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Härnösands Släktforskare är en obero-
ende släktforskarförening ansluten 
till Sveriges Släktforskarförbund. Vi 
vänder oss i första hand till släktfors-
kare men även lokalhistoriker, bya- 
och hembygdsforskare fi nns bland 
våra medlemmar. Vi har medlemsmö-
te en gång i månaden, med undantag 
för sommarmånaderna. 

Vid varje möte hålls ett föredrag, 
oftast av en inbjuden föredragshål-
lare. Kvällen avslutas sedan med en 
fi kastund. Förutom våra medlemsmö-
ten brukar vi avsluta vintersäsongen 
med en bussresa. 

Antalet medlemmar i föreningen i 
maj 2017, 188 betalande. 

Medlemsbladet BäfverNytt utkommer 
3-4 gånger per år.
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Nya ordföranden 
presenterar sig

S
nart har halva året passerat.  Årsmötet har genom-
förts och även detta år skedde förändringar.  En 
ny styrelse har tillträtt och vilka som ingår fi nner 
du på sidan till vänster. Själv har jag fått förtroen-

det att inneha posten som föreningens ordförande. Varmt 
tack för det!   
 Redan 1998 fanns jag med i föreningsstyrelsen och har 
även hunnit med att verka i valberedningen. Eftersom 
släktforskning, föreningen, arkivstaden och -länet ligger 
mig varmt om hjärtat är det med vördnad jag åtar mig 
uppdraget. 
 Den avgående ordförande Jan Ola Nordin ber att få 
framföra ett tack till er medlemmar för det gånga året. 
Han beklagar djup att hans åtagande, på grund av hans 
yrkesinsats, inte gick att genomföra på det sätt han före-
satt sig. 
 Den nya styrelsen, programkommittén och redaktions-
kommittén kommer att jobba för fl er medlemmar, intressanta sammankomster och ett utökat 
samarbete med föreningslivet i kommunen såväl som i länet. 
 Ett höstprogram är till stor del fastställt och kommer att sändas ut i augusti. Medlemmarnas 
förslag på föredragshållare och andra aktiviteter mottas gärna av Programkommittén.

 Så till sist vill jag önska er alla en riktigt skön sommar - och Du - vi ses väl på arkiven?

Björn Thunberg
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Karin Larsdotter - 
dömd som häxa

i Härnösand
En berättelse i tre delar om en kvinnas grymma öde 

under häxprocesserna åren 1673–1675.

T E X T:  L A R S  H Ö G B E R G

Del 2. Anklagelserna

Våren 1673 var nerverna 
på högspänn i Härnösand. 

Gossen från Arbrå spred berät-
telserna om de fruktansvärda 
händelserna i Hälsingland. Hur 
häxor härjade och rövade barn 
till Blåkulla. Ingen gick säker. 
Ryktena spreds i bygden. 
 Alla misstänkte varandra att gå 
Djävulens ärenden. Den onde var 
allestädes närvarande i folkets 
medvetande - det såg prästernas 
helvetespredikningar till.
 Pigan Karin Larsdotter var 
ogift, 40 år gammal, dotter till 
Sågare-Lasse Olofsson och Märit 
Eriksdotter från Utansjö. 
 Hon tjänade som hushållerska 
för tre pojkar i Härnösand, söner 
till Jacob Holst och barnbarn 
till biskopen Petrus Steuchius. I 
hushållet bodde också en inhyses 
informator. 
 På kvällen 7 april 1673 satte 
han av obetänksamhet en lavin 
i rörelse som fi ck fruktansvärda 
konsekvenser. 
 Vi läser i rådhusrättsprotokol-

let för den 12 april 1673:

”Företogs en Ransakning 
om Karin Larsdotter, Sal: 
Mäster Jacob Hållsts Söners 
piga, som beskylltes för 
Trullqwinna och refererer 
Petrus Hållst detta således 
vara uppkommit, att i förleden 
Måndags om aftonen den 
7 hujus förrän de fi ngo sig 
Mat, inkom Körkioherdens 
Wyrd. Herr Johan Lingmans 
Praeceptor för hans barn 
ifrån Nora Sochn, vilken 
i näste kammare hade sitt 
Lougement i samma gård, 
frågandes varest vi fått så 
mycket mjölk, och vi äta alltid 
gryngröt och Mjölkvälling?  
Kanhända, säger han, att 
någon kan rida bland Eder 
eller är det någon som rider åt 
Eder. Då haver Petrus Hållst 
begynt fråga sin Broder Erich 
Hållst, en liten gosse: Du 
måst visst rida. Rännandes 
gossen med sådant tal i 

Byarne, och då begynte hans 
Broder Petrus som såg gossen 
ränna fråga honom vackert, 
bedjandes honom bekänna; 
då säger Erich Hållst, att han 
haver ridit, och att deras piga 
Charin haver fört honom 
och förste gången straxt 
de komma hit efter jul.”

Nu var Djävulen lös. Karin var 
beskylld att föra gossen Erik 
Holst till Blåkulla och föra med 
sig mjölk hem. Ryktet spreds 
som en löpeld bland barnen och 
därmed var hennes öde beseg-
lat. Hon kallades till upprepa-
de förhör i rådhusrätten och 
konsistoriet. Hennes försvar 
tjänade inget till:

”Bemälte piga Karin 
tillsportes varest hon så 
mycket mjölk bekom, som 
ingen ko har att mjölka? 
Hon sade sig i Stenhammar 
på Herr Superintendentens 
gård, vilken är Hållstarnas 
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Moderfader, två gånger om 
veckan hava tagit mjölk, en 
bytta om tre kannor var gång.”

