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HÄRNÖSANDS-POSTEN
När Koleran kom till byn Hårsta 1871
“Enligt ett rykte, som i dag spritt sig i staden, skall
Kolera hafva utbrutit ej fullt en mil härifrån, en finsk
arbetare, hwilken förliden onsdag anlände hit med
ångfartyget Sundsvall och dagen därefter erhöll arbete i Horsta by af Säbrå socken, insjuknade derstädes häftigt på lördagsmorgonen under hwad det
uppgifwes, i koleraartade symptomer samt afled
inom tjugofyra timmar. I samma hus skola derefter
fem personer hafwa insjuknat, af hwilka dock twå
numera anses utom all fara.”
Onsdagen den 6 september kom
alltså Johan Nilsson Bertell från
Munksala socken med fartyg
från Vasa till Härnösand. Han
fick i uppdrag av garvaremäster
Tyne-lius att söka bark till
garvning. Han gick utåt Säbrå
och tog kust-landsvägen (den
tidens E 4) mot Hårsta. Han gick
alltså över Hel-gumsbron och
förbi milhällan i Helgum och
upp för backarna mot skogen
och följde vägen fram till
Hårsta.
I nedförsbacken och vid skogens
slut öppnade han grinden och
den lilla byn låg framför honom.
På andra sidan sjön låg Hållänge
såg. I byn skulle man börja med
korn-skörden. I den andra
gården såg han bonden Johan
Öberg ute på gården och frågade
om arbete.
Om Johan hade nekat honom

kanske det blivit Nyland eller
Hällenyland som drabbats. Ty
vid torpet längre bort i Hårsta
hade man tillräckligt med
arbetskraft och hade kanske inte
heller råd att anställa en extra
man.
Folk inne i Härnösand måste ha
blivit oerhört förskräckta, då de
läste tidningen den 13
september. Trots att pest och
kolera var de allra värsta
farsoterna ingick artikeln i
tidningen med en vanlig liten
rubrik i den löpande texten. Den
är lätt att missa, inte dagens
braskande rubriker !
Johan Nilsson dog den 10 september. Med finsk sisu hade han
nog försökt hålla sig igång så
länge som möjligt tills han blev
så svag att han inte orkade
längre.
Ingen i Hårsta kunde väl ana vad
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har på Lands-arkivet. Vi
har fått flytta in i ett
mindre rum bakom den
tidigare hyllan !
Här finner ni pärmar med
andra släktforsningsföreningars tidningar och utdrag från Härnösands
dom-bok året 1796.
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Ordförande Roland Ek har ordet
Släktforskarvänner !
I skrivande stund har det ofattbara hänt.
Många av våra släktingar i USA har blivit
föremål för en terroristattack av en storlek
som världen aldrig tidigare skådat. Man blir
fylld av en stor sorg över hur låg människan
kan bli och hur osunda värderingar kan få
näring hos människor och hur kallt och känslolöst man kan ge sig på oskyldiga människor.
Hoppas att rättvisa kommer att kunna skipas.
Våra problem verkar futtiga i detta ovanmämnda perspektiv.
Hur som helst, vår säsong med möten har nu
börjat och progampunkter föreligger för des-

sa möten i år. Nästa års mötens program är
ännu inte fastlagt och kom gärna med förslag
till dessa möten. Våra möten och övriga aktiviteter blir vad vi som medlemmar gör dem
till. Så deltag aktivt i utformandet !
Framställandet av "Säbrå släkter och gårdar
1500-1800", är ett projekt som det behövs
många deltagare till. Den som exempelvis
kan ta hand om en by kan höra av sig till
mig. Det finns ett basmaterial för varje by
med upp-gifter från jordeböckerna inlagda.
Dessa bör sedan bearbetas med uppgifter
från kyrko-böckerna.
Välkomna till våra möten !

Skicka in en bild till VÅRA BILDER och som har anknytning till din forskning. Förutom
personer kan det vara en kyrka, en skola, ett sågverk. Eller en sommarbacke, där dina
förfäders torp stått. Eller ett havsmotiv, där de fiskat en gång. Ja, det finns hur många
bildmotiv som helst.

VÅRA BILDER
Min morfars föräldrar är smedättlingar från
Viksjö och Galtström. Den äldste kände
sme-den i vår släkt är hammarsmeden
Anders Eriksson Jernkrok (f c:a 1650) vid
Gisslarbo bruk, Västmanland. Hans ättling,
min morfars far Johan Petter Berg föddes
den 22 juni 1850 på Västanå bruk, Viksjö,
Ångermanland.

Fadern var mästersmeden Johan Berg. Sonen
blev arbetare och jordbrukare i Sundsvall
och Selånger. Hans maka Brita Johanna
Schenling föddes den 9 aug. 1854 på
Galtströms bruk, Medelpad. Fadern var
byggmästare. Hennes morfar var Lars Berg
(f 1760), mästersmed från Ströms bruk,
Harmånger. Hennes syster Anna Lisa var gift

Barbro Andersson
Låt BÄFVERNYTT;s läsare få se dina bilder. Bifoga gärna några rader (högst 15)
om
motivet eller historien omkring det. Skicka
eller lämna ditt/dina bidrag till redaktions-

Johanna Berg, f. Schenling 18541928. Bild g.m. dotterdottern Margit
Edlund.

Johan Petter Berg 1850-1905.
(B. Andersson släktarkiv).
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Nämndemän i Säbrå socken
- Av Tony Jonsson Nämndemän i mellersta Norrland 1535-1900
håller jag på att kartlägga sedan två år och
uppgifterna registrerar jag med hjälp av
Holger 6.03. Samtliga socknar är klara till
brytningen i domböckerna 1736 då det blir
olika tingslag mot för tidigare norra-, södraoch Ångermanlands domsaga. Ett fåtal är
klara från 1612-1900. Här är en sammanställning över 125 nämndemän från 16121808 i Säbrå socken och i nästa nummer
kommer de återstående från socknarna Säbrå, Stigsjö och Häggdånger. Jag tar tacksamt emot kompletteringar kring nämndemän, så om Ni har några kan Ni gärna höra
av Er till mig på adressen:
Tony Jonsson, Sidensvansvägen 35, 871 65
Härnösand. Telefon 0611-511 333.
Tabell 1
Abraham Eriksson. Bonde i Fröland, Säbrå
sn. Nämndeman 1628.
Tabell 2
Abraham Larsson. Bonde i Fälle, Säbrå sn.
Nämndeman 1678-1680.
Tabell 3
Anders Eriksson. Bonde i Åm, Säbrå sn.
Nämndeman 1618-1621.
Tabell 4
Anders Henriksson. Bonde i Dalom, Säbrå
sn. Nämndeman 1644.
Tabell 5
Anders Larsson. Bonde i Finsvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1670.
Tabell 6
Anders Persson, född 1661, död 1748 13/1 i
Ramsås, Säbrå sn. Bonde i Ramsås, Säbrå
sn. Nämndeman 1704-1707.
Tabell 7
Anders Tomasson. Bonde i Fälle, Säbrå sn.
Nämndeman 1670.
Tabell 8
Bertil Andersson. Bonde i Svedje, Säbrå sn.
Nämndeman 1612-1616.
Tabell 9

Daniel Hansson, född 1684, död 1741 3/1 i
Ulvvik, Säbrå sn. Bonde i Ulvvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1728-1734.
Tabell 10
Erik Abrahamsson. Bonde i Gådeå, Säbrå sn.
Nämndeman 1612.
Tabell 11
Erik Eriksson. Bonde i Finsvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1680-1696.
Tabell 12
Erik Eriksson. Bonde i Solum, Säbrå sn.
Nämndeman 1616-1618.
Tabell 13
Erik Eriksson, född 1703, död 1797 8/3 i
Kragom, Säbrå sn. Bonde i Kragom, Säbrå
sn. Nämndeman 1737-1753.
Begär avsked 1753 3/10.
Tabell 14
Erik Håkansson. Bonde i Finsvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1616-1623.
Tabell 15
Erik Jonsson. Bonde i Nyland, Säbrå sn.
Nämndeman 1678-1684.
Tabell 16
Erik Jonsson. Bonde i Fröland, Säbrå sn.
Nämndeman 1679-1707.
Tabell 17
Erik Jönsson, född 1671, död 1746 7/10 i
Västerbrån, Säbrå sn. Bonde i Västerbrån,
Säbrå sn. Nämndeman 1722-1741. Erhöll
avsked 1742 5/4.
Tabell 18
Erik Kristofersson. Bonde i Finsvik, Säbrå
sn. Nämndeman 1641-1648.
Tabell 19
Erik Larsson. Bonde i Nässland, Säbrå sn.
Nämndeman 1681.
Tabell 20
Erik Larsson. Bonde i Saltvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1642-1644.
Tabell 21
Erik Larsson. Bonde i Ulvvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1669-1676.
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Tabell 22
Erik Larsson, död (begravd 1737 12/5) i
Näs, Säbrå sn. Bonde i Näs, Säbrå sn.
Nämndeman
1690-1729. Dala 1690-1707.
Tabell 23
Erik Nilsson. Bonde i Bötsle, Säbrå sn.
Nämndeman 1644-1648.
Tabell 24 Erik Olofsson. Bonde i Ytterfälle,
Säbrå sn. Nämndeman 1672-1675.
Tjänstgjorde vid Gudmundrå ting.
Tabell 25
Erik Olofsson. Bonde i Finsvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1676-1680.
Tabell 26
Erik Olofsson. Bonde i Kragom, Säbrå sn.
Nämndeman 1645-1648.
Tabell 27
Erik Persson. Bonde i Överdal, Säbrå sn.
Nämndeman 1695-1697.
Tabell 28
Erik Persson. Bonde i Själand, Säbrå sn.
Nämndeman 1669-1674.
Tabell 29
Evert Jonsson. Bonde i Nyland, Säbrå sn.
Nämndeman 1618.
Tabell 30
Grels Jonsson. Bonde i Stig, Säbrå sn.
Nämndeman 1642-1647.
Tabell 31
Grels Persson. Bonde i Kragom, Säbrå sn.
Nämndeman 1620.
Tabell 32
Gudmund Eriksson. Bonde i Själand, Säbrå
sn. Nämndeman 1612.
Tabell 33
Hans Eriksson. Bonde i Brån, Säbrå sn.
Nämndeman 1675-1677.
Tabell 34
Hans Eriksson. Bonde i Kragom, Säbrå sn.
Nämndeman 1670-1675.
Tabell 35
Hans Hansson. Bonde i Ulvvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1644.
Tabell 36
Hans Jönsson. Bonde i Ulvvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1642.
Tabell 37
Hans Larsson, död 1775 16/11 i Billsta,

