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Sven Eriksson in memoriam 

Den 4 december 2007 avled Sven Eriksson, en av våra mest entu-
siastiska medlemmar. 

Han var född i Bjensjö, Nordmaling, 1935. År 1948 flyttade 
familjen till Umeå. Han började sitt yrkesliv som brevbärare 
och fritiden använde han till handelskurser per korrespon-
dens. Detta ledde till anställning i oljebranschen, först som 
säljare och sedan som regionchef hos Nynäs Petroleum och 
samma befattning hos Svenska Statoil fram till pensione-
ringen. 

Svens samhällsintresse gav honom tidigt uppdrag inom 
Folkpartiet och i ett flertal föreningar. Han var ordförande i 
Bjensjöns Fiskevårdsområde under 30 år och tyckte nog själv 
att det var det mest hedersamma uppdraget. Han skrev 
underhållande skrönor på dialekt i föreningens skrift "Byarna 
Runt", som. ges ut till midsommar varje år. Svens politiska 
engagemang gällde främst kyrkopolitiken. Hans sista upp-
drag var som förtroendevald i Umeå kyrkliga samfällighet. 
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Jag har känt Sven i många år p.g.a. vårt gemensamma in-
tresse för släktforskning. Han var uppskattad ordförande i 
Södra Västerbottens Släktforskare åren 2004 till 2006. Han var 
nog medveten om sin vacklande hälsa redan då, för han åtog 
sig uppdraget på villkoret att det endast skulle vara för två år. 

Sven var en flitig deltagare i Johan Nordlander-sällskapets 
verksamhet. Han deltog nog i de allra flesta av våra årsmöten 
och höstmöten, höll ofta ett litet anförande under samkvämen 
och var dessutom en av våra allra framgångsrikaste medlems-
värvare. Bland grannarna på Östermalmsgatan värvade han 
t.ex. sju medlemmar! Sven har också alltid ställt upp när jag 
ringt och bett om hjälp med att göra i ordning utskicken av 
Oknytt. 

Sven hade också ett djupt musikintresse och orgelmusiken 
låg honom allra närmast hjärtat. 

Vi är många Johan Nordlandare här i Umeå som kommer 
att sakna Sven. 

Sigurd Nygren 



ULF BEIJBOM 

Albert tände min amerikafeber 

I det gamla släktalbumet fixerade jag en bild av två äldre mus-
taschprydda män i hattar och helgdagskläder. De stod på Sollef-
teåbron över Angermanälven, den med grindar för broavgift. 
Fotot måste ha tagits 1928, när den från Örebrol881 utvandrade 
urmakaren Frans Johan Beijbom var på besök med hustrun 
Anna. Också den yngre brodern Carl Albert och hans familj 
hade fägnats med besök, fast järnvägsresan till Sollefteå varit 
lång och skakig. Nu stod de två brodern a efter nästan ett halvse-
kel återförenade ute på Sollefteåbron. Den 75-årige Frans som 
blivit välbeställd begravningsentreprenör i Brooklyn och hans 
femton år yngre bror tågmästaren, sedan 1888 bosatt i Sollefteå. 
De var på alla sätt långt borta från soldatstugan i uppväxtårens 
Tillberga. Den ene hade lockats av de järnvägar som kring sekel-
skiftet spann in Sverige i ett nät av räls, den andre hade följt en 
miljon utvandrare som prövat lyckan på andra sidan Atlanten. 

På sätt och vis kunde också min farfar Carl Albert se tillba-
ka på en spännande livsresa med goda resultat. Han hade följt 
järnvägsbyggandet till Sollefteå, gift sig med en bygdens dot-
ter och intill bangården byggt ett verandaglittrande hus som 
han döpt till Carlshem. I detta hus hade han uppfostrat sju 
barn och gett dem den bästa utbildning den unga staden kun-
de bestå med. 

Mer än ett halvsekel senare satt jag där på Carlshems glas-
veranda och lyssnade till faster Hillevis berättelser om Frans 
Johan Beijbom. Han som med största sannolikhet inspirerat 
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brorsonen Albert att 1918 avvika från sin båt i New York och 
därmed bli Beijbomarnas andre emigrant. Det var en norr-
ländskt blond junikväll året efter andra världskriget. Den gula 
rälsbussen hade just rasslat förbi på 19-turen till Långsele. Nu 
hördes endast knarrandet från våra rottingstolar och bakom 
det två slags brus: det från hängbjörkarna kring det gula tre-
våningshuset och det från vårfloden borta i forsen, Ånger-
manälvens nedersta som då ännu låg öppen för timmer och 
laxar. Hur sent det än blev skulle jag kunna se bilderna och 
läsa bläckskriften i det gamla fotoalbumet. Ty i juninatten 
drog sig solen endast för syns skull bakom bergen. Kvällsrod-
naden skulle övergå i gryningsglöd, medan det sista orrspelet 
bubblade ute på myrarna. Att en 11-årig pojke inte kunde 
sova den natten berodde dock inte på den norrländska för-
sommarens ljuvlighet. I morgon skulle en i mina ögon stor 
celebritet stiga av stockholmståget. Efter oändligt många ame-
rikaår skulle Frans Albert Beybom, med sitt första namn efter 
amerikafarbrodern, återbördas till fadershuset. Om ock för en 
kort tid skulle den förlorade sonen få Carlshem att stråla av 
äventyr och spänning. 

Faster Hillevi tände en ny cigarett och berättade den mer el-
ler mindre sannfärdiga historien om hur jungmannen Albert 
1918 rymt från fartyget i New Yorks hamn. I fickan hade han 
adressen till farbror Frans i Brooklyn. Att bryta skeppskon-
trakt eller som det internationellt hette "to jump ship" var 
straffbart. Polisen kunde sättas på rymlingen och enligt Hille-
vis berättelse skedde det också. Därför letade sig Albert med 
klappande hjärta fram till farbror Frans i Brooklyn, dit han an-
lände just som begravningsbyråns likbil körde ut. Albert fick 
för sig att det var farbrodern eller någon annan i hans familj 
som låg i kistan och vågade därför inte omedelbart ge sig till 
känna. 

Julafton 1918 var Albert emellertid lyckligen installerad hos 
farbror Frans. I ett brev till föräldrarna med firmatrycket "Bej-
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Bild 1. 1915 besökte sjömannen Albert världsutställningen i San Fran-
cisco. Han visste då inte att han efter kriget skulle bli invandrare i USA. 
Fotot i författarens ägo. 



Bild 2. Albert med sin farbror Frans i Brooklyn ca 1918. Fotot i författa-
rens ägo. 
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bom, Undertaker, 1240-55111 Street, Brooklyn, N.Y." berättade 
han att han börjat arbeta på en mekanisk verkstad och ägnade 
kvällarna åt ingenjörsstudier. Att följa mors och fars upp-
maning att återvända var omöjligt så länge den ogjorda värn-
plikten var 500 dagar. Dessutom hade han börjat tycka om 
Amerika! 

Snart blev Albert så upptagen av det hektiska livet i sky-
skrapornas skugga att det inte blev tid för fler brev till för-
äldrahemmet. Albert gifte sig, fick två barn och jobb på Wes-
tern Electric. Han måste ha tillbringat ansenlig tid på haven. 
Dessutom pluggade han in en sjökaptensexamen. När USA 
gick med i andra världskriget, inkallades Albert till flottan 
och fick löjtnants grad. Farmors oro för äldste sonen fick hen-
ne att be utrikesdepartementets eftersökningsbyrå om hjälp 
att leta rätt på honom. Men kriget kom emellan och moders-
hjärtat blev inte lättat. Följaktligen var farmor okunnig om att 
sonen var med i den amerikanska lend-and-lease-trafiken på 
sovjetiska Archangelsk. Handelsfartyg torpederades runt om-
kring de konvojerande örlogsskepp Albert tjänstgjorde på. Nu 
sommaren 1946 deltog han i den flottilj som hedrade Stock-
holm med amerikanskt flottbesök. En permission gjorde det 
möjligt att ta tåget till familjen i Sollefteå. 