Men Karin var chanslös. Drevet 
gick. Allt fl er barn vittnade mot 
Trull-Karin som hon kallades. 
Hon anklagades för färder till 
Blåkulla där hon bedrev hemska 
saker med barnen. Hon spärrades 
in i Kistan, fångcellen i Rådhuset. 
 Stadens borgare och präster 
var övertygade om hennes skuld, 
det gällde bara att få henne att 
erkänna, med alla tillgängliga 
medel, både list och tortyr. T o 
m hennes egen mor bad henne 
erkänna. Från förhören berättar 
Mattias Steuchius hur hon kräkts 
och svimmat:

”…synes henne skylldigh 
wara, emedhan hon leedh 
en stor anfächtningh af 
denn onde fi jenden så 
at hon af nychter magha 
hafwer twenne reesor här 
på rådstufwen haff t mycken 
upkastellse sampt nedher 
i förstufwen fallet nedh, 
såsom en dödh menniska.” 

Men Karin fortsatte ståndaktigt 
att neka till anklagelserna trots 
de pressande förhören.

”Åter frågar Borgmästaren 
vad det var som hon bekänt 
för Prästen? Svarade hon: 
Jag bekände som ett Tok. 
De äro så illistige och kloka 
att fråga. Jag kan ej veta 
vad jag bekänt, men mig 

vara oskyldig bekänner 
jag. Blev hon därföre åter 
i fängelsett ledder.”

Trolldomshysterien började nu 
sprida sig, först i Härnösand, 
därefter uppöver Ådalen och 
vidare Nolaskogs. Allt fl er kvin-
nor anklagades för trolldom, 
användande av bjäror, trollform-
ler och blåkullafärder. 
 Bland de anklagade var Märit 
Eriksdotter, Troll-Karins mor. 
Rådhusrätten i Härnösand och 
häradsrätterna ute i socknarna 
höll tusentals förhör och dömde 
hundratals kvinnor och fl era män 
till döden. Men dödsstraff måste 
fastställas av Svea Hovrätt. 
 De hann inte med alla ärenden, 
utan en statlig Trolldomskommis-

Härnösands torg 1674. De första förhören hölls i rådhuset med tornet. 

Kommissionens förhör hölls i det gamla residenset med Sparres vagn parkerad utanför.
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Förhörsmetoderna under häxprocesserna 

var drakoniska. Prästen Jöns Horneus, barn-

barn till ”djävulsprästerna” i Torsåker, skri-

ver i sin bok Sannfärdig berättelse tryckt 

1771: 

”De numera välbekanta trollgossarna 

voro både angifvare och första 

tillförlitliga vittnen, efter hvilkas 

berättelser de angifne befalltes 

bekänna. Nekades, så provocerades 

opartiska vittnen, hvilka merändels 

voro barn af 10, 8, 6, 5 år.

 Ville den anklagade efter dessa 

vittnen ej bekänna, kallades vissa 

andra vittnen eller käringar.

 Sådana nitiska, men stockblinda 

gummor voro mest utåldriga, 

fattiga, föraktade menniskor, som 

låtit öfvertala sig till bekännelse 

derigenom, att de fi ngo begrafvas 

i kyrkogården, hvilket de ansågo 

för största lycksalighet; dock måste 

de med hopen följa på bålet. 

 Capellanen hade att syssla med 

barnen, som vittna skulle. Denne 

ordningsmannen var mäktig att 

bringa barnen att säga allt hvad, ja 

mera än, de visste; men var det ej 

tillräckligt, lät han piska dem. Ville de 

ännu icke vittna på sina närmaste, lät 

han hugga hål på isen, slog ett tog 

om deras lif och, under föregifvande 

att dränka, stoppade dem under. 

 Den, som spädare var och mindre 

tålde, stoppade han i bakugnen, lade 

halm och ris utanföre och tände 

eld på, såsom att vilja bränna opp 

dem. Jag minns en del af dessa 

vittnen, som genom slika hårda 

medfarter voro hels-lösa i all sin tid.”

sion tillsattes för att på ort och ställe hålla förhör 
och fastställa straffen. Den bestod av 25 ledamöter 
och leddes av guvernören Carl Larsson Sparre. 
 Den 2 oktober 1674 anländer kommis sionen till 
Härnösand för att avkunna slutlig dom över Karin 
Larsdotter och de övriga 22 anklagade i Härnö-
sands stad. Nu stundar de hårdaste förhören. •

Jan ”Lill-Strimma” 
Svedbergs antavla

T E X T:  B J Ö R N  T H U N B E R G

Jan Lennart Svedberg, kallad ”Lill-Strimma”, 
född 29 februari 1944 i Östrand, död i en tra-
fi kolycka 30 juli 1972, var den elegante hock-

eybacken som med sin enorma spelskicklighet åkte 
skridskor rakt in i alla ishockeyintresserades hjär-
tan. Han även kallades för hockeyrinkens Miche-
langelo, artisten, konstnären. 
 Han som med sin närvaro, var en garant för 
seger över ryssar, tjecker, kanadensare och fi nlända-
re. Lennart Svedberg växte upp på Östrand i Timrå 
närheten av ishockeyrinken. Hans smeknamn 
Lill-Strimma kommer från att hans far Arne var 
känd som Strimma då han var så smal. När sonen 
föddes började hans far kallas ”StorStrimma” och 
sonen för ”Lill-Strimma.” 
 Lennart Sved-
berg började karri-
ären i dåvarande 
Wifsta/Östrands 
IF, sedermera 
Timrå IK 1960-62. 
Grums IK 1962-
62, Brynäs IF 
1963-67, Mora IK 
1967-69, Timrå IK 
1969-1971. Debut 
i Tre Kronor som 
18-åring, gjorde 
120 A-landskam-
per, samt SM-guld 1964, VM-silver 1969-1970, 
VM-brons 1965-1971. Han spelade som back 
under sin allsvenska tid och sin landskampskarriär 
(125 matcher). 
 Två gånger utsågs Svedberg till bäste VM-back. 
”Lill-Strimma”, omkom tidigt på söndagsmorgo-
nen två kilometer norr om Sundsvall. 28 år gammal, 
packade han sin hockeytrunk för sista gången, för 
att för alltid försvinna in i den sista vilan. 
 Naturligtvis med den gula landslagströjan på sig 
med siffran fyra därbak på ryggen. Så gjorde hock-
eylegenden ”Strimma” sin sorti, älskad, beundrad 
och respekterad. •
Texten hämtad från Internet.
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2