Säbrå sn. Bonde i Billsta, Säbrå sn.
Nämndeman 1754-1774. Dödsdatum avser
före. Han ville få häradsdomaren, Jon
Norberg i Risnäs, att i Riksdagen göra en
ansökning om länets återläggande till
Gävleborg (1769 13/11 §2); sjuk 1774 16/3
och 1775 16/3.
Tabell 38
Hans Olofsson. Bonde i Kragom, Säbrå sn.
Nämndeman 1612.
Tabell 39 Hans Olofsson. Bonde i Brån,
Säbrå sn. Nämndeman 1616-1617.
Tabell 40
Hans Persson. Bonde i Ulvvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1612.
Tabell 41
Hans Simonsson. Bonde i Ramsås, Säbrå sn.
Nämndeman 1623.
Tabell 42
Israel Jonsson, född 1711, död 1782 3/10 i
Äland, Säbrå sn. Gästgivare i Äland, Säbrå
sn. Nämndeman 1768-1782.
Tabell 43
Jakob Jakobsson, född 1722, död 1773 17/8 i
Bondsjö, Säbrå sn. Bonde i Bondsjö, Säbrå
sn. Nämndeman 1754-1773. Frånvarande
1769 13/11.
Tabell 44
Jakob Persson. Bonde i Själand, Säbrå sn.
Nämndeman 1679-1682.
Tabell 45
Johan Johansson. Bonde i Kragom, Säbrå sn.
Nämndeman 1705-1722.
Tabell 46
Johan Larsson. Bonde i Svedje, Säbrå sn.
Nämndeman 1670, 1677-1682.
Tabell 47
Johan Olofsson. Bonde i Huggning, Säbrå
sn. Nämndeman 1669-1674.
Tabell 48
Johan Persson. Bosatt i Huggning, Säbrå sn.
Gift med NN Persdtr (se Tabell 113).
Tabell 49
Johan Persson. Bonde i Själand, Säbrå sn.
Nämndeman 1675-1676.
Tabell 50
Johan Persson, född 1733, död 1786 23/4 i
Helgum, Säbrå sn. Bonde i Helgum, Säbrå
sn. Nämndeman 1772-1785.
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Tabell 51
Jon Eriksson. Bonde i Huggning, Säbrå sn.
Nämndeman 1623.
Tabell 52
Jon Eriksson. Bonde i Gådeå, Säbrå sn.
Nämndeman 1648.
Tabell 53
Jon Eriksson, född 1654, död 1743 15/6 i
Gryttjom, Säbrå sn. Bonde i Gryttjom, Säbrå
sn. Nämndeman 1698-1734. Sjuk 1735 21/4.
Tabell 54
Jon Grelsson. Bonde i Stig, Säbrå sn. Nämndeman 1612-1622.
Tabell 55
Jon Hansson, född 1740, död 1796 31/7 i
Ramsås, Säbrå sn. Bonde i Ramsås, Säbrå
sn. Nämndeman 1783-1795.
Tabell 56
Jon Jonsson, född 1679, död 1747 13/8 i Nyland, Säbrå sn. Bonde i Nyland, Säbrå sn.
Nämndeman 1742-1745.
Sjuk 1743 3/10 och 1745 1/10.
Tabell 57
Jon Jonsson, född 1744, död 1819 25/12 i
Näs, Säbrå sn. Bonde i Näs, Säbrå sn. Nämndeman 1789-1797.
Gift med Katarina Jonsdtr, född 1739, död
1823 17/3 i Näs, Säbrå sn.
Tabell 58
Jon Jönsson. Bonde i Helgum, Säbrå sn.
Nämndeman 1679-1681. Tjänstgjorde vid
Gudmundrå ting.
Tabell 59
Jon Mikaelsson. Bonde i Ramsås, Säbrå sn.
Nämndeman 1620.
Tabell 60
Jon Rolandsson. Bonde i Ulvvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1621.
Tabell 61
Jon Sjulsson, död 1695 i Vägnö, Säbrå sn.
Bonde i Vägnö, Säbrå sn. Nämndeman
1683-1695. Död mellan 28/5-22/10 1695.
Tabell 62
Klas Eriksson. Bonde i Kittjärn, Säbrå sn.
Nämndeman 1618.
Tabell 63
Kristofer Eriksson. Bonde i Lägdom, Säbrå
sn. Nämndeman 1677-1680.
Tabell 64

Kristofer Persson. Bonde i Helgum, Säbrå
sn. Nämndeman 1748-1771. Frånvarande
1771 14/11.
Gift med Elisabet Jonsdtr, född 1689, död
1758 27/12 i Helgum, Säbrå sn.
Tabell 65
Kristofer Hansson Bure. Bonde i Helgum,
Säbrå sn. Nämndeman 1623-1628.
Tabell 66
Lars Eriksson. Bonde i Äland, Säbrå sn.
Nämndeman 1621-1622.
Tabell 67
Lars Eriksson, död 1758 19/4 i Norrstig,
Säbrå sn. Bonde i Norrstig, Säbrå sn. Nämndeman 1736-1758. Ang. lottkastning mellan
sönerna 1755 22/10 §1.
Barn utan känd moder:
Per Larsson, född i Norrstig, Säbrå sn.
Kristofer Larsson, född i Norrstig, Säbrå sn.
Tabell 68
Lars Eriksson, född 1672, död 1753 17/4 i
Stig, Säbrå sn. Bonde i Stig, Säbrå sn.
Nämndeman 1729-1735.
Erhöll avsked 1736.
Tabell 69
Lars Eriksson, född 1676, död 1752 16/4 i
Fröland, Säbrå sn. Bonde i Fröland, Säbrå
sn. Nämndeman 1735-1744.
Gift med Karin Johansdtr, född 1683, död
1727 28/9 i Fröland, Säbrå sn.
Tabell 70
Lars Eriksson, född 1740, död 1800 29/3 i
Billsta, Säbrå sn. Bonde i Billsta, Säbrå sn.
Nämndeman 1775-1795.
Gift med Katarina Hansdtr, född 1746, död
1825 4/7 i Billsta, Säbrå sn.
Tabell 71
Lars Johansson. Bonde i Vegom, Säbrå sn.
Nämndeman 1708-1738. Själand 1708-1712.
Tabell 72
Lars Larsson. Bonde i Ulvvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1669.
Tabell 73
Lars Larsson, född 1731, död 1809 7/4 i
Bondsjö, Säbrå sn. Bonde i Bondsjö, Säbrå
sn. Nämndeman 1773-1782.
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Gift med Märta Abrahamsdtr, född 1741,
död 1808 11/12 i Bondsjö, Säbrå sn.
Tabell 74
Lars Nilsson. Bonde i Ulvvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1622-1642.
Tabell 75
Lars Olofsson. Bonde i Grovhäll, Säbrå sn.
Nämndeman 1669-1675.
Tabell 76
Lars Persson. Bonde i Äland, Säbrå sn.
Nämndeman 1677-1714.
Tabell 77
Lars Persson. Bonde i Locke, Säbrå sn.
Nämndeman 1620-1628.
Tabell 78
Lars Persson, född 1707, död 1786 15/12 i
Näs, Säbrå sn. Bonde i Näs, Säbrå sn. Nämndeman 1746-1753. Begär avsked 1753 3/10.
Tabell 79
Mickel Evertsson. Bonde i Brån, Säbrå sn.
Nämndeman 1642-1648.
Tabell 80
Mickel Henriksson. Bonde i Bondsjö, Säbrå
sn. Nämndeman 1669.
Tabell 81
Mickel Nilsson. Bonde i Gådeå, Säbrå sn.
Nämndeman 1617.
Tabell 82
Mickel Persson. Bonde i Finsvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1645.
Tabell 83
Mickel Persson. Bonde i Norrstig, Säbrå sn.
Nämndeman 1641-1642.
Tabell 84
Mickel Persson, född 1744, död 1809 9/6 i
Bötsle, Säbrå sn. Bonde i Bötsle, Säbrå sn.
Nämndeman 1781-1805.
Gift med Brita Eriksdtr, född 1751, död
1820 11/5 i Bötsle, Säbrå sn.
Tabell 85
Nils Eriksson. Bonde i Geresta, Säbrå sn.
Nämndeman 1685-1687.
Tabell 86
Nils Eriksson, född 1670, död 1729 12/5 i
Överdal, Säbrå sn. Bonde i Överdal, Säbrå
sn. Nämndeman 1728-1729. Dödsdatum
avser före.
Tabell 87
Nils Gudmundsson. Bonde i Lenånger,