Den ranke mannen med drag av kapten Hornblower och 
med en blänkande amerikansk örn i uniformsmössan var allt-
så min köttslige farbror! Vilken formidabel kick för en pojke 
som brukade berusa sig med C.S. Forester, Robert Louis Ste-
venson och Jules Verne! Visst var det fantastiskt med de av-
långa, otroligt välemballerade Wrighleytuggummin Albert 
öste över mig och lekkamraterna. För att inte tala om de blå 
och bruna utanpåskjortorna av Hawaiimodell men med sky-
skrapor som mönster, eller de breda, tufft färgtrumpetande 
slipsar som pappa med ett hånflin lät gå vidare till mig. Be-
tydligt större intresse ägnade han åt Pall Mall-cigaretterna i 
kingsize och paketerade i läckert laxröda limpor. Nu kunde 
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Bild 3. Albert med yngsta systern Astrid ombord på Alberts skepp i 
Stockholm 1946. Fotot i författarens ägo. 
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piporna och Greve Hamilton läggas till välbehövlig vila. Far-
mors glädje var av annat slag. För henne var det ofattbart 
stort att den förlorade sonen kommit hem, om ock endast för 
några dagar. Glömda var de sömnlösa nätterna och hennes 
förtvivlan, när inte ens utrikesdepartementet kunde spåra 
upp sonen. 

Hur obetydlig den än var räckte Sollefteåforsen till för att 
sätta lås på den mäktiga Angermanälven. Till Djupökajen 
kunde Strömkarlen och de andra båtarna från Härnösand seg-
la. Dit men inte längre! Detta hade krigsministern ansett också 
gälla ryske tsarens kanonbåtar och riksdagen hade propone-
rats om att anlägga två regementen på var sin sida om älven. 
Där låg sedan hedenhös bondbyn som 1917 befordrats till 
stad. På sätt och vis kunde sollefteborna tacka rysskräcken 
och de två världskrigen för sin välmåga. 1946 var slutet på 
vad som på andra håll kallats kristid, men för handlarna i ni-
pornas stad varit rena guldgruvan med Storgatan myllrande 
av en grå ström inkallade och stammilitärer frän alla väder-
streck. 

Att en ny tid inställt sig kunde jag inte bara uttolka från de 
barnförbjudna bioprogrammen. I staden som ställde klockor-
na efter revelj och tapto hade amerikanska jazzorkestrar börjat 
dyka upp. Man hade sett svarthyade män med instrument-
väskor på Storgatan och Teaterbion hade nästan sprängts 
av entusiasm när Greg Stewart, Chubby Jackson och Ralph 
Burne öste på så scendammet rök. På realskolan, i vilken jag 
om några år skulle inträda, förberedde man sig på att skifta 
om från tyska till engelska som första främmande språk. Med 
mörkläggningsgardinerna rycktes allt germanskt undan för 
stars and stripes. Gamla nassesympatisörer drog breda ameri-
kanska slipsar om halsen och började tala om tyska krigsför-
brytelser. En ny tid studsade in som ett av Louis Armstrongs 
trumpetsolon. 

I mina ögon antog den nya amerikanska eran kött och blod 
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i farbror Alberts gängliga gestalt. Just nu avtecknades den i 
halvskymningen i farmors sal. Omgärdad var han av syskon 
och släktingar. Det florstunna kinesiska porslinet var framdu-
kat och faster Amanda hade skickat efter stadens läckraste 
och största tårta. Medan de vuxna pratade lystes hallen upp 
av den avhängda uniformskavajen med alla dess blänkande 
knappar och revärer. Uppe pä hatthyllan tronade den magni-
fika sjöofficersmössan med dess gyllene örn. Vem inne i salen 
hade tid att upptäcka att jag greppade den läckert svartglän-
sande mösskärmen och lät hela härligheten falla över mig tills 
öronen satte stopp? I nästa ögonblick skred jag ut på bron för 
att avhejas av lekkamraterna. Det kändes som jag förkropps-
ligade The United States of America. Högerhanden, som 
nödvändigtvis måste hålla den stora mössan på plats, kunde 
uppfattas som en honnör. Likt en ambassadör för den trans-
atlantiska segrarmakten mottog jag kamraternas hyllning. 

När Albert efter några självförtärande dagar reste tillbaka 
till Stockholm och sin jagare, lämnade han förstås efter sig ett 
vakuum. I mitt fall befanns dock tomrummet efter den bort-
dragande sjöhjälten vimla av drömmar och syner. Under 
vandringen till och från skolan fantiserade jag kring möjlighe-
ten att fara ut till Albert i Amerika. Snart skulle jag börja plug-
ga engelska. Kanske studierna kunde fullbordas i USA? 

Senare skulle jag förstå att det inte bara var jag som levde 
ett hemligt liv med Albert och hans värld. Sommaren 1953 
chockerades vi alla av att faster Amanda, som alltid för-
kroppsligat familjens stabilitet, tog ut amerikanskt turistvi-
sum och köpte biljett till New York på Gripsholm. Skötseln av 
sin manufakturaffär överlät hon till äldsta biträdet, dock så att 
systern Hillevi skulle hälla ett vakande öga på kommersen. 
Breven från Amanda gjorde klart för mig att Huntington, 
Long Island, inte precis låg i skyskrapornas skugga. Livet i 
Amerika var inte alltigenom glamoröst. 

Året innan hade min amerikafeber fått sig en rejäl återstäl-
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Bild 4. Vem inne i salen 
hade tid att upptäcka att 
jag greppade den läckert 
svartglänsande mösskär-
men ... (Teckning: Solveig 
Kristiansson-Beijbom). 

lare genom kusin Carl Alberts besök. Farmor hade just dött 
och Albert lät ende sonen omsätta arvet i den bildningsresa 
som företogs hösten 1952. I egenskap av tolk fick jag följa fa-
miljens ledande person, faster Amanda, till Göteborg och mö-
tandet av kusin Charlie i Amerikaskjulet. 

Min amerikanske kusin visade sig vara en gänglig, aningen 
kutryggig yngling på några och tjugo. Hans engelska var grö-
tig och mer än tillbörligt läspande. Så lät alltså amerikanska 
på nära håll! Carl, och absolut inte Charlie, var emellertid en 
vänlig själ som frågade om allt och hade lätt för skratt. Han 
anlände med samma sorts beiga strömlinjeformade amerika-
väska som Albert introducerat sex år tidigare. Också Carl 
drog fram hawaiianska utanpåskjortor och haklappsbreda 
slipsar ur väskan. Jag fick det hett om öronen i försöken att 
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översätta fastrarnas besvärliga frågor, och Carls amerikanska 
gjorde det inte lätt att tolka tillbaka. 

Min andra storhetstid i Sollefteå utspelade sig under de två 
veckor jag var kusin Carls guide mellan älven och Hallstaber-
get. Också kamrater som inskränkt sin utrikiska till jazzplat-
tornas etiketter visade sig plötsligt talföra på engelska. Ett 
kotteri bildades kring den giraffstruttande yankeen (de flesta 
trodde att Carl bodde intill Empire State Building och inte ute 
på vischan en timmes tågresa från Manhattan). Min roll var 
den vässade interlokutörens och vise förklararens, alltmedan 
kamraternas frågetecken samlades likt en gloria kring Carl A. 
Beybom. Oförnekligt var nämligen att min kusin endast till 
språk och klädsel motsvarade våra föreställningar om en jän-
kare. Han rökte t.ex. inte, var likgiltig för jazzmusik, tuggade 
inte tuggummi, flirtade inte med flickor och var inte tuffare 
än ett nattvardsbarn. Men kunskaper hade han och visste be-
sked om det mesta i USA:s historia och statsskick. Om Sverige 
också för den delen! 

Mitt amerikaintresse var nu så ingrott att jag började läsa 
Mobergs utvandrarserie. Hans uppmaning i romansvitens 
efterskrift till forskning kring utvandrarna tog jag som en ap-
pell. Då hade jag redan dokumenterat mina kunskaper i stu-
dentuppsatsen "Förenta Staternas utveckling till stormakt". 
Väl i Uppsala skrev jag in ett utvandrarämne i avhandlingsre-
gistret på Carolina. 