Arne Lars Leonard
Svedberg
f. 1921-08-11
Masugnsroten
Lögdö bruksförsamling,Västern
d. 1999-02-13
Repslagargatan 26
Sundsvall Gustaf Adolf,Västern
Verkstadsarbetare
Risgränsbyn
Timrå
g. 1943-12-26

1

Jan Lennart  (Lillstrimma)
Svedberg
f. 1944-02-29
Risgrändsbyn
Timrå,Västernorrlands län
d. 1972-07-30
Poppelvägen 20
Timrå,Västernorrlands län
Ishockeylegend
Poppelvägen 20
Timrå

3

Delsy Alfild
Norberg
f. 1921-08-31
Öppom
Ljustorp,Västernorrlands län
d. 2005-05-17
Färjevägen 48
Alnö,Västernorrlands län

Risgränsbyn
Timrå
g. 1943-12-26

4

Lars Fredrik
Svedberg
f. 1886-04-30
Sörberge
Timrå,Västernorrlands län
d. 1950-11-14
Risgrändsbyn 3:14
Timrå,Västernorrlands län
Jordbruksarbetare
Risgrändsbyn
Timrå

5

Alma Leontina
Pettersson
f. 1886-09-14
Eriksdal
Alnö,Västernorrlands län
d. 1966-01-18
Fröland 11:1
Timrå,Västernorrlands län

Risgrändsbyn
Timrå

g. 1911-08-01

6

Johan Edvin
Norberg
f. 1889-06-24
Öppom
Ljustorp,Västernorrlands län
d. 1957-03-23
Båtsmanstorpet 1:1
Ljustorp,Västernorrlands län
Arbetare
Öppom
Ljustorp

7

Frida Karolina
Hallin
f. 1899-03-22
Sörbyn
Nordmaling,Västerbottens län
d. 1974-01-05
Timrågården
Timrå,Västernorrlands län

Öppom
Ljustorp

g. 1919-08-29

8

9

Olivia
Svedberg
f. 1858-01-07
Lunde, Timrå,Västernorrlands län
d. 1951-02-22
Hamsta 2:1, Timrå,Västernorrlands län
Piga Sörberge, Timrå

10

Karl Petter
Pettersson
f. 1859-04-30
Västansjö, Hässjö,Västernorrlands län
d. 1924-12-06
Gustavsbergs Sågverk, Alnö,Västernorrlands län
Sågverksarbetare Gustavsbergs Sågverk, Alnö

11

Katarina Margareta
Åström
f. 1861-09-26
Västanå bruk, Viksjö,Västernorrlands län
d. 1959-09-16
Usland 4:20, Alnö,Västernorrlands län
Gustavsberg, Alnö

g. 1880-10-15

12

Erik Johan
Norberg
f. 1855-08-12
Skäljom, Ljustorp,Västernorrlands län
d. 1900-01-18
Öppom, Ljustorp,Västernorrlands län
Arbetare Öppom, Ljustorp

13

Erika
Eriksdotter
f. 1854-03-30
Mark, Säbrå,Västernorrlands län
d. 1933-06-25
Hamre, Ljustorp,Västernorrlands län
Öppom, Ljustorp

g. 1886-01-10

14

Johan Erik
Hallin
f. 1872-06-02
Högbränna, Nordmaling,Västerbottens län
d. 1923-03-18
Öppom, Ljustorp,Västernorrlads län
Torpare Öppom, Ljustorp

15

Amanda Karolina
Forsberg
f. 1871-10-06
Hyngelsböle sågverk, Nordmaling,Västerbottens 
d. 1952-04-08
Glömsta Prästbord 1:13, INdal,Västernorrlads lä
Öppom, Ljustorp

g. 1898-06-15

16

17

18
Olof Svedberg
f. 1824-07-03 Klaxåsen, Rätan,Jämtlands län
d. 1877-01-11 Lunde, Timrå,Västernorrlands län
Båtsmanskorpral Lunde, Timrå

19
g. 1851.12-26

Märta Flomgren
f. 1825-10-10 Sörfors bruk, Attmar,Västernorrlands län
d. 1875-11-10 Lunde, Timrå,Västernorrlands län
Lunde, Timrå

20
Per Persson
f. 1822-01-13 Fellingsbro,Västernorrlands län
d. 1875-12-02 Västansjö, Hässjö,Västernorrlands län
Arbetare Västansjö, Hässjö

21
g. 1854-11-22

Sara Erika Eriksdotter
f. 1828-08-15 ?, Bodsjö,Jämtlands län
d. 1904-05-23 Västansjö, Hässjö,Västernorrlands län
Västansjö, Hässjö

22
Erik Åström
f. 1834-03-25 Lagfors bruk, Lagfors bruksförsamling,V
d. 1921-07-10 Strand, Hässjö,Västernorrlands län
Torpare Skäggsta, Tynderö

23
g. 1858-10-24

Katarina Granlund
f. 1832-08-31 Västanå bruk, Viksjö,Västernorrlands län
d. 1898-12-04 Skäggsta, Tynderö,Västernorrlands län
Skäggsta, Tynderö