Säbrå sn. Nämndeman 1684-1686.
Uppbjuder 1691 andra ggn 1 brors- och 7
systerslotter på Len-ångershemmanet.
Tabell 88
Nils Håkansson. Bonde i Finsvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1620.
Tabell 89
Nils Johansson. Bonde i Fröland, Säbrå sn.
Nämndeman 1680-1684.
Tabell 90
Nils Karlsson. Bonde i Åm, Säbrå sn. Nämndeman 1675-1678.
Tabell 91
Olof Andersson. Bonde i Dala, Säbrå sn.
Nämndeman 1687-1690.
Tabell 92
Olof Eriksson. Bonde i Bötsle, Säbrå sn.
Nämndeman 1616-1617.
Tabell 93
Olof Eriksson, född 1750, död 1833 21/5 i
Åm, Säbrå sn. Bonde och kyrkvärd i Åm,
Säbrå sn. Nämndeman 1791-1805.
Gift med Magdalena Jonsdtr, född 1756, död
1817 29/5 i Åm, Säbrå sn.
Tabell 94
Olof Gudmundsson. Bonde i Huggning,
Säbrå sn. Nämndeman 1628.
Tabell 95
Olof Gudmundsson. Bonde i Finsvik, Säbrå
sn. Nämndeman 1628.
Tabell 96
Olof Göransson. Bonde i Fälle, Säbrå sn.
Nämndeman 1670.
Tabell 97
Olof Jonsson. Bonde i Ramsås, Säbrå sn.
Nämndeman 1672.
Tabell 98
Olof Jönsson. Bonde i Gådeå, Säbrå sn.
Nämndeman 1669-1676.
Tabell 99
Olof Larsson, född 1667, död 1756 9/5 i Själand, Säbrå sn. Bonde i Själand, Säbrå sn.
Nämndeman 1729-1735.
Begär avsked vid 70 år 1742 2/11 (§41) för
sin ålderdom; under hans tjänstetid hade han
levt ett nykter och ett beskedligt uppförande
i nämnden och lämnade över
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hemmanet till sonen.
Tabell 100
Olof Matsson. Bonde i Solum, Säbrå sn.
Nämndeman 1683-1687.
Tabell 101
Olof Olofsson. Bonde i Ytterfälle, Säbrå sn.
Nämndeman 1799-1805.
Tabell 102
Olof Persson. Bonde i Överdal, Säbrå sn.
Nämndeman 1618-1628.
Tabell 103
Olof Persson. Bonde i Bötsle, Säbrå sn.
Nämndeman 1688-1697.
Tabell 104
Per Eriksson. Bonde i Ulvvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1697-1719.
Tabell 105
Per Eriksson. Bonde i Finsvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1612.
Tabell 106
Per Eriksson. Bonde i Näs, Säbrå sn. Nämndeman 1620-1642.
Tabell 107
Per Eriksson. Bonde i Kragom, Säbrå sn.
Nämndeman 1670.
Tabell 108
Per Eriksson, född 1745, död 1828 7/2 i
Lenånger, Säbrå sn. Bonde
i Lenånger,
Säbrå sn. Nämndeman 1783-1805.
Gift med Sigrid Olofsdtr, född 1744, död
1810 27/3 i Lenånger, Säbrå sn.
Tabell 109
Per Gudmundsson. Bonde i Huggning, Säbrå
sn. Nämndeman 1642-1648.
Tabell 110
Per Hansson, född 1653, död (begravd 1728
20/10) i Locke, Säbrå sn. Bonde i Locke,
Säbrå sn. Nämndeman 1690-1727.
Gift med Brita Persdtr, född 1659, död
(begravd 1731 1/9) i Locke, Säbrå sn.
Tabell 111
Per Hansson, född 1714, död 1793 30/6 i
Kragom, Säbrå sn. Bonde i Kragom, Säbrå
sn. Nämndeman 1754-1790.
Gift med Karin Eriksdtr, född 1735, död
1790 4/8 i Kragom, Säbrå sn.
Tabell 112
Per Israelsson, född 1752, död 1836 28/11 i
Äland, Säbrå sn. Bonde i Äland, Säbrå sn.

Nämndeman 1797-1805.
Gift med Gunilla Olofsdtr, född 1743, död
1816 2/4 i Äland, Säbrå sn.
Tabell 113
Per Larsson, död 1748 3/10 i Helgum, Säbrå
sn. Bonde i Helgum, Säbrå sn. Nämndeman
1740-1747. Dödsdatum avser före. Sjuk och
sängliggandes 1748 21/3; ang. hemmansbesittningen på hemmanet av brev daterat 1749
10/9 (1750 23/3 §4).
Gift med Annika Persdtr.
Barn: Lars Persson Hellberg. Bosatt i Stockholm; Per Persson; Johan Persson; NN
Persdtr (se Tabell 48). Gift med Johan
Persson. Bosatt i Huggning, Säbrå sn.
Tabell 114
Per Larsson. Bonde i Äland, Säbrå sn.
Nämndeman 1612.
Tabell 115
Per Matsson, död (begravd 1735 27/2) i Fröland, Säbrå sn. Bonde i Fröland, Säbrå sn.
Nämndeman 1702-1734.
Gift med Anna Olofsdtr, född 1663, död
(begravd 1731 11/2) i Fröland, Säbrå sn.
Tabell 116
Per Mickelsson. Bonde i Brån, Säbrå sn.
Nämndeman 1669-1677.
Tabell 117
Per Mickelsson, född 1708, död 1768 2/1 i
Finsvik, Säbrå sn. Bonde i Finsvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1758-1767. Sjuk 1767 13/11.
Gift med Märta Andersdtr, född 1702, död
1782 7/4 i Finsvik, Säbrå sn.
Tabell 118
Per Nilsson, född 1695, död 1766 3/10 i
Västerbrån, Säbrå sn. Bonde i Västerbrån,
Säbrå sn. Nämndeman 1747-1753. Begär
avsked
1753
3/10;
ang.
hemmansbesittningen på hemmanet mellan
sönerna 1749 3710 §9.
Barn utan känd moder: Nils Persson; Per
Persson.
Tabell 119
Per Olofsson. Bonde i Bondsjö, Säbrå sn.
Nämndeman 1628.
Tabell 120
Per Persson. Bonde i Finsvik, Säbrå sn.
Nämndeman 1645-1648.
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Tabell 121
Pål Björnsson. Bonde i Bondsjö, Säbrå
Nämndeman 1621-1642.
Tabell 122
Pål Olofsson. Bonde i Norrstig, Säbrå
Nämndeman 1622-1628.
Tabell 123
Sackris Jonsson. Bonde i Kittjärn, Säbrå
Nämndeman 1688-1702.
Tabell 124
Sten Olofsson. Bonde i Kragom, Säbrå
Nämndeman 1616-1621.
Tabell 125
Sven Eriksson. Bonde i Saltvik, Säbrå
Nämndeman 1698-1704.

sn.

sn.

sn.

finna ursprunget till Sven Nilsson Wikner,
född 1729, död 1770 i Gudmundrå och
Johan Wikner i Härnösand är en ledtråd. En
annan ledtråd är Anna Wikner, död 1793 i
Viksjö (70år). I stället som först mot
Ullånger (åter-vändsgränd) tycks spåren leda
mot Viksjö-Säbrå-Härnösand.
Någon som vet?
Min adress: Brita Brännström, Hallonvägen 27, 831 62 Östersund.

sn.

*
sn.

Se hit alla slälktforskare
Söker du släktingar i USA ?

Efterlysningar
* Bonden Erik Olsson född 1798-07-22 och
död 1878-03-25, gift 1827-??-?? med Märta
Nilsdotter född 1798-01-26 och död 1832??-??. Hans gifte 1827 är det första giftet, det
andra giftet är 1834 med Brita Cecilia Persdotter född 1804-11-02 död 1856-10-30.
* Bonden Erik Jönsson Norberg i Furuhult
född 1832-03-17 och död 1907-02-25 i Säbrå. Gift 1859-07-14 med Märta Kajsa Nilsdotter född 1839-04-29 och död 1915-06-26
i Säbrå.
Vet någon av av Bäfvernytt läsare något om
ovanstående personer kontakta då;
Rolf Nilsson
Säveåvägen 2 B 448 31 FLODA.
tel 0302 - 34 765.
e-postadress: rolfynilsson@ebox.tninet.se
Hälsningar Rolf Nilsson

*
Hej. Får man göra en efterlysning
fast man inte är med i föreningen ?
I såfall: Har någon träffat på en Johan
Wikner som bodde i Härnösand 1769? Det
året var han fadder vid systerdottern Annas
dop i Gudmundrå. Jag har förgäves försökt

Här

följer
några
tips på hur man finner släkt bl.a i USA,
förutsättningen är att du har tillgång till en
dator.
Det finns hur mycket hjälp som helst om
man söker på adressen:

www.ancestry.com/SSDI/Main.htm
som är det amerikanska socialförsäkringsregistret. Man kan då se var de släktingar man
söker är begravda och mot en mindre peng
också få veta vem som stod för
begravningen.
Sedan kan man titta i telefonkatalogen för
respektive stat (finns på internet) och om det
är någon som har släktnamnet kvar är det
bara att ringa upp numret, eller skriva några
rader.
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ORDASKATTEN från A till Ö
Ola Johansson
Frassin: Katthane.
Freste: Försöka.
FryNä: Rynka på näsan,
visa sig missbelåten.
Frö fr8dd: Förfrysning.
FröN: 1) Arg. 2) Svagt trä.
Fr8ssan: Vanlig febersjukdom i äldre tider.
Fyrmänning: Släkting i fjärde led.
Fållbänk: Soffliknande sitt och
liggmöbel.
Ursprungligen väggfast.
Fårajö, fårböNa: Fårgödsel.
Fårgråten: Sekret i ögonvrån.
Fägst: Den vackraste.
Fäjjen: Glad.
FäLer: Märken efter fötter,
fotspår.