Det var Albert och sonen Carl som den 19 december 1963 
tog emot mig på Svenska Amerika Liniens kaj vid Hudson Ri-
ver på Manhattans västsida. Jag var en av de fåtaliga passage-
rarna på "julbåten" från Göteborg. Decembermorgonen 1963 
hade lagt en ärggrön himmel bakom skyskraporna på Lower 
Manhattan. Huttrande hade jag stått på Gripsholms översta 
passagerardäck och betraktat Frihetsgudinnan och de otaliga 
ljusen från skyskraporna. Snart gnistrade morgonsolen i föns-
terraderna. Hela tiden hade jag upprepat för mig själv: äntli-
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gen framme i New York, världens största stad i republikernas 
republik! När jag några timmar senare skakat hand med far-
bror Albert och kusin Carl, svepte isande vindar genom Man-
hattans gator. 

- Har du bly i väskorna?, hade Albert undrat när han 
högg tag i bagaget. Jag svarade att de innehöll ca 10 000 
kort med uppgifter om svenskar i Chicago. 
- Jasså, de väger inte mer, löd svaret som inledde bil-
resan utmed streets och avenues, där bilsignalerna ekade 
mellan husen. Så tunneln under East River till Queens, 
förbi den avslutade men ännu inte helt demonterade 
världsutställningen och in i Long Islands trafikmaskineri 
som var nog så imponerande också 1963. 

Ett halvår skulle jag stanna i USA. Som Svenska Amerikan-
ska Stiftelsens stipendiat hade jag ett kvartal tidigare bockat 
för Prins Bertil. Dessutom hade jag begåvats med Fulbrights 
resestipendium. Inte bara ekonomiskt utan också forsknings-
mässigt välutrustad var jag inför vistelsen i Chicago. Övermo-
det hade lyckligtvis ännu inte rådbråkats i den akademiska 
hindergården mot doktorsavhandlingen Swedes in Chicago. 
Tur också att Albert och hans son var med mig alltifrån land-
stigningen på Manhattan. Julen och nyåret firades med dem, 
Alberts hustru Hilda och Carls hustru Irene. 

Albert hade just gått i pension från Western Electric. Han 
kände sig sliten, men ur tröttheten steg behovet av att blicka 
tillbaka och berätta. Det gjorde den gamle svenskamerikanen 
gott att ha brorsonen från barndomsstaden som lyssnare. 
Trädgården utanför lyste vit. Trafiken var tät som vanligt på 
New York Avenue, men slasket fick bilisterna att köra på låga 
växlar. Ljuden sordinerades av den fallande snön. På ett bord 
inne i kammaren blinkade en miniatyrgran i plast. Några jul-
kort hade fällts ut ovanpå TV:n, där ljudet var nedskruvat. 
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Men den svartvita bilden fladdrade på rutinmässigt från det 
amerikanska husaltaret. Det var så mycket julstämning jag 
kunde begära i det lilla hus Albert byggt åt sig, Hilda, Carl 
och Dorothy några knappa miles från Huntington Station. 
Själv tycktes han likgiltig inför julen, det var gott att den i 
Amerika begränsades till denna dag, juldagen. 

Om jag ändå haft en mikrofon istället för en highball (whis-
keygrogg) i handen, när min snart 70-årige farbror på obruten 
svenska berättade om sitt liv! Jag minns att han inte ångrade 
språnget ut i stora världen, den som nu krympt ihop och näs-
tan blivit lika småttig som barndomens Sollefteå. 

Om han inte träffat Hilda hade han kanske fortsatt utbild-
ningen till elektroingenjör. För detta behövdes pengar och fa-
miljen kom emellan. Detaljer ville Albert helst inte dröja vid, 
men han skrattade fortfarande åt minnet av pojkstrecken med 
näst äldste brodern Hibbe. Hilbert var den andre som gått till 
sjöss av den sjuhövdade syskonskaran. Som styrman och kap-
ten hade han flera gånger besökt Albert. De nästan jämnåriga 
bröderna hade delat ett av vindsrummen på Carlshem. De var 
fulla av ofog och en mörk höstkväll hade de smugit ned på 
bangården med faderns signallykta. Från ett buskage hade de 
signalerat rött mot ett godståg som nödbromsade mitt framför 
järnvägsstationen. 

- Vet du, jag är tacksam över att det snart är slut. Jag 
skulle inte vilja leva om livet och jag avundas inte ung-
domarna. 

Fastän det var varmt i kupén, tycktes Albert huttra inne i 
sin vinterrock. I fönstrets spegling möttes våra blickar och jag 
kände det som om jag var den enda människa i världen som 
förstod honom. Vi befann oss på ett pendeltåg på Long Island 
Railroad och skulle snart vara framme vid Pennsylvania Sta-
tion. Trots sina olustkänslor följde mig Albert till Manhattan, 
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där han hyrt ett rum åt mig på ett billigt men anständigt ho-
tell i bio- och teaterdistriktet. Under några dagar skulle jag på 
egen hand göra New York. 

Någon vecka senare stod vi tillsammans på den andra av 
New Yorks stora järnvägsstationer, Grand Central Station. Det 
strömlinjeformade och silverglänsande Twentieth Century Li-
mited Express väntade redan vid perrongen. Ett av de klassis-
ka tågen från den ännu vitala järnvägsepoken skulle föra mig 
till Chicago. Utanför varje dörr väntade en uppassare i svart 
uniform och knäckkokarmössa. Den som med fickuret i hand 
väntade på mig var lika svart i ansiktet som uniformen. 

- All aboard! ropade min train attendant i samma stund 
som tåget nästan omärkligt kom i rörelse. 
- Hurry up! It almost sneakes away from you! ropade 
Albert och höjde handen till good bye. 

Ett halvår senare satt vi i sommarhettan i Alberts trädgård. 
Jag var klar med vad som skulle göras i Chicago och hade 
dessutom rest runt stora delar av USA med Greyhoundbussar. 
Om några dagar skulle Albert och Carl köra mig till Svenska 
Amerika Liniens pir i New York. Samtalet från julen fortsat-
tes, men denna gång på engelska som Albert tyckte att jag bli-
vit ganska så fullfjädrad i. Vi skramlade med isen i highball-
glasen och talade skämtsamt om min nästa amerikaresa som 
om den vore ofrånkomlig. Plötsligt började Albert tala om 
farfar. 

- Vet du, jag tror att farsgubben rest till Amerika, om han 
inte träffat mamma uppe i Sollefteå. Men han blev kvar 
vid järnvägen. Statens kaka är liten men säker, brukade 
han säga. I alla fall fick han resa bra mycket mer än vi 
som emigrerade: Långsele, Ange, Gävle och sen tillbaka 
igen. Jag minns hans rullande sjömansgång, den hade 
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han fått när han vandrade genom de krängande vagnar-
na och klippte biljetter. 

Så ungefär utspann sig vårt sista längre samtal. Efter min 
hemkomst skrevs några brev, men Albert var ju ingen brev-
skrivare och nu kände han sig dessutom färdig med livet. En 
dag fick jag höra att han var intagen på sjukhus. 1966 dog den 
ende svenskamerikanen som stått mig verkligt nära. Senare 
hörde jag att han försökt påskynda slutet genom att en natt 
hälla i sig en flaska cognac. 

* 

Jag är nu själv lika gammal som Albert var den där ärggröna de-
cembermorgonen, när han mötte mig i New York. Jag bläddrar i 
min kvarlåtenskap från jultiden 1963 och första halvåret 1964.1 
sanning var detta uppbrottets och roderomläggandets tid! Från 
vad och till vad visste jag förstås inte då. Men den reslige man-
nen med det undflyende leendet och den spörjande blå blicken 
tycktes på något sätt ha anat sig till mitt livsäventyr. En sak kun-
de han dock inte föreställa sig - att det var han som satt igång 
det hela. 



GÖSTA BJELKEBORN 

Utvandring från Härjedalen 

Inledning 

Under åren 1846-1915 emigrerade ca 4 500 personer från Härje-
dalen. 

Utvandrare från landskapet som skildras i denna artikel är 
bl.a. de så kallade erik-jansarna , här benämnda jansarna. Sek-
tens enda möjlighet att undgå konventikelplakatets förbud 
mot väckelserörelser var att lämna landet. 