24
Sven Norberg
f. 1828-01-27 Stavre, Ljustorp,Västernorrlands län
d. 1899-11-24 Öppom, Ljustorp,Västernorrlands län
Arbetare Öppom, Ljustorp

25
g. 1855-09-09

Anna Brita Jonsdotter
f. 1821-05-30 Edsåker, Ljustorp,Västernorrlands län
d. 1906-03-27 Öppom, Ljustorp,Västernorrlands län
Stavre, Ljustorp

26
Erik Larsson
f. 1827-12-05 Bötsle, Säbrå,Västernorrlands län
d. 1897-11-13 Mark, Säbrå,Västernorrlands län
Grovarbetare Mark, Säbrå

27
g. 1853-10-30

Anna Kajsa Gustavsdotter
f. 1828-06-20 Kragom, Säbrå,Västernorrlands län
d. 1901-06-21 Mark, Säbrå,Västernorrlands län
Mark, Säbrå

28

29
Brita Sofia Hallin
f. 1850-06-08 Högbränna, Nordmaling,Västerbottens lä
d. 1905-08-22 Håknäs, Nordmaling,Västerbottens län
Arbeterska Högbränna, Nordmaling

30
Olof Petter Forsberg
f. 1839-09-22 Sävars by, Sävar,Västerbottens län
d. 1927-03-14 Rundvik, Nordmaling,Västerbottens län
Arbetare Rundvik, Nordmaling

31
g. 1861-05-20

Johanna Nathanelsdotter
f. 1836-11-27 Tväråmark, Sävar,Västerbottens län
d. 1888-03-31 Rundvik, Nordmaling,Västerbottens län
Rundvik, Nordmaling

1 Utskrivet med Holger8 2017-06-07
Antavla Björn Thunberg
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Föreningsarkivet Västernorrland har material 
från föreningar från hela länet. Medelpads-
material kan man ta del av på Medelpadsar-

kiv på Kulturmagasinet i 
Sundsvall och Ångerman-
landsmaterial kan man ta 
del av på Arkivcentrum 
Nord på Kusthöjden i Här-
nösand. Vi har ca 5 400 ar-
kivbildare, det vill säga för-
eningar och privatpersoner 
som har valt att lämna in 
sina arkiv till oss.  
 Det mesta av materialet 
är från 1800- och 1900-
talet och kommer från 
de stora folkrörelserna. I 
Nationella arkivdataba-
sen (NAD) kan man välja 
Föreningsarkivet Västernorrland som förvarande 
institution och se vilka arkiv vi har. För den som 
har kommit en bit i sin släktforskning kan man 
fördjupa sin forskning i föreningsarkiv. 
 Exempel på forskningsingångar kan vara ort, 
yrke, intresse, politisk tillhörighet eller notering-
ar som ”odöpt”. Jag visade ett exempel från min 
egen släktforskning. Min mormors far hette Knut 

David Vilhelm Andersson född 1912 i Sånga utan-
för Sollefteå. Han dog också där så jag antog att 
han bodde hela sitt liv i Sånga. Därför sökte jag i 

NAD på ”Sånga” och fi ck 
några träffar bland Fören-
ingsarkivet Västernorr-
lands arkiv, bland annat 
Sånga socialdemokratiska 
arbetarekommun. 
I det arkivet ingick en 
medlemsmatrikel som jag 
bläddrade igenom i hopp 
om att se Knuts namn och 
halvvägs igenom dök han 
upp längst ner på en sida! 
Det man sedan kan göra är 
att läsa protokoll för att se 
vilka frågor som förening-
en drev och på så vis göra 

sig en bild av vad sin släkting var en del av. 
 Föreningsarkivet Västernorrland har en forskar-
handledning där man kan läsa mer om hur man 
kan gå tillväga för att släktforska i föreningsarkiv. 
Den fi nns vid läsesalar på de olika arkivinstitutio-
nerna och på vår hemsida www.foreningsarkivet.se.  
Lycka till med forskningen! •

Referat av presentation 
för Härnösands 

släktforskarförening 25/4
För Föreningsarkivet Västernorrlands räkning presenterade jag, Amanda Vesterlund, 
arkivpedagog, vår verksamhet och tips på hur man kan släktforska i föreningsarkiv.

T E X T:  A M A N D A  V E S T E R LU N D, A R K I V P E D AG O G  F Ö R E N I N G S A R K I V E T  VÄ S T E R N O R R L A N D
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För den som forskar på föremål kan det kän-
nas mest naturligt att vända sig till museer 
och hembygdsgårdar för att titta på sådant 

som har bevarats rent fysiskt. De bevarade föremå-
len ger forskaren svar på frågor om materialval, ut-
formning, utbredning och liknande. Det som fors-
karen då måste tänka på är anledningen till varför 
just detta föremål har bevarats. 
 Exempelvis fi nns det många fl er porslinstallrikar 
från 1700-talet bevarade än vad det fi nns trätall-
rikar från samma period. Betyder det att de fl esta 
1700-talsmänniskorna åt på porslinstallrikar? Nej, 
naturligtvis inte. Porslinstallrikarna var mycket 
dyrbara och hanterades varsamt och de lagades 
när de gick sönder, trätallrikarna däremot kasta-
des förmodligen in i elden när de gick sönder. Att 
porslin främst ägdes av de rika som hade helt andra 
möjligheter att förvara och ta hand om föremålen 
ger ytterligare en aspekt till det hela.
 Det som många inte känner till är möjligheten att 
föremålsforska genom arkiven och därigenom ifrå-
gasätta eller förstärka den information som de beva-
rade föremålen bär på. Att vända sig till fl era källor 
är nämligen en mycket viktig del av källkritiken.  
 För att illustrera detta så tänker jag använda mig 
av ett redskap som används i den ångermanländ-
ska linberedningen – den så kallade dragan. Det har 

ofta sagts att dragan är ett typiskt ångermanländskt 
redskap och att det inte fi nns någon annan stans i 
Sverige. Detta har blivit en vedertagen ”sanning” 
vilket delvis styrks av de bevarade föremålen. MEN 
den som tar hjälp av arkiven kommer snart fram 
till att detta inte är hela sanningen. Dragan fi nns 
på många ställen i Sverige och dessutom i de fl esta 
länder runt Östersjön.