FäLknäpp: Sup före avresan.
Fällschyra: Huggskåran i
träd för fällning. Skårans
placering bestämde fallriktningen.
Fällsk8kken: När man och
hustru gått till sängs under
gemensam skinnfäll, stoppade man fällen bakom varandras rygg så att man inte
skulle frysa under natten.
Alltså en liten ömhetsbetygelse... (Ordet bör införlivas
med svenska akademins ordlista).
Fätt: Fotspår.
Födeln, föreln: Fjärilen.
Fögannä: Närapå.
Fönja: Något flyktigt som

Löneförhöjning !
Som en parallell till dagens lönesättningar vill Ture Westerlund visa på
hur förhållanden kunde vara, “på
den tiden då det begav sig”.
Kongl Maj:t har af förekommen anledning i
nåder förordnat, att skarprättare på alla orter
i Riket skola när deras tjenstebiträde
påkallas, åtnjuta ersättning för hwarje
afrättning med 6 riksdaler 32 skilling, samt
skjuts efter en häst till och från
afrättningsstället.
Utdrag ur cirkulär till Kungl Maj:ts samtlige
befälhavare den 17 sept. 1851.
Ture Westerlund

lätt blåser bort, falaska.
För gammalt: I äldre tider.
För mer: Att anse sig vara
bättre än andra.
Förninga: Medförd mat till
bröllop och kalas, knytkalas.
Försäte: Planka eller kluven
stock med fyra runda pinnar
som ben. Brukades i huvudsak i fäbodarna.
F8kkä: Oanständig grimas.
F8Lhus: Livmoder på häst.
F8Lkfatt: anständigt uppträdande.
F8ntus: Frontespis.
F8rbecham: Förbehållsam,
tillbakadragen.
F8rgangsjuN: Sockenhjon.
Fortsättning nästa nummer.

Var våra anfäder duktiga
på att festa ?
Eller var polisen petigare på 1890talet än i dag ?
Här kommer en notis från
Härnösandsposten fredagen
den 11 oktober 1892.
-För fylleri hafva hittills under
veckans lopp 15 personer varit
intagna å förvaringsarresten-.
Denna notis återkommer med
jämna mellanrum så gott som
varje vecka, det är i stort sett
bara antalet personer som varierar. Det skulle vara intressant att veta om
det i stort sett är samma personer som återkommer i notiserna.
Ett fall för statistikforskare om det inte redan
finns forskat.
Björn Nilsson
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Ett släktforskareregister i Hamburg
Intresset för släktforskning som
gäller utvandrade till Nordamerika
har ökat markant bland svenska
släktforskare.

någon är intresserad att kontakta detta
register så är adressen:

sagerarlistor över alla personer som reste via
den stora hamnstaden mellan 1850 - 1934.
De flesta reste väl via England men det
förekom också stor trafik från Tyskland. Om

Men observera att det kostar att anlita
dess tjänster - 75 dollar anges i informationsbladet.

Historic Emigration Office
Elizabeth Sroka
Ett forskningsregister över anförvanter som Tourismus-Zentrale
emigrerat finns i Hamburg och omfattar pas- Hamburg.

Kvällsstunden Nr 5 den 2 februari 2001

Konjak förvandlades plötsligt till vatten året 1892
Af allt det goda, som forbönderna på sina
turer genom Ådalen ha på lassen, är nog
ingenting så godt som innehållet i vissa fat
från magasinet i Sollefteå. Desto lifligare må
man derför beklaga den olyckshändelse, som
nyligen timat, i det sex stycken kaggar starkt
och godt dricka åt Junselebor, plötsligt förvandlades till vatten.
Man har räknat ut att det gått till så här:
Torparen som förde den ljufligsmakande
foran, märkte att det plötsligen vardt hål på
en kagge och det medan han sjelf stod och
höll uti den.
För att nu inte landsvägen skulle bli så

nedrigt blöt eller lukta konjak hade karlen
ingen an-nan råd än att stoppa igen hålet
med tungan. Hvarpå det att konjaken rann
öfver från kag-gen till torparmagen. Folket
efter vägen var så hjelpsamt så.
De höllo i tur och ordning tungan mot öppningen och då den ene inte orkade längre så
orkade den andre.
Då lasset kom till Junsele var kaggarna likafullt icke tommare än vid resans början, men
den starka drickan hade förvandlats till vatten.
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Årsmöte med Härnösands släktforskare
Härnösands släktforskare har hållit årsmöte varvid fil dr Jonas Lilieqvist från Umeå
universitet talade om Staten och den förbjudna sexualiteten. Det blev en historisk överblick som gick tillbaka till Adam och Eva
och arvssynden, men som huvudsakligen
handlade om 1600- och 1700-talet.
Celibatet ansågs under lång tid vara det
bästa“ när det gäller mänsklig samlevnad,
äktenskapet det näst bästa. Men äktenskapet
skulle sikta på fortplantning, det vill säga
barnalstring med så lite lust som möjligt.
Detta var medeltidens ideal, då bikten fanns
som säkerhetsventil.
1608 gjordes ett tillägg till Sveriges rikes
lag, då Tio Guds bud fördes in och då
dömandet i dessa frågor närmast blev
fundamentalistiska. Staten och kyrkan ingick
en alllians, ökad kontroll av folket infördes,
böter, spö-straff, stock utanför kyrkan,
horpall och dödsstraff. Angiveri
uppmuntrades genom att den angivande fick
del i utdömda böter.
Tidelagsbrott - det vill säga beblandelse
med djur - ansågs särskilt allvarligt. Detta
medförde ofta dödsstraff, som kunde mildras
i hovrätten. Under medeltiden genomfördes
dödsstraffen genom bränning levande på bål,
men för att rädda den åtalades själ ändrades
detta senare till först halshuggning och
därefter bränning. Så skedde till exempel
med dem som dömdes vid häxprocesserna på
1700-talet i Ådalen. “Män dömde“ står det
på minnesstenen på Häxberget vid gränsen
mel-lan Ytterlännes, Torsåker och Dal.
Kvinnor dömdes, ofta för att de “bolat“ med
djävulen. Ett dystert kapitel av vidskepelse i
vår histo-ria. !
Tidelagsbrott var tydligen särskilt vanligt
i vårt land. I södra Europa var
homosexualitet oftare föremål för straff
enligt Bibelns påbud. Tvekönade individer,
transvestiter och hyper-sexuella människor
straffades även, i den mån de upptäcktes.
Monster ansågs som resultat av tidelag, en
kalv med människoansikte till exempel.

Kvinnorna drabbades ofta hårdare än
männen i dessa lägesmål, det vill säga mål
med förbjuden sex. Männen kunde nämligen
svära sig fria.
Som i det rättsfall i Härnösand på 1740-talet
som föredragshållaren till slut refererade.
Det var ett ömt kärleksförhållande mellan
den gifte mannen Jonas och hans tillbedda
Barbro, sålunda “enkelt hor“ enligt lagens
bokstav.
Här fanns en fin brevväxling, ett kärleksmöte vid Frölands fäbodar och mycket annat. Resultatet blev att kvinnan dömdes, men
räd-dades till livet, medan mannen flydde
och undgick straff !
Lars Drejare
*

Hitta din släkt i
Amerika !
Är du på jakt efter din släkt kan du få hjälp
på nätet. ellisislandrecords.com är en ny
da-tabas med upplysningar om mer än 22
miljo-ner immigranter som kom till USA
mellan åren 1892 till 1924.
Alla hamnade först på Ellis Island, den lilla
ön i New York, innan de tilläts sätta sina
fötter permanent i det nya landet.
Nu har arkiven digitaliserats, så söker du en
avlägsen släkting i USA är det bara att gå in
på sidan, knacka in sökuppgifterna och sedan
hålla tummarna.
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Missväxt och död. Ett dystert minne i släkten
Vissa årtal och händelser etsar sig fast i ens minne mer än andra. “Svagåret“ 1867 var ett
sådant år. Undernäring, svält och för tidig död drabbade många hushåll i det inre av
Norrland. S. Johansson i Umeå skriver i sin bok Jordnära, Tavelsjöbygden under fyra sekler
om det lidande som bl.a. 1867 års nödår vållade bygdens befolkning. Många jordbrukare i
området blev skuldsatta under nödåren. 19 hemman såldes på exekutiv auktion åren 18671869 i Tavelsjöbygden.
Min farfars mor föddes 1830 i Sjömellantjälen, som ligger ca. 2 km norr om Tavelsjö. Hon
och hennes familj drabbades hårt av missväxten. Näringsbristen medverkade säkert till att
hon dog i barnsäng vid 9:e barnets födsel i maj 1867. Mera om familjesituationen längre
fram i texten.

Dokumentation av läget i Norrland år 1867
I boken Ett satans år av H. Villius m.fl. beskrivs läget i sina grunddrag i ingressen till boken:
“Norrland 1867. En mörk vinter tycks aldrig ta slut. Våren blir kort och
plötslig. Sommaren likaså. Halshuggarnattens frost gör slut på det sista
hoppet. Missväxten har åter slagit till. Efter missväxten kommer hungern.
Den drabbar ett samhälle i snabb förvandling. Industrialismen är på väg.
Ångsågarna dunkar liv i kustlandskapen. Järnvägarna kryper norrut. Men
samhället är i grunden svagt och statens resurser är små. Den frivilliga
nödhjälpen kommer långsamt igång. Bidrag strömmar till från alla håll.
John Ericsson sänder pengar från Amerika och Jenny Lind från London.
Mycket av hjälpen når aldrig fram. Byråkratiskt krångel lägger hinder i
vägen. Snart är katastrofen oundviklig. Hungern skördar tusentals offer.“
Till ovanstående citat kan läggas att de södra delarna av vårt land inte drabbades lika hårt av
missväxten.
Under 1860-talet ökade spannmålsexporten från Sverige. År 1867 var ett rekordår för svensk
spannmålsexport samtidigt som året betecknades som ett svältens år i Norrland. Svälten var
på det hela taget mindre en fråga om missväxt än om solidarisk fördelning av resurserna.
Jämför U-länder i dag! Den fattigare befolkningen som i mitten av seklet kraftigt ökade hade
av kyrka och stat fått lära sig hur det skulle vara.
Så här står det i Betraktelser för nattvardsungdom utgiven år 1861:
“Somliga måste vara fattiga och somliga rika. Det kan inte annorlunda vara.
Ville man utjämna denna olikhet, så vore det orättvist, eftersom många
tusen skulle bliva berövade det som de med svett och möda förvärvat, och
deras ägodelar kastas i händerna på odugliga, lata och lättsinniga
människor, som icke förtjänade den gåvan. Så skulle jorden inom kort bliva
en ödemark och människorna alla samtliga olyckliga, utfattiga och
eländigare än någonsin. Besinna detta du fattiga och var nöjd! Är du nöjd så
är du rik.“
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Detta var ett besked från “överheten“ till de fattigare klasserna att rätta sig efter. Undrar just
hur bilden (nedan) togs emot av det välmående etablissemanget i Sverige vid den här tiden?