Jansare från Långå by 

Puckelryggige byskräddaren Nils Jonsson från Långå i Härje-
dalen vandrade under året 1840 neråt landet. Tre år senare 
uppehåller han sig i landskapet Hälsingland. 

Omkring den 27 mars 1843 lämnar jansarnas despotiske le-
dare Erik Jansson Forsa i Hälsingland och beger sig till Söder-
ala. Där kommer Nils Jonsson i kontakt med sektens religion, 
vars tro han blir oerhört fascinerad av. Redan i Askesta by i 
Söderala började Nils att missionera med "profeten" vid den-
nes otillåtna frälsningsmöten. Året 1845 lämnar Nils Hälsing-
land och gör en värvarresa till Norge. Utfallet tycks ha blivit 
magert, men sannolikt var det han som förde rörelsen till Här-
jedalen. 

Efter återkomsten till Sverige tar Nils den 6/4 1846 ut flytt-
betyg till Amerika. Eftersom rörelsens tro stod i strid med lu-
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therska kyrkans lära, tvingades anhängarna, Nils, hans mor, 
änkan Carin Olsdotter och syskonen Jon, Magnus och Margta 
samt gifta brodern Olof och hans hustru Gölin Olofsdotter 
med barnen Jon, Olof, Carin och Erik att fly från Sverige. När 
församlingsprästen i Hede, Olof Nordensson, besökte Långä 
för att tala avvikarna tillrätta, skall någon av dessa spottat 
kyrkomannen i ansiktet och uttalat orden "Hvad skulle jag 
göra annat, då djävulen stod framför mig". 

Vid samma tidpunkt är också ett stort antal medlöpare från 
Hälsingland på flykt ner till Gävle för att gå ombord på bar-
ken Wilhelmina. I hamnstaden var Nils Jonsson på plats långt 
före övriga anhängare för att bistå sina själsfränder inför resan 
till religionsfrihetens land, Amerika. 

Barkskeppet Wilhelmina utklarerade den 29/6 1846 med en 
last av 2048 skeppund stångjärn och 120 emigranter, över-
vägande jansare. Barken avseglade från Gävle omkring den 
30/6 1846 och anlöpte New Yorks hamn 21/9 1846. Tjugotvå 
personer avled under resan, 14 flickor och sju pojkar samt en 
85-årig kvinna, tre födslar skedde ombord. Biljetten kostade 
50 Rdr. för vuxna och hälften för barn. I New York landsteg 
101 passagerare. 

Barken var på 181 läster, byggd på Södra varvet i Gävle 
1838 av kapten John Hillman. Beställare var L.R Löthman, 
grosshandlare Carl Erik Rahm och kapten J.A. Back. 

Befälhavare på barken åren 1845-1851 var J.A. Back, född i 
Valla 1806, drunknad på redden i Gävle 1852. 

Jansarna kom i Amerika att bygga upp sitt "nya Jerusalem" 
i Red Oak Grove Weller Township i staten Illinois. Kolonin 
döptes till Bishop Hill efter Erik Janssons hemsocken Biskops-
kulla i Uppland. I Amerika väljer den okränkbare ledaren ut 
12 apostlar bland sina trogna. 

Nils Jonsson, som tog namnet Hedin i Amerika, blev en av 
de utvalda. Han hade från den allra första kontakten med rö-
relsen varit en hängiven och lojal lärjunge. De som fick förtro-
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Bild 1. Barkskeppet Wilhelmina. Bild: Länsmuseet, Gävle. 

endet att förkunna sektens läror blev en del av den inre fa-
langen kring den dogmatiske ledaren, som såg sig själv som 
den nya Messias. "Over there" kom skräddaren Nils Hedin 
att verka som apostel helt i "profeten" Erik Janssons anda. 
Aret 1848 bevistade han under fjorton dagar Chicago för att 
sprida jansarnas syndfrihetslära. Några av denne nitiske lär-
junges propåer var också att man skulle införa celibat i kolo-
nin, något som ledde till väldiga protester. 

Nils Hedin låg också bakom förslaget att en uppfostrings-
anstalt skulle inrättas, där barn "vid passande ålder skulle in-
tagas och kvarstanna till de uppnått en ålder, då deras för-
stånd och erfarenhet kunde begripa, omfatta och på egen 
hand utöva, vad de uti en sådan uppfostringsvård hade blivit 
lärde och övade uti". Genom skolning i den inriktningen hop-
pades han på att även de unga i kolonin skulle bli lojala tros-
fränder. 
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Ibland om söndagarna rädde "giftermålsyra" i kolonin. Vid 
ett sådant tillfälle ingår Nils Hedin äktenskap med "å Brodd-
Marta", d.v.s. Marta Hansson från Bollnäs i Hälsingland. Nils 
var född i Långå i Hede församling den 5/8 1818 och Marta i 
Hamre i Bollnäs församling den 17/5 1818. Båda hade rest 
med barken Wilhelmina. 

Nils broder Jon Jonsson, som tog namnet John Hedien i 
Amerika, blev däremot en "judas". Ganska omgående lämna-
de han kolonin och tog ett frihemman i Dayton Webster 
County i lowa, varifrån han år 1888 donerar 1 000 dollar till 
sin hembygds skola i Sverige. 

Med skonerten Sophie reser från Gävle ytterligare jansare 
frän Långå år 1846. Dessa var bonden Sven Pehrsson med 
hustru Märet Olofsdotter och barnen Hans, Pehr, Sven, Jonas, 
Sigrid och Brita. 

Efter hustruns död 1850 i kolonin Bishop Hill, ingår Sven 
Pehrsson sitt fjärde äktenskap med änkan Ella Pehrsdotter 
från Höjen i Ovanåker, Hälsingland. Elias f.d. make Pehr Kris-
tian Pehrsson från Ämnebo i Ovanåker hade omkommit ge-
nom olyckshändelse. Sven och Märets dotter Sigrid gifte sig 
första gången i kolonin med Olof Jonsson från Nora i Väst-
manland. Han övergav jansarna och hustrun 1851. Hon gifter 
om sig samma år med John Fredrik Norman från Nora i Väst-
manland. Deras dotter Brita gifte sig i Bishop Hill med Peter 
Jonsson Hedberg frän Ovanåker, Hälsingland. 

Ett fåtal jansare från Långå reser via Stockholm med briggen 
Fritz 1846. Det var Pehr Svensson med hustru Anna Pehrsdot-
ter och dottern Eva. Pehr gifter efter hustruns död om sig i 
Bishop Hill med Lisa Jonsdotter från Njupa i Voxna, Hälsing-
land. Lisa hade rest med barkskeppet Solide från Gävle. 

Medlöparen Nils Nilsson, född i Frönäset i Ängersjö, Härje-
dalen, reser 1847 från Källeräng i Delsbo, Hälsingland, till 
Bishop Hill med sin hälsingefödda hustru Carin Hansdotter. 
Tre år senare lämnar Erik Pehrsson Färila i Hälsingland med 
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sin svegsfödda hustru Elisabeth Olsdotter och gör samma 
resa. 

Sammantaget utvandrade ett tjugotal jansare under år 1846 
från landskapet Härjedalen. 

Meningen var också att familjerna Staffan Pehrsson och 
Staffan Staffansson Wiklund skulle ansluta till övriga härjeda-
lingar i Bishop Hill. De utvandrade från Långå och Wiken till 
New York 1850 med briggen Maria från Gävle. 

Efter landstigning besöker de "Betelskeppet" i hamnen. 
"Den 1 September om mårgonän kåm wi til nyårk. Der var wi 
til Kyrkan och hörde pastor Hedström samma dag." Pastorn 
varnar kraftfullt sällskapet för att resa till jansar-kolonin på 
grund av det kaotiska läget där efter mordet på ledaren Erik 
Jansson den 13 maj i tingslokalen i Cambridge. Enligt vissa 
källor var apostlarna Nils Hedin och Jakob Jakobsson närva-
rande vid mordet. De skall också ha fört kroppen tillbaka till 
Bishop Hill. Där kom "profeten" att ligga på lit de parade i tre 
dagar. Men eftersom han inte uppstod från de döda, begrav-
des han. 