Bouppteckningar
Bouppteckningar är mycket användbara för en 
föremålsforskare. Bouppteckningar gjordes mer 
eller mindre obligatoriska under 1600-talet och 
listar alla föremål som en person, rik som fattig, 
ägde när den dog. Allt från guldringar och silver-
bägare till matbord och kreatur listades, så även 
viktiga redskap så som dragan. Via bouppteckning-
arna är det således möjligt att hitta dragan på olika 
ställen i Sverige. 
 Den största förekomsten av redskapet fi nns 
självklart i Ångermanland men den återfi nns även 
i Medelpad, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten, 
Skåne, Värmland och Halland. Dock har benäm-
ningen på redskapet i fråga varierat en del. Exem-
pelvis kan dragan kallas för både drög, klyfta, 
klammer och fi nbråka men redskapet och funktio-
nen är densamma.

Var tog dragan vägen eller 
konsten att föremålsforska 

med hjälp av arkiven
Jag är inte bara arkivarie, jag är även textilhistoriker. I min roll som textilhistoriker 
har jag bland annat forskat om textilier, eller olika typer av redskap för att framställa 
textilier, och deras användning och utbredning i Sverige och utomlands. Detta har 
gjort att jag kommit i kontakt med många olika typer av informationskällor och jag 
ska här berätta om några av dem. (Sammandrag av den föreläsning som hölls på 
Landsarkivet den 7/2)

T E X T:  Y LVA  S TO C K F O R S
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Akademiska skrifter
Den som är källkritisk frågar sig 
säkert då hur det är möjligt att 
säga att det är samma redskap 
trots att benämningarna är så 
olika. Jo, genom att kontrollera 
fl era olika källor. Citatet nedan 
är från en akademisk avhandling 
”Ångermanna hushollning nord-
an skogen” från 1747, skriven av 
Jon Danielsson Boding:

…therifrå kommer thet att 
dragas igenom 
dragun, the kalla, 
eller klyftan.

Boding har alltså 
använt ordet klyf-
ta för att förklara 
dragan. Det visar 
att dragan även 
varit känd i andra 
delar av Sverige men 
under namnet klyfta. 
Ett annat exempel 
kommer från Finska 
Hushållningssällska-
pet där det i ”Under-
rättelse om linets 
odling och skötsel” från 1808 
nämns att klyftan används. 
 Av beskrivningen framgår det 
att det är ett redskap som liknar 
dragan som avses. Det fi nns även 
många fl er akademiska skrifter 
som behandlar odling och bered-
ning av lin, men att sammanfat-
ta dessa skulle uppta alldeles för 
mycket plats i denna artikel. 

Reseberättelser
Det fi nns också gott om resebe-
rättelser från personer som rest 
runt, både inom och utom rikets 
gränser, för att studera olika 
saker. En sorts industrispionage 
kanske man kan säga. 
 Två av de reseberättelser där 

dragan nämns är ”Berättelse om 
hampas såning och beredande uti 
Lifl and och Curland samt Nord-
iska delen av Polen” från 1763 
av Johan Törnsten samt ”Berät-
telse om Lin- och Hampe Hante-
ringen i Lifl and” från 1760 av J. 
Hultstedt. Båda dessa reseberät-
telser skickades till Manufaktur-
kontoret i Stockholm och fi nns 
idag bevarade hos Riksarkivet i 
Marieberg. 

Uppteckningar
Ytterligare en källa för att se 
hur dragan har använts är de 
olika uppteckningar som i början 
av 1900-talet gjordes av bland 
annat Nordiska Museet. Nordis-
ka Museet och andra institutio-
ner skickade sina medarbetare ut 
i bygderna för att intervjua och 
skriva ner folkets berättelser om 
livet. 
 Detta skedde genom olika 
frågelistor som hade varierande 
teman, allt från julfi rande och 
frukostvanor till spånad och 
utsädesval. Bland dessa uppteck-
ningar fi nns dragan omnämnd 
från fl era delar av landet. Ett 
exempel är nedanstående citat 

från Fru Broström, född 1853 i 
Borgsjö socken, Medelpad.

Så hade vi en gammelgubbe 
som tog ur å klubbe å bråke. 
Vi skäckte där i bastusvaln. 
Så klifte vi å häckla ne. Vi 
had båd hanklyft å fotklyft. 
Dom vart like bra.

Hon berättar om att de klyftade 
sitt lin och att de hade både hand-
klyfta och fotklyfta, vilket tydli-

gen inte hade någon 
betydelse för utgångs-
resultatet. Fotklyftan 
är ett annat namn för 
dragan medan hand-
klyftan förmodligen 
avser en stångklyf-
ta, vilken har samma 
funktion som dragan 
men ser lite annorlun-
da ut. 