Minnen från 1867 i våra trakter
Till omstående beskrivning av “svagåret“ 1867 skall läggas några lokala iakttagelser från
våra trakter. Här i Mellannorrland började vintern tidigt. Den 1 oktober började det snöa.
Snön låg kvar till långt in i juni 1867. Sommaren blev mycket kort. Nattfrosten kom tidigt,
vilket medförde felslagen skörd eller nästan ingen skörd alls på många ställen. Isen på
fjärdarna vid Ångermanlandskusten kunde användas för gångtrafik till framemot midsommar
år 1867. Den 5 juni sjösattes i Härnösand fregattskeppet “Föreningen“. Fotografen kunde
konstatera, att snön låg kvar på stapelbädden, och att åskådarna var fullt vinterklädda vid
detta evenemang.

Familjeförhållandena för släkten i Sjömellantjälen
Min farfars mor hette Greta Sofia Olofsdotter född 3 november 1830. Byn Sjömellantjälen
låg i utkanten av Tavelsjöbygden ca. 3 mil nordväst om Umeå stad. Gretas föräldrar hade ett
litet jordbruk. Selandtalet var endast 5/16.
Greta gifte sig 1849 med drängen Johan Johansson född 1821. Det unga paret flyttade ihop i
Gretas föräldrahem. De fick 8 barn under perioden 1850-1864. Det 9:e barnet föddes i maj
månad missväxtåret 1867. Både mor och barn dog i samband med barnets födelse den 13
maj. Som förut nämnts var troligen näringsbristen en bidragande orsak till denna tragedi.
Familjens ekonomiska situation hade varit dålig ända från början av 1860-talet. År 1864 blev
familjen skattebefriad. Utfattig står det i taxeringslängden. I dödboken står det att Greta
Sofia var fattig. Detta eftermäle noteras i många dödsrunor från den tiden.
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Likfärden
Bonden Carl Carlsson född 1828 i Tavelsjö fick uppdraget att köra min farfars mor Greta
Sofia Olofsdotter till graven på vinterföret den 16 maj 1867. Denna man hade utan att ha gått
i någon skola fört anteckningar om olika händelser under sin livstid. Hans
dagboksanteckningar publicerades i Västerbottenskuriren år 1918. Här återges ordagrant
berättelsen om likfärden:
“Wäderleken under Loppet i från Den första October 1866. Då Den snö föll
som blev Ligande över Den då På började Winter som då genast fortsatte
med en i Härdade kjöld jemte snö ock Den senare Hälften av vintern Inpå år
1867 fort for även en ovanlig kjöld med fastare wderlek och mindre snö än
den förra och fort for så att Den 16 maj förde jag Johan Johanssons hustru i
Sjömellantjäln till Grafven och Hade Gott Släd före då även På Wäster hisk
änget och vid närheten av stan var snön så djup att den täckte gärdes Gårdar
och sedan in föll snö och yrväder Ersmässatiden utan någon tining att
beräkna Den 28 Maj fans Här i byn åtsjidlige ställen den Gamla snön qvar
Liggande På tacken och var äfven släd före den 5:te Juni kjörde jag och
Brodin våra siöar som var fullkomligt starka så att den andra kjörde den
sedan Den 7 och 8 juni föll Räng hvar i genom issen försvagades men den
11 juni såg jag Pehr Pehrsson i Långviken med biträde Draga ett Häst Lass
efter Tafvelsjön och kjyllig väder Lek och fröst Nätter fortfor tillden 20 juni
då en god wärme kom så att sjöarna våra den 21 juni till största dellen blifva
fri från is och samma dag våra åkra fri ifrån snö.“

Brev från Landshövdingen till Konungen år 1808
när Jämtland styrdes från Härnösand.
Kopierat från Riksarkivet av Björn Nilsson
Landshövdingen i Westernorrlands län,
angde förloppet af det försök ,som en
fiendtelig Troupp från Norrige gjort att
intränga i Jemtland.

Stormägtigste
Konung !

Allernådigste

Då Befälhafvaren för Norra fördelningen redan i underdånighet inberättat förloppet af
det försök som en fiendtlig Troupp från
Norrige gjort, at intränga i Jemtland af detta
mig nådigst anförtrodde Län, återstår för mig
endast, at i underdånighet vid handen gifva
hvad af mig vid detta tillfälle blifvit
iakttaget.

Så snart jag ärhöll underrättelse, at den öfver
Gränsen ankomne fienden syntes öferlägsen
den därstädes posterade styrka af Jemtlands
Regemente, anmodade jag Häradshöfdingen
i orten, Lagmannen Anders Wasell, såsom
där boende och hvilken, med anledning af
inlupen underrättelse om fiendens inbrott
redan hade gjort Allmogen i närbelägne
Socknar upmärksam och på försvar omtänkt,
at å mine vägnar tills jag hunne blifa härifrån
ledig, genom Krono Betjeningen ingå uti de
författningar, som å ena sidan
omständigheten medgifva, samt ej allenast
anbefalla Allmogen om utgörande af all
nödig handräckning vid Transporter m.m.
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“ATT SÖKA SINA SLÄKTINGAR I AMERIKA”
var titeln på det föredrag som chefen för
Emigantregistret i Karlstad, Erik Gustavsson, höll på Sambiblioteket i Härnösand
den 21 april 2001. Det var ett samarrangemang mellan Härnösands släktforskare,
Emigrantregistret och Vasaorden.

Härnösands släktforskares
medlemsmöte

Inledningsvis skisserades en bakgrund. Från
Sverige utvandrade netto ca 1 000 000 personer. Olika toppar kan urskiljas: 1860-talet
med småbrukare, som sålt sina jordbruk,
sedan stora grupper drängar och pigor,
därefter industrins arbetare med en topp efter
strorstrejken 1909. Den sista vågen var på
1920-talet. Mellan 1869-1920 reste 26.000
personer från Västernorrland till Amerika.
Därefter presenterades olika arkiv och
datoriserade bearbetningar av det stora
materialet. På svenska sidan finns uppgifter i
husförhörslängder/församlingsböcker och
utflyttningslängder. Detta är nu bearbetat
och samlat i EMI-BAS. Utvandrarhamnarnas
passagerarlistor är bearbetade av
Emigrantinstitutet och finns på CD-skiva.
Den täcker 1869-1920, men håller på att
föras längre fram. Största utvandringen gick
över Göteborg, men även via bl a
Stockholm, Malmö och Trondheim. Svenska
tidningar innehåller också många uppgifter
om emigrationen.
På den amerikanska sidan finns
passagerarlistor från invandrarhamnarna.
Vidare finns de viktiga folkräkningslistorna
( census ). I Ame-rika grundades svenska
församlingar
med
egna
medlemsförteckningar. Allt församlingsmaterial har filmats av Emigrantinstitutet i
Växjö och finns till gängligt på mikrofilm.
Många svenskar och svenskättlingar blev
medlemmar i Vasaorden av Amerika. Medlemsförteckningarna på 60 000 namn är
dato-riserade. Under invandrarnas första tid
utkom 900 svenskspråkiga tidningar. Nu
finns bara 5 kvar, skrivna på engelska.
Tidningsmaterialet är ( håller på att )

Den 21 april 2001
digitaliseras.
Efter föredraget gavs möjlighet till frågor bl
a på uppgifterna i databasen. Jag bad om
sökning på Åkerberg och församlingen
Sköns-mon. Svar kom omgående: Augusta
Åker-berg utvandrade därifrån till Chicago
den 16 september 1898. Hon är syster till
min mor-mor. Vi var flera som fick hjälp att
söka utvandrade släktingar, bl a från
församlingar-na Stigsjö och Ytterlännes.
Genom den datorisering och digitalisering,
som gjort och kontinuerligt görs, och med
hjälp av Internet öppnas oanade möjligheter
att spåra nutida släktingar i Amerika.
Liksom dessa kan spåra sina rötter i Sverige.
Internet är ett gränslöst medium öppet för
alla.
Härnösands släktforskares ordförande, Roland Ek, tackade för ett informationsrikt och
inspirerande föredrag.
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från sid 15

Anstalt var fogad om magazinets å Frössön
uttömmande och utfärdade jag vidare Ordres
at därmed skulle skyndas samt spannmålen
till den del som ej kunde hinna transporteras
till Sundsvall, i mindre partier insättas hos
All-mogen, på det i händelse fiendens
framträng-ande icke kunnat förekommas,
förlisten i möj-ligaste måtto skulle vara
förebyggd. Jag afres-te äfven dit för at sjelf
tillse verkställigheten häraf, och inhämtade
därunder huruledes i anledning af de
åtgjerder som blifvit vidtagne, alla arbetsföre
manspersoner af Allmogen ha-de begifvit sig
från sine hemvist under namn af frivilligt
Landvärn, förledde med sådane vapen de
sjelfe ägt at tillgå och flere dagars kost, för at
med samlad styrka fördrifva fien-den. Efter
anvisning var en del Qvarstannad å ställen
där biträde ansågs ärforderligt vid försvars
anstalter i det nedre af Landet, men större
delen hade hastat närmare gräntsen eller till
Jerpe Skants, såsom utsedd vara den punct,
där alfvarsamt motstånd med hopp om fördel
kunde till en början försökas.
Och deras ankomst till det där varande manskap af Jemtlands Regemente, visade snart
den lyckliga verkan, at fienden drog sig tillbaka utur Landet.
Jag vågar i underdånighet anmärka Lagmannen Wasells nu, lika som år 1788 utmärkte
rådighet, patristiska nit och verksamhet för
provinsens bästa, hvarigenom Allmogen
med skyndsamhet och ordning samlades
jemte det åtskillige arrangementer å Frössön
i förhand bereddes. Äfvensom jag anser det
ej böra underlåtas at nämnas med hvilken
oförtruten-het och drift Jemtlands
Innevånare vid detta tillfälle ådagalade sin
undersåteliga undergif-venhet och kärlek för
Konung och Fosterlan-det. De Lämnade utan
betänkande under brådaste andetiden hus och
hem, skyndande med zedelige Svenskars
tänkesätt, at trotsa den fara, dem kunde
förestå, då de utan at äga påräkna fullkomligt
skydd af reguliere Froup-per, som ännu icke
hade hunnit ankomma, gingo at möta en
efter all anledning väl utrus-tad fiende. Och

får jag med tillfredsställelse den nåden
försäkra, at i olycklig händelse af sådane vidare försök från Norrska sidan, detta Lands
Allmoge icke skall eftergifva and-re uti
upfyllande af hvad trogne undersåtare
tillhörer.
Med Djupaste undergifvenhet, nit och trohet
framhärdar
Stormägtigste Allernådigste Konung
Eder Kongl. Maijts
Hernösand å Lands- Aller underdånigste
samt troCantsliet den 30 Aug. pliktigste Tienere ers
undersåte
1808 Carlius Munthe
Till Kongl Majts underdånigst S. Gavelius.