Metodistpastor Olof Hedströms skarpa avrådan fick staf-
fanssönerna från Långå och Wiken att ändra sin resplan till 
platsen La Fayette i Illinois och vidare till nybygget Sny 
McGil-bäcken i Iowa. 

Om deras ankomst till Amerika går att läsa i ett långt brev 
från 1850, som är bevarat i strödda samlingar, Landsarkivet i 
Östersund. 

"Den förlorade sonen" 

Ar 1853 når ryktet om "löftets land" änkemannen Anders Ers-
son i Ransjö i Härjedalen samt hans två döttrar Sigrid och Anna 
och deras åldriga piga Sigrid Ersdotter. Utresan går via Trond-
heim i Norge. 



22 Oknytt 1-2/2008 

Anders Ersson var svåger med änkan Carin Hansdotter i 
Hede. Hennes f.d. make, bonden Olof Olofsson i Sunnabäck i 
Hede, hade avlidit 1852 i "vattusot". I äktenskapet hade två 
barn blivit födda, dottern Ingeborg och sonen Olof. I ny brud-
stol går Carin 1855 med Carl Pehrsson Dahlsten från Funäs-
dalen. Året därpå föds tvillingarna Sigrid och Carin. Fyra år 
har nu gått sedan Carins svåger utvandrade till det "förlo-
vade landet" på andra sidan Atlantiska Oceanen. Nu grips 
också Carin och hennes nya make Carl av "amerkafebern". 
Året 1857 bryter familjen upp frän Hede. Med sig på resan 
har de tvillingflickorna och dottern Ingeborg från Carins för-
sta äktenskap. Kvarlämnad i Härjedalen hos Carins gifta 
bror Jon Hansson i Ransjö är Ingeborgs bror, sexåriga sonen 
Olof. 

Under sjöresan insjuknar tvillingen Carin i mässling och 
dör. Och året efter familjens ankomst till Amerika avlider 
Olofs syster, den nioåriga Ingeborg. Familjen Dahlstens enda 
kvarvarande barn är nu tvillingen Sigrid, som i Amerika kom 
att kallas Sara. Efter en tid får hon tre bröder Andrew, Hans 
och Peter. Således fick den kvarlämnade sonen i Sverige ame-
rikanska halvbröder. Dessa kom han aldrig att stifta bekant-
skap med. 

Året 1861 flyttar Olofs fosterföräldrar från Härjedalen till 
Hackås i Jämtland. Där kommer Carin och Olof Olofssons 
kvarlämnade son att växa upp. Så småningom ändrar han sitt 
namn till Olle Olsson. Som vuxen ägnar han sig åt affärer, 
bl.a. med kreatur. Med tiden blir Olof en aktad man. Efter gif-
termål med Benedikt Mårtensdotter slår familjen sig ner i Gäl-
lö, där han öppnar lanthandel. Därefter övertar han hemma-
net Bränna i Hackås och blir storbonde. Vid den här tiden är 
han välbärgad och har en del tunga förtroendeuppdrag i 
landstinget. Carin och Olof Olofssons son, som kvarlämnades 
i "old Sweden", blev således en besutten och respekterad man 
i Jämtland. 
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"Från magra tegar till präriens feta mylla" 

Tre med varandra besläktade hushåll från byarna Messlingen, 
Tännäs kyrkby och Valmåsen utvandrar tillsammans med fa-
miljen Dahlsten till Amerika. 

Från gården Västbacken i Messlingen reser fjällbonden Erik 
Jonasson med hustrun Märet Pärsdotter och barnen Gölin, 
Carin och Johanna. Gården såldes till Pehr Tronsson. På vin-
den hade Erik lagt upp två av honom förfärdigade likkistor 
till föräldrarna, som köparen i köpekontraktet lovat födoråd 
till döddagar. 

Den andra familjen av de tre kom från gården Moren i Tän-
näs kyrkby. De var bonden Jöns Zackrisson och Ramborg 
Pärsdotter med barnen Gölin, Anna, Pär, Zackarias och Olof. 
Med följde också Märet och Ramborgs åldriga föräldrar, f.d. 
bonden i Tännäs "vn Myr-Pär" Pär Olofsson och dennes hust-
ru Gölin Jonsdotter. 

Den tredje familjen var bonden Olof Hansson och Märet 
Olofsdotter samt barnen Sigrid och Kerstin från gården Västa-
sjön i Valmåsen vid sjön Lossens strand. 

Den 24 mars 1857 passerar utvandrarna Funäsdalens Grän-
se Tull. När tullnären L. Kristiansson granskat passen, går fär-
den vidare mot norska gränsen. När de kommit till byn Brek-
ken på norska sidan görs uppehåll. Dagen efter drar följet 
förbi den gamla gruvbyn Röros, varifrån utvandrarna fortsät-
ter ner genom Österdalen, som var den närmaste vägen till ut-
resehamnen i Christiania (dagens Oslo). Dit anländer sällska-
pet i början av april. Den 21 april - efter en lång och nervös 
väntan - får familjerna gå ombord på skeppet, klippern De 3 
Brödre, som en tid legat ute på redden. 

Skeppet var ett nybygge, zinkförhudat upp till vattenlinjen. 
I dräktighet mätte hon 204 läster med en besättning på 14 
man under befäl av 34-åriga skepparen Christian Bernhard 
Berg från Tönsberg. Efter några stormiga dygn på Nordsjön 
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Bild 2. Nybygget Jemtland. Foto i privat ägo i USA. 

anträds resan över "Blå Myren" som härjedalingarna kallade 
Atlantiska Oceanen. Den 28 maj ankrar kaptenen upp i Law-
rencefloden 25 engelska mil utanför staden Quebec i Canada. 
De 316 passagerarna ombord förs nu iland till karantäns-
stationen. Många barn hade under sjöresan drabbats av 
mässling. Sju barn hade dukat under för sjukdomen, där-
ibland Carin och Carls tvillingdotter Carin. Den 1 juni lägger 
klippern De 3 Brödre till vid kajen i Quebec. 

Efter landgång reser familjerna vidare med ett speciellt tåg-
sätt, enbart avsett för frakt av immigranter, ner till gränssta-
den Detroit i Amerika. Därifrån färdas de med reguljärt tåg 
ner till staden Chicago, "The Windy City". För att familjerna 
skulle komma vidare till platsen Prairie du Chien i staten Wis-
consin på östra sidan av Mississippi floden, måste de själva 
ordna med färdmedel. Därifrån tog sig sällskapet till nybyg-
get McGregor på västra sidan av floden i staten Iowa. Här 
stannar den tidigare nämnda familjen Dahlsten. Övriga föl-
jeslagare drar vidare söderut till nybygget Sny McGil-bäcken, 
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där staffanssönerna, som utvandrat från Långå och Wiken 
1850, slagit sig ner. 

Hos sina landskapsfränder gör de tre familjerna ett avbrott. 
Oturligt för de nykomna var att den bästa jorden på platsen 
redan var uppköpt. Därför började männen utforska områden 
i andra stater. Resultatet blev att familjerna Jonasson, Hansson 
och Zackrisson drar vidare norrut till kolonin Spencer i 
Goodhue County i Minnesota. Kolonin döptes senare om till 
Vasa för att hedra den svenska kungen Gustav Vasa. Där 
grundar de tre familjerna det mycket kända nybygget Jemt-
land. 

Familjen Zackrissons liv i Amerika kom att präglas av mot-
gång och sorg. Det vilade liksom en förbannelse över deras 
nya liv "over there". Ännu hade inte landet av "guld och ho-
nung" bringat dem någon framgång och lycka. 

Året efter deras ankomst föddes dottern Minnie. Hennes liv 
ändades vid ett års ålder av ett skallerormsbett. Våren 1864 
dör äldsta dottern Gölin och senare under året dottern Magn-
hild Johanna och året efter sonen John. De båda sistnämnda är 
födda i Amerika. Modern Ramborg och sonen Zackarias läm-
nar jordelivet 1867 och fadern Jöns går ur tiden 1868. 