Övriga källor
Självklart fi nns det 
många fl er källor i 
arkiven som före-
målsforskare kan 

vända sig till men eftersom de 
inte har så mycket med dragans 
utbredning att göra så får de här 
endast en kortfattad beskrivning.
- Tullhandlingar – Visar vilka 
varor som fraktades in och ut ur 
städerna. Är ofta mycket detalje-
rade.
- Inventarielistor – Finns oftast 
hos större gårdar eller i kyrkor-
na. Visar vilka typer av föremål 
som fanns i slotten/gårdarna/
kyrkorna. Ger möjlighet att följa 
ett specifi kt föremål genom tiden.
- Hall- och manufakturrätterna 
– (1739-1846) Hade till uppgift 
att utöva tillsyn över industriali-
serat hantverk, fabriker m.m. Ger 
möjlighet att studera vilka typer 

Bild av en dragan.
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av industrier som fanns i en viss stad.
- Manufakturkontoret – (1739-1766) Innehåll-
er bland annat fabriksberättelser där fabrikerna 
redovisar det gångna året i både siffror och ord. 
Innehåller ibland även tygprover.
- Räkenskaper – Innehåller information om vad 
som köpts in, till vad det har använts och vad det 
kostat. Kan vara mycket detaljerade. Exempel: 
Slottsräkenskaper, kyrkoräkenskaper och räken-
skaper för större gods och gårdar.

Slutkläm
Det är alltså möjligt att med arkivens hjälp spåra 
dragan till inte bara Ångermanland utan även till de 
övriga landskapen i norra Sverige, Skåne, Halland, 
Värmland, Finland, Baltikum och Polen. De fi nska 
källorna visar också att dragan dyker upp i vårt 
östra grannland redan någon gång på 1500-talet, 
vilket gör att den troligen har sitt ursprung där. Det 
kan ju kännas lite snopet att det typiskt ångerman-
ländska redskapet egentligen är från Finland. Men 
vi kan trösta oss med att Finland tillhörde Sverige 
under denna period, vilket gör att dragan trots allt 
är en svensk uppfi nning, något som vi alla borde 
vara mycket stolta över. •

/Ylva Stockfors
Arkivarie, arkivpedagog och textilhistoriker
Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand.

Medverkare i detta nummer:
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• Lars Högberg
• Ylva Stockfors
• Björn Thunberg
• Monica Vennerbring
• Amanda Vesterlund

Släktforskarprogrammet Holger

För oss släktforskare som använder Holger för 
registering, så kan vi tipsa om att man nu håller på 
med en ny version som kommer efter sommaren! Det 
ser vi fram emot! www.holgerdata.se

Onsdagen den 10 maj släppte Sveriges Släktfors-
karförbund en ny handbok: ”Emigrantforska 

på nätet” av Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman.

De båda författarna 
gav 2009 ut storsälja-
ren ”Emigrantforsk-
ning”, men sedan 
dess har mycket hänt. 
En lång rad spännan-
de och användbara 
forskningsresurser 
har tillkommit på 
nätet, och det är dem 
som den nya boken 
fokuserar på.

Fullmatad bok
I 19 fullmatade kapitel tar Rosvall och Hultman 
upp alla de nätbaserade källor, databaser och 
sökvägar som du har möjlighet att använda dig av i 
jakten på dina emigrerade släktingar.

Och till skillnad från tidigare läggs allt krut på att 
spåra emigranterna i det nya landet – sådant de 
fl esta emigrantforskare redan kan, som att forska i 
svenska kyrkböcker, gås inte igenom.

Boksläpp på onsdag
”Emigrantforska på nätet” har fått nummer 15 i 
Sveriges Släktforskarförbunds handboksserie. På 
onsdagen hade förbundet en släppfest i dess lokaler 
på Anderstorpsvägen 16 i Huvudsta, Solna. •
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Gravarna under 
Härnösands Domkyrka

Alltsedan de första kristna kyrkorna byggdes i början av medeltiden hade man 
sedvänjan att begrava sina döda på gemensam helig mark, antingen på kyrkogården 
inom bogårdsmuren eller inne i kyrkan, under golvet. Gravarna inne i kyrkan var de 
fi naste och reserverade för de mest besuttna. Gravarna närmast altaret betingade ett 
högre pris än de närmare ingången.

T E X T:  L A R S  H Ö G B E R G

Här i Härnösand har vi, 
tack vare våra välbe-
varade arkiv, kunskap 

om de som ligger begravda un-
der golvet i vår gamla kyrka. Vi 
har gravkartor och förteckningar 
från hela 1700-talet och dessut-
om död- och begravningsböcker 
from 1721. Vår första stadskyrka 
byggdes omkring 1592. 
 Det var en enkel stenkyrka, 
som allt eftersom byggdes ut, 
först 1638 och sedan 1681. År 
1721 brändes den av ryssarna 
så bara stenmurarna stod kvar. 
Reparationerna höll inte i läng-
den och till slut dömdes kyrkan 
ut och revs. 
 Tack vare biskop Frans Micha-
el Franzen byggdes vår nuvaran-
de vita domkyrka alldeles intill 
den gamla rivna kyrkan och den 
stod klar 1846. I marken fram-
för ingången till domkyrkan kan 
man se spåren efter den gamla 
kyrkans grundmurar. 

Enligt de gamla gravkartorna 
fanns i den gamla kyrkan inte 
mindre än 82 gravplatser och vi 
känner namnen på 664 perso-
ner som är begravda här. Efter år 
1771 upphörde begravningarna i 
kyrkan. Några av de mest intres-
santa är grav nr 1, till vänster 
om altaret, som reserverades för 
landshövdingen Johan Strijk, 
som avled i Härnösand 1653. 
 Men han var adelsman och 
därför blev han begravd i Riddar-
holmskyrkan i Stockholm där han 
ligger jämte hustrun Brita Skytte 
i en stensarkofag med porträtten 
uthuggna i sten på locket. Men i 
Härnösand i grav nr 1 ligger hans 
son Lars, som avled 1646. I grav 
nr 2, till höger om altaret, ligger 
ett antal kyrkoherdar, deras 
hustrur och barn. 
 Man kan rekonstruera intres-
santa släktrelationer dem emel-
lan. År 1732 köptes graven av 
den förmögne handelsmannen 