BOKTIPSET
Vägen in i sockenkyrkan. De uppländska
vallonernas religiösa assimilation 16361693, av Tore Hållander. Doktorsavhandling i kyrkohistoria, 1999 (247 s).
Valloninvandringen till Sverige 1626-1655
kan uppskattas till 600 yrkesverksamma
(smeder, byggmästare, masmästare, skogshuggare, kolare m fl). Inkluderas
familjemed-lemmar rör det sig om 20002500 personer. Från de uppländska bruken
flyttade sedan yngre generationer vidare med
sitt yrkeskun-nande till andra delar av
Sverige och Finland.
Till den uppländska bergsslagen kring Dannemora gruvor kom valloner från olika orter
i nuvarande sydöstra Belgien och
angränsande delar av Frankrike. De var
huvudsakligen reformerta trosbekännare
(kalvinska prote-stanter).
fortsättning sidan 19
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OM HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET
År 2002 kan Västernorrlands läns Hushållningssällskap fira 200-års jubileum. För oss
stadsbor kan sällskapet i dag förefalla var en
ganska anonym organisation, men för lantbrukare, skogsmän och yrkesfiskare är det
välbekant. För lantbrukets och närliggande
verksamheters utveckling i länet har sällskapet haft en mycket stor betydelse som
initiativtagare, organisatör och/eller ekonomisk hjälp, när det gäller nya metoder i jordbruk, husdjursskötsel, fiske och rationalisering, effektivisering.

andelsmejeriföreningar. T. Ex 1884
Torsåkers mejeriför. Och längre fram
Örnsköldsviksortens mejeriförening 19-16
och många andra. Detta var början
tilljordbrukets ekonomiska föreningsrörelse.
Ångermanlands Mejeriförening bildades
1944 genom en sammanslagning av fem
lokala föreningar. Genom ett samgående
mellan Jämtlands mejeriförening och ÅM
formades NNP, Nedre Norrlands
Producentförening. I dag omfattar MILKO
ett ännu större område.

HISTORIK.
1791
tillkom
det
första
hushållningssällskapet i landet, det var på
Gotland. 1797 det andra, finska H-s i Åbo
och sedan bildades liknande organisationer i
alla län under de två första decennierna av
1800-talet. Tjugofyra framstå-ende män i
vårt län var med i Härnösand då vårt sällskap
kom till. Den nyvordne biskopen C. G.
Nordin valdes till ordförande, borg-mästaren
i Härnösand Lars Fr. Lind till vice ordf. och
lektor Carl Stridsberg till sekrete-rare. Vid
denna tid omfattade länet även Jämtland –
Härjedalen, men underligt nog fanns inga
representanter för detta område med i
styrelsen, och inga kvinnor, förståss !
Ordförandeskapet växlade sedan, ofta har
länets landshövding innehaft den posten. I
dag är det lantbrukare Göran Nordqvist som
är ordförande och agronom Nils Nyholm
som är VD.

ANDRA OMRÅDEN.
Andra områden där hushållningssällskspet
gjort bestående insatser är t.ex. mjölkkontrollen, utbildning av ladugårdsskötare, tjurföreningsverksamheten, köttproduktionsförsök, seminverksamhet samt försök av olika
slag både inom både inom växtodling och
djurproduktion. Sällskapet har vidare under
lång tid stödd den nordsvenska hingstuppfödningsanstalten Wången, numera trav- och
galopputbildningscentrum.

EKONOM.. FÖRENINGAR.
Redan under 1860-talet insåg
mjölkproducen-terna behovet av en
förenklad avsättning av ladugårdprodukterna
mjölk, smör och ost, en samordning av
marknadsföringen som mot-vikt till
“pytsåkeriet“. Mejeriföretag kom till stånd,
lokala eftersom transporter av färsk-varorna
var problemet och effektiva kyl-metoder
saknades. Initiativet kom då ofta från
hushållningssällskapet, bönderna
entusiasme-rades
och
bildade

FISKODLING.
En ganska stor del av sällskapets verksamhet
i dag gäller fiske och fiskodling. Från
Ovansjö och Galtströms fiskeodlingar säljer
sällskapet utsättningsfisk för hela länets
behov.
EKONOMI.
Till en början bekostades sällskapets verksamhet till en stor del av statens inkomster
från bränneriskatten, dvs. den skatt som Gustaf III lagt på hushovsbränningen. Dessutom
fick medlemmarna betala en ganska måttlig
årlig avgift. När bränneriskatten upphörde
tillkom statsbidrag vilka dock så småningom
avvecklades i och med de statliga lantbruksnämndernas tillkomst på 1940- och 50-talen.
I dag är sällskapets ekonomi grundad på
medlemsavgifter, förrättningsarvoden och
fastighetsförvaltning. Sällskapet äger den
sto-ra fastigheten vid Trädgårdsgatan 7, där
bl.a. Härnösands stiftskansli är beläget.
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alltså rådgivning och serviceverksamhet
inom områdena lantbruk, trädgård och
lanthus-hållning, med tonvikt på ekonomi
och hushål-lning.
Lars Drejare.

35 Northwest Temple Street
Salt Lake City
Utah 84 150
USA
(Detta är mormonernas jättelika arkiv, dit
man kan skriva och fråga, helst på engelska,
men svenska går också bra).

Här söker Du dina rötter !
Här kommer en förteckning på instutitioner som förmedlar data på personer som
emigrerade till USA på 1890-talet.

från sidan 17

Emigrantregistret
Höökgatan 2
Box 331 651 08 KARLSTAD
Tel: 054 - 61 77 20
Fax: 054 – 61 77 01
Slätforskning: 054 – 61 77 26
Utvandrarnas Hus
Vilhelm Mobergs gata 4
Box 201 351 04 VÄXJÖ
Tel: växel 0470 – 201 20
Släktforskarnas Hus
Sockenstugan
Box 175 793 24 LEKSAND
Tel: 0247 – 122 80
Fax: 0247 – 138 50
SVAR Forskarcentrum
Rafnasil kulturområde
Box 160 880 40 RAMSELE
Tel: 0623 – 725 00
Fax 0623 – 725 05
Emigration & Historia
Metbäcken 109
685 97 ÖSTMARK
Tel: 0560 – 203 22
Fax: 0560 – 203 95
Utvandrararkivet
Hordamuseet
Hordnesvein 24
5047 Fana
NORGE
Family History Library

Flyttningen till Sverige betydde att de mötte
en annan trosbekännelse i den lutherska
Sven-ska kyrkan.
Avhandlingen omspänner en tidsperiod på
c:a 57 år, från 1636 till 1693. År 1636 var i
princip den organiserade vallon
invandringen slut och 1693 “försvenskades”
barnaunder-visningen vid Lövstabruk och
Österbybruk, där den då ännu fanns kvar.
Under 1600-talet expanderade Nederländska
köpmän ut över hela Europa. I Sverige
engagerade de sig bl.a. i järnhantering och
den uppländska bruksrörelsen blomstrade.
Välkänd är Louis De Geer, född i Liége
1587, död i Amsterdam 1652. Familjen De
Geer är förknippad med Lövstabruk,
Österbybruk och Gimo. Andra utländska
industriherrar från denna period är Gerard de
Besche på Fors-mark och Berkinge, Velam
Vervier på Västland och Strömsborg och
Henrik Lem-mens på Åkerby, Hillbola och
Ullfors.
sidan 24
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Bondehustrun i gården, Anna Brita
Olsdotter, som antagligen sett till Johan i
hans sjukdom, blev själv sjuk och dog på
onsdagen den 13:de. Hon var 48 år. Dagen
efter dog den 25-årige sonen Olof och den
16:de avled också fadern Johan Öberg 49 år.
Vilken tragedi !
De hade en lill-dräng på 13 år från Stigsjö,
Jonas Persson, också han hade blivit smittad
och dog på tisdagen den 19:de.