Alla familjemedlemmarna är begravda i den jord, som Jöns 
skänkte till en fri och obunden gravplats. Kyrkogården i ny-
bygget Jemtland kom att kallas "Gravbacken". 

Bruksarbetare vräks från torpen 

De arbetare under Ljusnedals bruk och gruvor i Bruksvallarna 
och Ljusnedal i västra Härjedalen, som inte frivilligt hade av-
flyttat från sina torp efter den vräkningsdom, som ägaren 
William Farup lät genomdriva 1869, avhystes slutgiltigt av 
gruvstigare Carlmark 1870. Denne rapporterar till Farup det 
året om Frisktorpet att "dörren är af mig låsad". Gruvstigaren 
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vid bruket Jan Jonasson Carlmark, skall ha varit bruksägarens 
högra hand. Han blev 1871 tillsynsman över torpen. Carlmark 
hade inflyttat från Nordmarks gruvor i Värmland. 

Sedan bruksägaren tillskansat sig torparnas egenhändigt 
uppodlade jord, införlivades marken i det blivande farupska 
storjordbruket som blev efterföljaren till järnbruks- och gruv-
epoken. Under den här bittra striden mellan bruksägaren och 
torparna tömdes nära nog bruksbyarna Bruksvallarna och 
Ljusnedal på människor. Flertalet av torpens invånare begav 
sig till möjligheternas land Amerika, en del flyttade till annan 
ort och några blev kvar som jordbruksarbetare under William 
Farup. 

Tio år senare, närmare bestämt den 26/2 1880, utvandrar 
också "hantlangaren" själv, Jan Jonasson Carlmark, från Ljus-
nedal med hustru Sigrid Påhlsdotter och barnen Sigrid Kristi-
na, Erik Johan, Lovisa Matilda, Anna Greta och Ida Matilda, 
via Trondheim i Norge till nybygget Wernnersborg i Minneso-
ta, Amerika. 

Från Härjedalen till Amerika - vi följer en resa 

Det som gör det möjligt att följa resvägen från Långå by till Hoff-
man i Minnesota fr.o.m. den 14/5 1901 till slutmålet, är det fak-
tum att handlanden Per Persson och hans hustru Magnhild 
Charlotta Persdotter Nordin efterlämnat noggranna anteck-
ningar. 

Den 14 maj, avsked och avresa med häst till Torbygget, där över-
nattning skedde hos Olof Thor. 

Den 15 maj, via Ljusnedals Bruk där avsked togs, vidare till Fu-
näsdalen där rast togs hos Jon Nilsson. Dit hade Johan Ja-
kobsson skjutsat med häst. I Funäsdalen väntade nya hästar 
och skjutsbönder, som skulle föra dem till Hållan, där över-
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nattning skulle ske hos Pers bror Mattis. 
Den 16 maj, reste vidare västerut till Malmagen, där man rastade 

och tog avsked av den svenska jorden. I Brekken på norska 
sidan skedde övernattning. 

Den 17 maj, kom till Röros där Nationaldagsfirande pågick. 
Den 18 maj, väntan i Röros. 
Den 19 maj, avresa från Röros med smalspåriga "Hurtigtåget" 

halv två på natten. Här tog Per Persson Grunden, Jon Dahl 
med dräng och piga samt från Messlingen John Norberg d.y. 
med fru avsked. 

Den 20 maj, till Harnar klockan åtta på morgonen. Tågbyte till 
bredspårig järnväg till Christiania, dit de anländer halv ett 
på dagen. Efter några dagar i Christiania hade formaliteter-
na ordnats. 

Den 23 maj, kom deras fartyg från Köpenhamn i Danmark, och 
klockan åtta på kvällen steg 160 passagerare ombord på 
skeppet SS Norge. Besättningen bestod av 75 man (eldaren 
var neger). De lättade ankar klockan tio på kvällen. 

Den 24 maj, anlöptes Kristiansand, Norge, där man tog in sten-
kol och flera passagerare. Antalet var nu uppe i 375. 

Den 25 maj, storm med påföljande sjösjuka. 
Den 7 juni, blev väckta halv sex på morgonen, nu var land i sikte. 

Lotsbåt mötte i New York och tog skeppet in till kaj. Efter 
kontroller fick de inta plats i en boggievagn, som skulle föra 
dem till Utica i staten New York, Amerika. 

Den 8 juni, anländer de dit. Klockan tio på kvällen går resan vi-
dare till Montreal i staten Quebec Canada. 

Den 10 juni, klockan ett på dagen anländer de till St.Paul/Min-
neapolis i staten Minnesota. Klockan fem på eftermiddagen 
reser de vidare med ett nytt tåg, som skall föra dem till Hoff-
man, Minnesota, dit de anländer vid midnatt. Där möts de 
av två "Långåpojkar", som anvisar dem hotell. 

Den 11 juni, möts de av vänner, som hämtar med häst och vagn 
för att föra dem till Hans och Karin Simonssons farm i ny-
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bygget Wennesborg i Minnesota. Resan tog således fyra 
veckor. 

Skeppet SS Norge grundstötte och sjönk 1904 vid klippan 
Rockal nordväst om Irland i Atlantiska Oceanen, 629 passage-
rare omkom bland dessa 103 svenskar, däribland emigranter 
från Jämtland. 

Rymmer från straff 

Olof Kristiansson "Bängse" från Tännäs kyrkby, Härjedalen, 
rymde till Amerika 1907 för att slippa straff för medverkan vid 
hemforsling av kött från tjuvskjuten älg. När "^n Bängs-Ola" 
återvände till hembyn 1910 hade han mycket att berätta. 

Jäveln skäre når jä va på luffen i Dullut. Sent on kvälld 
kom jä tä e ställe där då ihtt va nä folk mån dä va sä'ngå 
så jä la mä å söv. Om mö'rgåna kom dä innj n'gubbe söm 
va sinnju å fråga om jä skull ha bräckföst. Dä ä frukost 
dä pä ängelska sjer du. A, jes sa jä då på ängelska, jä vart 
föbanne jä ö. 

Storyns slutmening lever kvar som devis bland byfolket: "jä 
vart förbanne jä ö". 

Kringvandrare i Amerika fick arbeta hårt för låg betalning 
och ofta logera i luffarkvartar eller i höstackar och ta sig från 
plats till plats som fripassagerare på järnvägarna. 

" 'n Bängs-Olas" gifta syster Olava Kristiansdotter hade år 
1896 utvandrat med maken Jon Månsson och dottern Ka-
tharina från gården Mon i Tännäs kyrkby till Hoffman i Min-
nesota. Överfarten tog 20 dagar och kostade 567 kronor. 
Familjen flyttade 1901 från Hoffman till Malmö i Aitkin, Min-
nesota. 
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Sommaren 1901 var den varmaste på 31 år i Amerika. I sep-
tember samma år mördades staternas 25:e president, republi-
kanen Mc Kinley, i Buffalo av en anarkist. Han efterträddes av 
Theodore Roosevelt. Gärningsmannen avrättades den 28 ok-
tober samma höst. 
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JOHN NORTON 

Emigrantprästen 
Lars Paul Esbjörn och 
Augustanasynodens uppkomst 

Inledning 

Lars Paul Esbjörn var 1849 obetald brukspredikant, nykterhets-
ivrare och obefordrad läsarpräst i Oslättfors nordväst om Gäv-
le, och han hade dessutom kommit i onåd hos sin ärkebiskop på 
grund av utvandringsplaner. Trots allt detta blev Lars Paul Es-
björn portalgestalt i den tidiga utvandringen till Nordamerika 
och grundare av Sveriges märkligaste skapelse på främmande 
botten, Augustanasynoden, svenska lutherska kyrkan i USA. 

Han föddes i Delsbo i Helsingland den 16 oktober 1808, och 
blev i sjuårsåldern föräldralös. Han omhändertogs av för-
äldrarnas granne Christina (Stina) Enman i Wi, som såg till att 
Esbjörn fick utbildning, först i Hudiksvalls trivialskola, sedan 
Gävle gymnasium och slutligen i Uppsala, där han tog präst-
examen år 1832.1 Redan som 22-årig Uppsalastudent blev han 
lärare i Oslättfors. Han fick sin första tjänst 1832 i Östervåla, 
men återvände till Oslättfors 1835 som brukspredikant och lä-
rare i Hille nya skola. 