och skepparen Johan Wikar från 
Österbotten och därefter är det 
hans släkt som är begravd där. 
Där fi nner vi många intressanta 
personer från Härnösands histo-
ria. 
 Två brukspatroner Krapp, den 
vittberömde doktor Nils Gissler 
och inte mindre än 12 av hans 
barn. Totalt är 21 personer
begravda här. I grav nr 6 ligger 
en man som är ökänd i Härnö-
sands historia, Knut lngelsson 
Björnklo. Han tillsattes som 
fogde över Ångermanland 1652 
och bedrev ett skräckvälde med 
olaglig handel, utpressning, 
mutor, förskingring, misshandel 
och maktmissbruk från sin gård 
Knutsdal. 
 Efter att slutligen ha blivit 
avsatt från sin befattning 1671 
återkom han som medlem i Troll-
domskommissionen 1674 och 
dömde 40 kvinnor till döden som 
häxor. Den mest gripande grav-
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platsen är Elisabet Beronias. Hon 
var postmästare efter sin man i 
slutet av 1600-talet. 
 Men den 26 maj 1721 angrep 
ryssarna och brände hela staden 
Härnösand med broar och kyrka. 
På den nya död- och begravnings-
bokens första sida står noterat: 

”1721, den 4 juni, begrovs 
gamle postmästaren Jonas 
Linds ålderstigna hustru 
Elisabet Beronia i nykyrkan 
(en korsarm i kyrkan), ett 
svårt förbränt Guds hus. 
Som denna saliga matronan 
inte kom ur staden vid den 
allmänna fl ykten undan 
fi enden den 25 och 26 maj, så 
blev hon vid återkomsten först 
funnen vid liv i erbarmeligt
tillstånd under bar himmel 
och sedan strax efter död 
upptagen. Förmodades 
vara 91 år gammal.”

Någonstans i ”Nykyrkan” blev 
hon begravd, omgiven av pyran-
de bjälkar och förkolnade bräder. 
Vi vet inte exakt var. Hon är ett 
av ett tusental människoöden 
som vilar under vår gamla kyrka. 
På planen framför domkyrkan 
kan vi besöka de ställen där de 
ligger. •

Något om 
Härnösands 

Domkyrkas historia
Härnösands stift bildades 1647, genom en delning av 
ärkestiftet, Uppsala stift.  Uppsala stift sträckte sig vid 
den tiden så långt norrut i riket man kunde komma.

T E X T:  C H R I S T I N A  G R Ö N R O O S

Om Härnösands allra 
äldsta kyrkobyggnad vet 
vi inget med bestämdhet. 

Vad vi däremot säkert vet är att 
cirka år 1590 byggdes en enkel 
rektangulär stenkyrka på den 
plats där vår nuvarande domkyr-
ka står. Invid stenkyrkans nordös-
tra hörn restes en klockstapel och 
den omkringliggande kyrkogår-
den omgavs av en mur med två 
portar, så kallade stigluckor.  
 Stensättningen i asfalten som 
fi nns framför västporten till vår 
nuvarande domkyrka tillkom på 
1940-talet. Stenarna markerar 
platsen för den gamla kyrkan 
som stod färdig år 1593.  Jag ber 
den observante läsaren att note-
ra, att den gamla stenkyrkan inte 
var en domkyrka. Vår nuvarande 
domkyrka stod färdig 1846.  
 Under våren 1721 invaderades 
och brändes stora delar av den 
norrländska kusten av den ryska 
örlogsfl ottan.  Härnösand med 
sin gamla stenkyrka skonades 

inte utan brändes i princip ner 
till grunden. Kyrksilvret och de 
stora ljuskronor som idag pryder 
domkyrkans mittskepp räddades 
mirakulöst genom att de sänktes 
ner i en öppen bisättningsgrav 
som fanns inne i kyrkan. Trots 
förtvivlan och de stora förluster-
na som drabbat hela staden så 
påbörjades återuppbyggnaden 
av den nerbrända kyrkan nästan 
omedelbart. Härnösand utan 
kyrka var helt enkelt inte Härnö-
sand. 
 Den neoklassicistiska domkyr-
ka som fi nns i Härnösand idag 
stod färdig 1846. Domkyrkan 
ritades av arkitekten Johan Adolf 
Hawerman, och skalden och 
biskopen Franz Mikael Fran-
zén var den pådrivande kraften 
bakom bygget. 
 Härnösands domkyrka är det 
som vi brukar kalla för en signal-
byggnad, en byggnad som på 
ett särskilt sätt sätter sin prägel 
på ett land eller en stad. Andra 

Svar till läsövning #2

På grund av utrymmes-
brist kommer svaret till 
läsövningen som fanns 
publicerad i BäfverNytt 
1/67 på sidan 10 i nästa 
nummer...
Tänk vad många bidrag 
medlemsbladet ställler 
till det!
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signalbyggnader är Turning Torso i Malmö och 
Eiffeltornet i Paris. 
 Idag är det få Härnösandsbor som skulle kunna 
tänka sig Härnösand utan domkyrka. Vår stads-
kärna är i ständig förändring. Nya butiker och 
restauranger kommer och går, men domkyrkan är 
en konstant som fi nns kvar generation efter genera-
tion. Hon vakar som en krinolinklädd skyddsäng-
el över vår vackra stad. Domkyrkans klockor som 
med regelbundenhet ljuder över staden manar oss 
alla till eftertanke och besinning. Härnösand utan 
domkyrka är  helt enkelt inte Härnösand.
 Det fi nns mycket att berätta om domkyrkan idag 
men allt ryms inte i en artikel. Jag kommer att skri-
va ytterligare två artiklar om domkyrkan, en där 
jag berör renoveringarna och en där jag tittar lite 

noggrannare på några av föremålen som fi nns inne 
i kyrkan. 
 Som kuriosa vill jag ändå nämna att vår domkyr-
kas liturgiska kläder och skrudar har inspirerat 
designern Ove Sandström till popgruppen ABBAs 
scenkläder. Ove Sandström föddes i Sundsvall  
1944 och som barn gick han ofta på gudstjänst i 
domkyrkan. 
 Ove fascinerades av prästernas vackra skrudar 
och han bar med sig minnet in i sin designkarri-
är. Ove Sandström har gjort alla kläder till ABBA 
förutom de kläder de hade på sig i Brighton då de 
vann med låten Waterloo.