Den 16:de var artikeln här ovan införd i H.P.
Då hade provinsialläkaren Lars Bergström
varit ute i Hårsta. Han meddelade då att 12
personer insjuknat och att tre avlidit.
Herr landshövdingen Weidenhielm for också
ut till byn och man beslöt om åtgärder. Man
brände enris och tjära och skulle gurgla sig i
vatten utspätt med varm trätjära.
Johan Höglund i Nyland, f. 1911, berättar att
hans svärfar Erik Nydén i Nyland, f. 1883,
sa att när koleran gick i Hårsta så tog alla
som reste genom byn en trästicka doppad i
tjära i munnen för att inte bli smittade av
luften i byn. Man trodde förr, att smittan låg
i luften och man höll dörrar och fönster
stängda. Men sjukdomen gick inte att hejda.
Den 20 september läste man i H.P.
”Koleran har tyvärr ännu icke upphört, utan
fast hellre, wisat sådan intensitet, att 16
personer hwilka från farsotens början insjuknat, icke mindre är 10 aflidit. Byns
befolkning utgör inberäknade 16 mindeåriga

barn, om-kring 40 personer, boende i fem
särskilda åbyggnader, af hwilka ingen blifwit
från sjuk-domen skonad, men i den gård
hwarest första dödsfallet inträffade, hafwa
ytterligare fyra personer aflidit.
De sjuke hafwa varit från och med 13 till 70
år, men barnen under förstnämnda ålder hafwa icke angripits, oaktat de med tunn och
ofullständig båda kropps- och fotbeklädnad
samt således lätteligen blottställda för
förkyl-ning nära oafbrutet med de sjuke haft
berö-ring.
Hittills har smittan inte trängt utom byn,
hwa-rest en sjuksal med sex sängar och
tillräckligt antal sjuksköterskor, blifwit
inrättad, samt provinsialläkaren dagligen och
stundom äf-wen nattetid gjort besök.
Wäderleken har varit stormig och kall,
ömsom torr och fuktig utan att på sjukdomen
utöfwa inflytande.”
Vilka bodde i granngården Hårsta nr 1, och
hur gick det för dem ? Hemmanet ägdes av
den unge bonden Per Nilsson Holmberg 32
år. Hans hustru hade dött tre år innan koleran
kom till byn. Hon hette Magdalena Charlotta
Grafström och var född i Grifhäll. Gamle
bonden Nils Persson, född 1807, var födorådstagare. Inte hade han väl trott att han
skulle bli bonde på gården igen, men så blev
det.
Sonen Per blev smittad och dog, likaså dottern Sara Stina, som bodde kvar på gården.
Hon var 35 år. En 29 år gammal son Olof,
stannade inte här utan gifte sig till Norrstig.
Gamle Nils Persson och hans gumma Sara
Greta, f. 1805, fick lov att ta hand om sina
barnbarn, Sara Petronella sju år och Ida Margareta 6 år. De hörde till de barn i byn, som
inte blev smittade.
Hos Öbergs hyrde arbetaren Erik Wikström
från Mon i Viksjö medan han arbetatde på
sågen i Hållänge. Han kom aldrig mer
tillbaka till Mon. Den 17:de dog han.
Nu hade de som bodde längsta bort i byn
blivit sjuka, torparen Anders Hamreus, f.
1802 och Christina, hans hustru, f. 1803. De
avled den 19:de och 20:de.
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En kvinna Sara Olsdotter 71 år blev sjuk och
dog den 21:a. Samma dag avled Johan
Hamreus från Stigsjö. Kanske var han en
ung släkting och dräng på gården.
Kyrkboken visar inte varifrån han kom.
Hamreus torp låg på den övre sidan av
vägen.
Här i gården fanns två små flickor, lika
gamla som Sara och Ida och de drabbades
inte heller av koleran och inte heller deras
föräldrar.
Säkten Hamreus hade bott här sedan 1700talet och en av dem var sockenskräddare på
Gustav III:s tid och hade biskop Kiörning
och självaste biskopinnan till faddrar för sina
barn. Men Per Hamreus, som nu bodde här
var sockensnickare. Alla hans fem barn
klarade sig från Koleran. Den 27 september

skrev H.P. att nu “ansågs Koleran i Hårsta
by hafwa upphört”.
8 personer hade insjuknat och därav 12 dött.
När provinsialläkaren den 13:de konstaterat
att sjukdomen var kolera bestämdes att en ny
kyrkogård skulle inrättas i skogen ett stycke
från skolan i Byåker.
Där finns nu ett högt kors med tio namn
inskrivna på en plåt. De två första som dog,
finländaren Johan Nilsson och bondehustrun
Anna Brita Öberg hade begravts på den
vanliga kyrkogården innan man kände till
orsaken.
I Boken om Säbrå av Tyko Lundkvist står
det att “tre modiga män” fick i uppdrag att
dels hjälpa till med skörden i byn och dels
att snickra likkistor och frakta de döda till
kyrko-gården. För smittans skull borde

Matte Edin från Helgum hörde till de
modiga och för den skull fick han en lägda
uppkallad efter sig i Helgum, ”Matte Edins
lägda”, den andre var Daniel Vallin i
Dunderkläpp och den tredje, båtsmannen
Lars Lindström. Till så många kistor
behövdes mycket spik. Matte måste några
gånger åka in till staden till järnhandeln. När

ägaren hörde och såg honom komma med
häst och kärra sprang han ut och kastade ett
spikpaket mot Matte. “Här har du, du behöv
int betalä”!
Folk var oerhört rädda och spik var dyrt !
Denne Matte var en fattig stackare. I slutet
av sin levnad fick han av fattigvården ett par
vadmalsbyxor. Det var honom väl unt !

De tolv som dog den 10/9 - 29/9 1871
Johan Nilsson Bertell
Anna Brita Olsdotter f. 1823
Olof Öberg f. 1846
Johan Erik Öberg f. 1822
Sara Christina Nilsd. f 1836
Erik Wikström från Mon

Anders Hamreus f. 1802
Jonas Alfred Persson f. 1858
Per Nilsson Holmberg f. 1839
Christina Hamreus f. 1803
Sara Olsdotter f. 1804
Johan Hamreus från Stigsjö
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Koleran är en tarmsjukdom med häftiga
kräk-ningar och diarré. Man smittas av en
bacill Cholera asiatica och inkubationstiden
varierar från en till fem dagar. Sjukdomen
har uppstått i Asien vid Ganges och
Bramaputras flod-mynningar i Indien. År
1817 härjade koleran i hela Indien och i

Kina. På 1830-talet kom den till Europa via
Ryssland. 1832 till hamnstäder i Norge. Ett
par år därefter hade vi koleran i Sverige.
1835 härjade den åter här och 1865 gick den
i Haparanda. Gävle drabbades 1872. Säbrå
nämns inte i Nordisk Familjebok, varifrån
jag hämtat uppgifterna ovan.

Källor: Härnösands Posten 1871 13 - 27 september. Sambiblioteket Härnösand. Härnösands
landsarkiv. Säbrå kyrkoarkiv. Husförhörslängder och födelseböcker. Lundkvist, T Boken
om Säbrå. Sporring, G. s, 493 f. H-sand 1971. Wik, H Härnösands historia del III s, 262,
Härnö-sand 1981. Meddelare: Rut Holmberg Nyland f. 1926. Johan Höglund Nyland f.
1911.
Osvald Åström Hårsta f. 1921. Eva Sjöström Lockeby. Sara Petronella var Evas
Det har stått i hävderna att nästa hela byn dog ut. Nu var det väl inte fullt så illa, även
om det var hemst nog. Några av de överlevande vill jag skriva om, bl.a. Sara Och Ida.
Sara Petronella f. 1864 finns inte inskriven i födelseboken för Säbrå. Ida Margareta är född
1865 den 10 juni. De båda flickorna växte upp hos farmor och farfar och bor kvar hos dem
ända tills de konfirmeras. 1880 får Ida plats som lillpiga hos Pehr Holmström i Locke, gift med Sara Cajsa
Wiklander. De har en son Olof f. 1879. Ida blev
förståss barnpiga åt den lille Olle. När hon var 12 år
och hälsade på här, föll hon från ett hölass och
skadade sig så svårt att hon blev låghalt för resten av
livet. Ingen tänkte på att fara till doktorn med flickan i
slåttanstider.
Ida kom så till Locke och gifte sig med Jonas Pettersson från Tuvan. Han köpte ett hemman i Locke och
han och Ida fick sju pojkar. Sara blev gift med Petrus
Fällström i Ytterfälle och de fick fyra barn.
Olof Holmberg f. 1842, sonen i Hårsta nr 1, som
flyttade till Norrstig var gift tre gånger. 1884 gifte han
sig med Brita Erika Boström från Bondsjö. Med henne
fick han sex barn. Han blev välbeställd bonde och
varje jul for han med häst och släde och hämtade sina
brors-barn Sara och Ida. Vilken dag för flickorna. De
fick äta av den goda julmaten, det sägs, att det var
enda gången på hela året de fick äta sig riktigt mätta.
En av Olofs och Britas söner, Nils Oscar, f. 1885, blev gästgivare i Norrstig och gifte sig
med den vackra gästgivaredottern från Östersjäland, Agnes Helena f. 1893. De fick 1916
dottern Anna Brita som blev gift med källarmästare Börje Lunddahl från Arild i Skåne.
De drev tillsammans Frimurarna i Härnösand, Sankt Petrologen i samma stad och till sist
Appelbergs i Sollefteå. Gästgiveriet i Norrstig låg under Holmbergs tid i Göran Anderssons
gård. I närheten låg dansbanan Björkhagen. Släkten Holmberg har många ättlingar i Säbrå
och i Härnösand.
Margareta Grafström
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Subskritionserbjudande från Johan Nordlandersällskapet
Johan Nordlander-sällskapet kommer våren 2001 att i sin skriftserie ge ut en
bok skriven av Margareta Grafström från Härnösand. Den har tills vidare titeln

Biskopsdottern som inte ville gifta sig
Margareta Grafström inleder sin bok på följande sätt:
“Den 20 januari 1767 skulle ett förnämt bröllop äga rum i Säbrå. Biskop Olof
Kiörnings tjugoåriga dotter Inga Elisabeth skulle giftas bort med professor Pehr
Niclas Christiernin från Uppsala, höglärd och vittberömd för sina nationalekonomiska
arbeten men mest känd för att vara hetsig och stridslysten, osams med sina kollegor
och hatad av sina studenter vid Uppsala universitet.
När brudgummen i ventekylan anlände med häst och släde till biskopsgården i Säbrå,
hade Inga Lisa hoppat ut genom sitt fönster, vilket man upptäckte sent på kvällen.
Tidigt nästa morgon gav sig biskopens drängar ut för att leta. Kanske hon hade tagit
sin tillflykt till någon vän ? De hittade henne, men var hon varit vet vi inte.”