Under tjänstetiden i Hille, var Esbjörn också skolans och 
församlingens musiklärare och blev djupt intresserad av fyr-
stämmig körsång. År 1843 började han samarbeta med prost-
en Johan Dillner i Östervåla om en ny upplaga av Syréens 
Christelig sång-bok till bruk wid enskild husandakt, omarbetad för 



Bild 1. Oslättfors kyrka. Okänd fotograf. Foto i Hans Lindblads ägo. 

psalmodikon. Sångboken utgavs 1846, utvandringsåret för Es-
björn och 140 andra gästrikar och hälsingar över Gävle hamn. 
Hans musikaliska erfarenhet blev också början till en rik 
sångartradition inom Augustanasynoden och dess skolor i 
USA. 

Esbjörns första bekantskap med Amerika kom troligen ge-
nom deltagande i den tidiga svenska nykterhetsverksamhe-
ten. Rörelsen kom huvudsakligen från England och USA. Han 
grundade nykterhetsföreningar i Hille och Oslättfors 1838, 
där han tjänstgjorde som brukspredikant. Denna verksamhet 
ledde till kontakt med den skotske nykterhetsivraren och me-
todistpredikanten George Scott. I augusti 1840 blev Esbjörn 
sekreterare åt ett stort nykterhetsmöte i Hudiksvall, där 5 000 
deltagare samlades för att höra nykterhetsvänner som Scott 
och amerikanske presbyterianprästen Robert Baird. Det är 
sannolikt att Baird inte bara predikade nykterhet utan också 
informerade om amerikansk religionsfrihet under sin resa. 
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Följden blev en nykterhetsrörelse i Gävleborgs län som nådde 
sin kulmen 1841-43, strax före sektgrundaren och perfektio-
nisten Erik Janssons våldsamma framfart i samma trakter. 

Oslättfors bruk såldes 1844, varefter Esbjörn led flera mot-
gångar. Brukets nya ägare L.P. Löthman i Gävle var inte nå-
gon nykterhetens vän, och vägrade betala Esbjörns lön. Es-
björn stämde honom och vann men kom snart i konflikt med 
Hilles missionssällskap, som han själv hade grundat. Han 
sökte då andra tjänster i hälsingeförsamlingarna Loos, Vax-
holm, Mo och Rengsjö under perioden 1846-48 men misslyck-
ade på grund av motstånd, till stor del motiverat av Esbjörns 
nykterhets- och läsarverksamhet. 

Den "stora utvandringen" hade börjat redan 1846 med erik-
jansarna i spetsen, huvudsakligen över Gävle hamn. Den fort-
satte under de närmaste åren. Redan 1847 kom de första 
"amerikabreven" från (och om) erikjansarna och deras koloni 
Bishop Hill. De publicerades i tidningar över hela östra Sveri-
ge och kommenterades li vligt. Pressens engagemang ledde till 
stort intresse, och gav upphov till "drömmen om Amerika", 
där ekonomisk frihet och religionsfrihet tycktes hägra för alla, 
oavsett civilstånd eller bekännelse. 

I erikjansarnas flykt fann Esbjörn ett nytt missionsfält, fritt 
från statskyrkans tvång. Den 30 november 1848 skrev han till 
Svenska missionssällskapet om emigranternas behov av att få 
höra "Jesu Kristi ord" och i synnerhet om behovet av att spri-
da ordet bland dem som inte funnit religionsfrihet i Sverige. 
Missionssällskapet gav i ett brev av den 13 april 1849 sitt stöd 
för missionerande bland emigranterna i Amerika. De erbjöd 
Esbjörn 300 Riksdaler (lika med hela Esbjörns årslön som 
brukspredikant!), om han tog på sig uppdraget. Men en ut-
vandring för detta ändamål krävde också ärkebiskop C.Fr. af 
Wingårds tillstånd. 

Ärkebiskop af Wingård, själv en nykterhetsvän och en av 
dem som varit med och grundat Svenska missionssällskapet, 
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hade tydligen hört mycket om Esbjörns företagande, och sva-
rade Esbjörn i två brev. Det första, den 8 mars 1849, var ytterst 
negativt, då af Wingård hade fått kännedom om den blivande 
utvandringens beskaffenhet och misstänkte Esbjörn för direkt 
emigrantvärvning. Det andra brevet, den 26 mars 1849, var 
något mildare, men uttryckte ärkebiskopens farhågor om ut-
vandringen och förbjöd emigrantvärvning utanför Esbjörns 
familjekrets. Båda breven återutges i Gunnar Westins bok 
Emigranterna och kyrkan (Stockholm 1932). 

Dessa varningsbrev visar ärkebiskopens stora misstänk-
samhet över Esbjörns motivering och avsikter och ger uttryck 
för kyrkans farhågor om rörelser såsom läsarnas och erikjan-
sarnas. 

Kring midsommartid 1849 startade Esbjörn med familj re-
san till Amerika och han kom att uppleva ännu större olyckor 
än de som af Wingård varnat för. Epidemiska sjukdomar 
drabbade inte bara de 47 emigranterna från Hille utan en stor 
del av de ca 100 andra som följt honom ombord på barken 
Cobden. Sällskapet anlände till New York den 23 september 
1849 efter nio veckor till sjöss. Under resan inåt landet drab-
bades de hårt av kolera och andra sjukdomar. En av Esbjörns 
tvillingsöner hade dött strax före avresan från Sverige och nu 
dog den andre, och han själv insjuknade och måste stanna 
kvar i Chicago under nästan ett halvt år, medan de övriga följ-
de den f.d. erikjansaren och immigrantagenten kapten Per 
Wilhelm Wirström till pionjärsamhället Andover i Illinois, där 
de omhäntertogs av tidigare svenska immigranter såsom me-
todistpredikanten Jonas Hedström, verksam i Victoria, Illi-
nois. 

Äntligen framkommen till Andover i maj 1850, skrev Es-
björn hem till sin vän och nykterhetsmedarbetare Peter Wie-
selgren om sina första intryck av det nya landet i väster. 
Knappt ett år tidigare, den 10 juli 1849, hade Wieselgren fått 
trösta och bistå Esbjörn under den först avlidne tvillingsonens 
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begravning utanför Hälsingborg strax före sällskapets avfärd 
från svenska farvatten. Brevet från L.P. Esbjörn till Peter Wie-
selgren är daterat den 23 maj 1850 och finns återgivet i Gun-
nar Westins bok Emigranterna och kyrkan. Brev från och till sven-
skar i Amerika 1849-1852 (Stockholm 1932, 42-45). Brevet med 
dess nyheter om Esbjörns missionsverksamhet i Illinois och 
med hätska utfall mot erikjansarna (inkl. nyheterna om mor-
det på Jansson den 13 maj 1850) publicerades i Norrlandsposten 
redan den 20 juni 1850. 

Brevet ger klart besked om att Esbjörns första tid i Illinois 
hade varit bekymmersam. Den lilla församlingen i Andover 
bestod av enbart 28 "pånyttfödda" själar som levde ett hårt 
nybyggarliv under urusla förhållanden, medan Esbjörns 
missionsverksamhet i det närbelägna Galesburg var försvårad 
av traktens många f.d. erikjansare och lekmannapredikanten 
Jonas Hedströms likasinnade "perfektionistiska" metodister. 
Brevet gav också klart uttryck för Esbjörns oro över många 
amerikanska kyrkors stöd för "nationalsynden" slaveriet. 
Vännen Robert Baird nämns i samma stycke som Esbjörns be-
undran för amerikanska framsteg inom nykterhetsrörelsen 
och landets allmänna samhällsordning. 