Christina Grönroos, domkyrkokaplan, Här-
nösands Domkyrkoförsamling. •

Härnösands Domkyrka ses till höger i bild.

I förgrunden till vänster skymtar det gamla fängelset och numera konsthallen.
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Johannesbergskolan 1931 klass 2, Linnea Sjölander.

Gamla betygsböcker
Alla har vi minnen av våra skolavslutningar. Vackra dagar med sol och värme och en 
känsla av att var ledig och skolfri hela sommaren. Avslutningsceremonier i kyrkan 
eller i klassrummet med sång och glädje. Utdelandet av betyg och en spänning 
när vi öppnade kuvertet för att se om vi lyckats bra eller mindre bra under året. 
Lyckan att få visa sina föräldrar och att få en uppskattning från dom.  En del av oss 
får det slutbetyg som sedan ska följa oss genom livet när vi söker nya utbildningar 
eller arbete.

T E X T:  M O N I C A  V E N N E R B R I N G

Vi i släktforskningsföreningen tyckte att det 
skulle vara intressant att följa upp och göra 
något roligt av detta. Alla betygsböcker 

fi nns sparade på Arkiv Nord och därför for några 
av oss dit och fotograferade av dessa böcker, fl era 
tusen bilder blev det. Vi har fotograferat av Härnö-
sands stad 1898-1942, Häggdånger, Stigsjö, Brun-
ne, Viksjö, Finsvik, Älandsbro (en del), Byåker, Frö-

land, Vålånger och Hemsön. Vi gjorde en mall och 
började föra över uppgifterna i den.  I betygsböck-
erna fi nns förutom elevernas namn och födelsedata 
även uppgifter om målsmän (föräldrar) oftast fa-
dern och hans yrke. 
 Samt att det står bostadsadressen, som kanske är 
roligt att veta för det har man oftast inte en aning 
om var sina föräldrar vuxit upp eller fl yttat vidare 
inom staden eller till en annan ort. 

I en del böcker fi nns inskrivet anmärkningar om sen 
ankomst, slagsmål på skolgården och andra små 
förseelser. Man ser att samma ämnen förekommer 
från tidigt 1900-tal och fram till 1940 som vi har 
skrivit till, därefter är det sekretessen som gäller. 
Ämnet kristendom men även katekesen som skul-
le kunnas från tidig ålder. Sång och gymnastik är 
också ämnen som man gett betyg i, det första med 

stor variation från 0 till 
högra betyg. 
Jag har försökt att få 
in klassfoton som man 
skulle kunna knytas 
till klassbetygen, men 
det har varit mycket 
svårt. Ändå vet jag att 
det togs ofta klassfo-
ton och att det ligger 
nog hemma hos våra 
föräldrar i någon pärm 
eller byrålåda. Jag 
hittade min gamla nu 
avlidna svärmor Britt 
Rydberg som jag har 
visat i exemplet bredvid. 

I klasslistan står alla namn och man kan nog känna 
igen sin anhörig genom att leta på fotot. 
 Ännu är inte alla klasser inskrivna, men snart så 
är det klart och då kommer vi att publicera detta på 
något vis. Så snälla, hör av er om ni har något klass-
foto liggande från något år. Det går alltid att leta 
reda på årtal och klass när man har något namn att 
söka på. •

J h b k l kl Li Sjöl d
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B Föreningspost

Avs: Härnösands Släktforskare
c/o Björn Th unberg
Norra Kyrkogatan 22 C
871 32 Härnösand

HÖSTPROGRAM  - 2017
Möteslokal: Landsarkivet – Mittnordensalen (om annat ej anges), ingen entréavgift

Tisdag 29 augusti, kl. 18.00 
Huvudbanér och andra familjevapen. Om adel (och icke dito) samt heraldik.
Föredragshållare – arkeolog Magnus Holmqvist
- Lokal ännu ej bokad.  Meddelas senare.

Tisdag 19 september, kl. 18.00
Projektet Anleda - Internetsida med Ådalens födda, vigda, döda och annat 
smått och gott om bygdens historia och familjer -Torbjörn Eriksson  informerar 

Tisdag 17 oktober,  kl. 18.00
Acceptans eller utstötning? Ogifta mödrar i Ångermanland 1860 – 1930. 
Fil.dr. Robert Eckeryd, Umeå universitet, berättar ur sin avhandling.
Möjlighet fi nns att köpa Eckeryds bok.

Lördag 11 november,  kl. 18.00 
Arkivens dag med öppet hus - i arkivstaden Härnösand.

Tisdag 28 november, kl. 18.00 
Till medlemsmötet kommer arkeolog Ola George, Länsmuseet Murberget.
Föredragets ämne meddelas senare.

Tisdag 12 december, kl. 18.00 
Johan Bure, borgerliga släktforskningens fader.
Vi tar del av Johan Bures släktbok genom Erland Ringborg, Johan Gidlöf och 
Urban Sikeborgs avgivna information.

Programkommittén