Trots upprepade “nej” vid själva vigselakten vigdes Inga Lisa vid Pehr Niclas.
Arkivmaterialet om Inga Lisa själv är knappt, men Margareta Grafström har
genom noggrann jakt i arkiv och andra källor lyckats skapa en livfull bild av
miljön kring det omaka paret Christiernin och deras liv.
Landsarkivarie Carl-Edvard Edvardsson vid landsarkivet i Härnösand skriver i
sitt företal till boken bl.a. följande:
“I centrum för boken står individuella livsöden. I Margareta Grafströms bok speglas
på ett förnämligt sätt många kulturhistoriska drag i framför allt 1700-talets Sverige
genom dessa individer. Självfallet står Norrland och Säbrå i centrum men i boken
ryms åtskilliga skildringar från miljöer i främst Uppsala. Som helhet representerar
boken en intressant förening av kultur, mentalitets- och släkthistoria.

Boken Subskriberade pris är 150:-/bok + 30:- i porto. Beställningen
görs genom inbetalning till sällskapets postgiro 439 25 05 - 6.
Ange namn, adress, önskat antal av boken och fyll i rätt inbetalningssumma.
Bokförsändelsen kommer så fort boken är tryckt !
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från sidan 19

Från mitten av 1800-talet finns familjen de
Besche också på Lögdö bruk i Medelpad.
Här skall nu några moment av avhandligens
grundforskningsresultat lyftas fram.
Förutom ur kyrkohistorisk aspekt kan den
även läsas ur allmänhistorikt perspektiv,
liksom med en släkrforskares
uppgiftssökande ögon.
De forskningsresultat, som bygger på
genom-gång av mantalslängder 1655, 1672
och 1694 (bilaga 1, s 213-222) samt
kyrkoarkiv inom Dannemora bergslag 16361639 (bilaga 2, s 223-244) är av intresse. Här
några namn-exempel: Jan Baudou flyttade in
till Sverige 1633 och blev kolfogde vid
Österbybruk. I mantalslängderna finns
namnet Baudou 16-55 endast i Österby,
1672 i Lövsta, Österby och Gimo och 1694 i
Österby, Gimo och Vatt-holma.
Mästersmältaren Aman Hubinet finns vid
Lövstabruk 1630, namnet Hubinet finns i
mantalslängderna 1655 i Österby och Gimo,
1672 i Lövsta, Österby, Hillebola och Harg
samt 1694 i Lövsta och Harg. Masmästaren
Jean Martellur kontraktades 1626 i Liége.
Namnet Martelleur finns i mantalslängderna
1655 i Västland, Åkerby och Ullfors, 1672 i
Gimo, Vattholma, Älvkarleby och Harg samt
1694 i Hillbola, Ullfors och Vattholma. Plåtsmeden Jean Pira kontraktades 1626 i Liége.
I mantalslängderna 1655, 1672 och 1694 finns namnet Pira endast i Österby.
Församlingarna i Dannemora bergslag var
vid denna tid 28: Bladåker, Börtsil,
Dannemora, Edebo, Film, Forsmark, Gräsö,
Harg, Håll-näs, Häverö, Hökhuvud, Knutby,
Lena, Sing-ö, Skäfthammar, Söderfors,
Tegelsmora, Tensta, Tierp, Tofta, Ununge,
Valö, Väddö, Västland, Älvkarleby,
Öregrund, Österlövsta, och Östhammar. Alla
har undersökts. De val-loner som redovisas i
bilaga 2 är de som nämns i
kyrkoräkenskaperna samt i vigsel-, dop- och
begravningslängder för perioden 1636-1693.
I bilagan redovisas också vilka församlingar,

som saknar detta arkivmaterial liksom de,
där inga valloner nämns.
Till Forsmarks församling hörde bruket med
samma namn. I dag finns ett kärnkraftverk
inte långt från den gamla bruksmiljön. År
1653 blev Gerhard de Besche ägare till
Forsmark. Döpta 1677 är här bl.a. smeden
Mattias Giers son Mattias och Johan Bonneviers dotter Kerstin. Bland begravda finns
1679 hustru Maria Pousette och 1685
hammarsmeden Michael Poulain.
Till Österlövsta församling hörde bl.a. familjen De Geers Lövstabruk. Döpta 1661 är
bl.a. Michel Guillaumes barn och Anders
Martinels barn; 1662 Johan Gilles barn och
Johan Sporons barn; 1686 Philip Bevys son
Jakob och Clas Hubinetts son Clas.
Till Skäfthammars församling hörde Gimo
bruk, även det med familjen De Geer som
ägare. Döpta 1683 är bl.a. Johan Magnettes
son Jean, Anton Minurs dotter Catlin och
Frans Anjous son Clas; 1689 Frans Anjous
och Jennas son Noach, masmästaren Clas
Dandenels och Jenna (Pousettes) dotter Jen.
Det är bara några exempel på alla de
valloner, som finns i mantalslängder 1655,
1672, och 1694 och i handlingar i
kyrkoarkiven 1636-1693. Förutom
vallonerna och deras sprid-ning, ges en
allmän orientering om brukens ägare och
historia. Förutom givetvis präster-skapets,
kyrkans och centralmaktens hållning till de
reformerta trosbekännarna.
Som inflyttade, vuxna, tolererades
vallonerna. Men deras barn döptes in i den
lutherska, svenska kyrkan. Därmed blev de
också upp-ländska vallonernas vandring in i
sockenkyr-kan också en tidsmässigt kort väg
att gå.
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Emigrantuppgifter på CD-ROM
Nu har den kommit, CD-Emigranten, som
innehåller två CD-skivor med mycken information för den som emigrantforskar
och gärna vill göra det vid den egna datorn.
Lars-Göran Johansson, arkivarie på Svenska
Emigrantinstitutet i Växjö, har tillsammans
med Per Clemensson, Göteborgs-Emigranten
i Karlstad, just blivit färdig med den
omfattande CD-upplagan. Den finns i svensk
och engelsk upplaga och ska presenteras
närmare på Bokmässan i Göteborg nu i höst.
I filen Emihamn finns 1,3 milj. Passagerare
från svenska hamnar, Hamburg och Köpenhamn (1850-1950). De äldsta passagerarlistorna är från Hamburg 1850, Göteborg 1869
och Malmö 1874 och den sista registreringen
från Göteborg 1950.
Filen Emibas, har bl.a. namn på 41 000
emigranter, kyrkobokförda i Göteborg 17831930.
Filen Emisjö, upplyser om 17 000 sjömän
som hoppat av från fartyg utanför Europa,
register från sjömanshusens arkiv i västra
Sverige.
Filen Emipass, har passjournaler uttagna för
emigration 1750-1850.
Filen Emisal, innehåller förteckningar över
Svenska Amerikalinjens passagerare i första
och andra klass.
Filen Emihamn, tar upp tredjeklassens
passagerare från 1915 och framåt.
I filen Fartyg hittar man bilder på emigrantfartygen från Göteborgs hamn, vykort och
dylikt.
Filen Emiwasa, visar Wasaordens medlemmar från 1896. Slutligen två spelfilmer,
den ena mot och den andra för emigrationen,
tidigt 1900-tal.
I SAKA finns Lennart Setterdahls mikrofilmer. Han anlitades många år av Svenska
Emigrantinstitutet att intervjua svenskamerikaner.

Försäljning och förfrågningar om CD-Emigranten görs till;
Göteborgs-Emigranten
Box 53066,
400 14 Göteborg.
Telefon: 031-18 00 62.
Fax: 031-20 99 02.
E-mail: http://home.swipnet.se/goteborgsemigranten

Härnösands släktforskare
inledde höstterminen med ett medlemsmöte i
Arkivhuset den 5 september.
Ordföranden Roland Ek redogjorde för höstens sammankomster vilka samtliga äger rum
i Arkivhuset den 3 oktober, 7 november och
6 december.
En studiecirkel i släktforskning kommer att
anordnas under förutsättning att tillräkligt
många intresserade anmäler sig.
Hjälp att färdigställa Säbråboken - ur kyrkböckerna - efterlyses.
Peter Eriksson som är projektledare för
“Ljusminne 2001”, Länsmuseets samiska
pro-jekt i år talade sedan om bevarandet av
det samiska kulturarvet i våra bygder.
Eriksson är historiker och arbetar
tillsammans med två arkeologer för att spåra
upp samiska lämningar och tecken på
inflytande, bland annat nu i samband med
byggandet av Botniabanan.
Här har man bl.a. funnit rester efter 8 boplatser med härdar. Samernas vandringsleder
har kartlagts och i kyrkböckerna har man
kunnat följa dem, i varje fall de någorlunda
bofasta.
Medeltidens “dyrvejdare” var jägare, senare
blev de renägare, vilket bland annat innebar
flyttning mellan sommarviste och vinterviste
i skogslandet, ofta beläget i Västernorrland,
Jämtlands och Gävleborgs län.
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Föreningspost

Avs:
Härnösands
Släktforskareförening
Agneta Olofsson
Kastellgatan 26
871 60 Härnösand

från föregående sida

andra djur.

Dessutom blev många av de bofasta samerna
torpare, sågverksarbetare med mera.
“Sockenlappar” är en benämning på folk inte nödvändigtvis av samiskt ursprung som utförde sysslor som andra inte ville åta
sig, till exempel hästslakt och avlivning av

Föredragshållaren efterlyste mera uppgifter
om samer i Härnösandstrakten.
Ordföranden tackade Peter Eriksson för ett
intressant föredrag.

Föreningens hemsida
http://hem.spray.se/harnoforskare
HEMSIDAN har blivit uppdaterad och fått en modernare design. Jag har hört att det
ibland kan var svårt att komma fram på adressen http://harnoforskare.cjb.net försök då på
den nya adressen http://hem.spray.se/harnoforskare som är den fullständiga adressen till
sidan.
Har du en egen hemsida och vill ha en länk till denna på föreningens hemsida, eller har tips
om bra länkar, skicka i så fall ett mail till mig, oeberg@va.itv.se
Örjan Öberg

Landsarkivet i Härnösand
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ke Omberg