Esbjörns bidrag till svensk-Amerika -
Augustanasynoden och Augustana College 

Under de kommande 14 åren kämpade Esbjörn mot pionjärför-
hållanden pä prärien, svensk-amerikanska frikyrkomän och 
personlig fattigdom. Men han lyckades bilda en rad tidiga 
lutherska församlingar i Illinois och Iowa samt en svensk-norsk 
samarbetsgrupp, organiserad 1860 som "den skandinaviska 
evangeliska lutherska Augustanasynoden i Norra Amerika". 
Synoden grundades med 36 svenska och 13 norska församling-
ar och bistod skandinaviska immigranter i drygt 10 år. Norr-
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Lars Paul Esbjörn. Bild hämtad från Eric Nore-
lius De svenska lutherska församlingarnas och sven-
skarnas historia i Amerika. Rock Island, 111. 1890. 

männen lämnade synoden under dess kyrkomöte i Andover, 
Illinois, 1870. Esbjörn verkade också för högre undervisning 
bland svensk-amerikansk ungdom och var med om att grunda 
Augustana College och dess prästseminarium. Verksamheten 
började i Chicago under Esbjörns ledning, då med enbart 20 ele-
ver, 10 svenskar och 10 norrmän. Andra ledare inom synoden, 
med skånske Augustanaprästen och vännen Tufve Hasselquist i 
spetsen, agerade för skolans förflyttning västerut, till Paxton i 
Illinois, och så skedde 1863. Då immigrationens tyngdpunkt föll 
längre västerut, förflyttades skolan en gång till 1875, denna 
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gång till Rock Island, Illinois, vid den mäktiga handelsleden 
Mississippi floden. Esbjörn verkad e för en kyrka och skolor som 
hade sin grund i den Augsburgska bekännelsen, men som gav 
uttryck för det nya landets samhällsformer. Hans envishet led-
de ofta till konflikt med många kyrkomän, båda inom och utan-
för den lutherska kyrkan, i deras gemensamma sökande efter 
båda sanningen och nya medlemmars stöd inom det växande 
svensk-amerikanska samhället. 

Under amerikaåren upplevde Esbjörn många personliga 
tragedier. Som ovan nämnts dog familjens unga tvillingsöner 
under resans gång. Den första hustrun, Amalia Maria Lovisa 
Planting-Gyllenbåga och parets nyfödda dotter dog i Andover 
1852. Hans andra hustru, Helena Catharina Magnusson, dog 
också hon i Andover ett år senare. Han gifte sig då med Hele-
nas syster Gustafva Albertina Magnusson, som slutligen följ-
de honom hem till Östervåla 1863, strax efter att sonen löjt-
nant Paul Vilhelm stupat under amerikanska inbördeskriget. 
Fattigdomen hade följt Esbjörn även över Atlanten och i Chi-
cago var hans första lön knappt 12 dollar. 

Esbjörns yngre son, kapten Josef Osborne (född i Hille 
1843), överlevde det amerikanska inbördeskriget för att bli 
tidnings- och affärsman, politiker och den förste dirigenten 
för Augustanasynodens kända Messiös-konserter. 

Trots sin besvikelse över Augustanas blivande förflyttning 
till Paxton företog en åldrande Lars Paul Esbjörn en insam-
lingsresa till Sverige 1862. Han gjorde resan med hopp om att 
vinna stöd för Augustana hos kronan, Svenska kyrkan och 
privata donatorer. Han sökte också efter ny rektor till Augus-
tanas prästseminarium. Synodens ledning hade nämligen för-
hoppningar om att locka den unge teologen Peter Paul Wal-
denström till seminariet. Esbjörns insamlingsprojekt lyckades, 
men Waldenström tackade nej till kallelsen. Waldenström blev 
sedan en ledande gestalt inom Svenska missionsförbundet 
och hade själv mångårig kontakt med USA. 
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Under Sverigeresan 1862 fick Esbjörn kännedom om en va-
kans inom Östervåla församling i Uppland. Han slog till, och 
efter ett kort återbesök i USA, lämnade han sin tjänst som pro-
fessor och seminarierektor där. Hans avskedstal hölls för se-
minariet den 22 juni 1863 i First Norwegian Lutheran Church i 
Chicago. Esbjörn kom äntligen hem till Sverige för sista gång-
en den 7 juli 1863 och började sin nya tjänst som kyrkoherde i 
Östervåla hösten 1863. Hans förpliktelser där blev lika be-
tungande som de hade varit i Amerika, och försvårades av 
1860-talets missväxter, som ledde till fortsatta ekonomiska be-
kymmer och ökad utvandring. 

Lars Paul Esbjörn lämnade en utförlig redogörelse om 
Amerikas svensk-lutherska församlingar inför kyrkomötet i 
Uppsala den 14 juni 1865. Rapporten kan betraktas som Es-
björns missionstestamente. Rapporten finns i Gunnar Westins 
Brev från L.P. Esbjörn 1840-1850, Meddelanden och aktstycken, 
Kyrkohistorisk årsskrift 1946 (Stockholm 1946, 251). Där förkla-
rar Esbjörn att det var erikjansarnas utvandring och den åt-
följande emigrantströmmen som gav anledning till hans egen 
utvandring som själasörjare, med uppgiften att skydda ut-
vandrarna från hedendom och avvikande sekters inflytande. 

Under de kommande sju åren i Östervåla behöll Esbjörn sitt 
intresse för och sina kontakter med sina amerikanska vänner 
inom Augustanasynoden, i synnerhet med skyddslingen Eric 
Norelius och med Tufve Hasselquist. Esbjörn dog i Östervåla 
den 2 juli 1870, strax efter att ha skrivit ett sista brev till sonen 
Constantin i USA. 

Efter Esbjörns död återvände änkan Gustafva till Amerika 
med sex barn. Hon dog 1925. Sonen Constantin Magnus, född 
i Princeton i Illinois 1858, blev Augustanaprofessor och präst. 
Sonen Carl Linus, född i Chicago 1862, läste vid Augustana 
College och blev senare skolans professor i moderna språk. 
Han förblev lärare där fram till 1938, då han dog i en olycka. 
Dottern Maria Rediviva, född i Östervåla 1864, blev senare 
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den första kvinnliga delegaten till Augustanasynodens kyrko-
möte 1.910. Dottern Hanna Dorothea, född 1866 i Östervåla, 
studerade vid Augustanasynodens Bethany College i Linds-
borg, Kansas, för att senare bli kyrkomusiker och organist vid 
Augustana Lutheran Church i Denver, Colorado. Hon dog 1939. 
Sonen Lars Paul Oscar föddes i Östervåla strax efter faderns 
död, studerade medicin, delvis på Augustana College, blev lä-
kare och dog en tidig död 1910. 

Not 

1 Släktforskaren Yngve Aronsson, Vanavägen 7, 824 91 Hudiksvall, 
har nyligen löst gåtan om den "okända kvinna" som tog hand om 
Lars Paul Esbjörn 1816 efter föräldrarnas död. Modern, Karin Lars-
dotter dog 1813, och fadern Esbjörn Paulsson 1815. Christina "Sti-
na" Enman föddes 1757 på Enskär, Hållnäs socken, Uppland. Hon 
hade tjänat som piga hos inspektören Pehr Nordquist vid Hedvigs-
fors bruk i Bjuråker och hos postmästaren Johan Ström och efterträ-
daren Olof Dahlberg i byn Wi i Delsbo socken. "Stina" var alltså 59 
år gammal, då hon blev Lars Paul Esbjörns beskyddare. Hon levde 
tills hon blev 80 år. 

Några förslag till vidare läsning: 

Rönnegård, Sam, Lars Paul Esbjörn. Stockholm 1949. 
Westin, Gunnar, Emigranterna och kyrkan, Brev från och till Svenskar iAmerika 

1849-1892. Stockholm 1932. 
Gunnar Westin, Brev från Lars Paul Esbjörn 1840-1850. Kxjrkohistorisk års-

skrift 1946. Stockholm 1946, 211-266. 



MAUDE NYBERG JONSSON 

Hälsingegården Ol-Anders i 
Alfta och erikjansarna 

Hälsingegården Ol-Anders ligger i Alfta. Den började byggas i 
slutet av 1700-talet och 1848 kom dalmålaren Erik Andersson 
från Gulleråsens by i Boda socken till gården och målade Herr-
stugan. Gården är brunvitskyltad (d.v.s. av Vägverket klassad 
som ett unikt turistmål som är av stort turistiskt intresse) och in-
går i en världsarvsansökan om Hälsingegårdar. Den är föresla-
gen som informationscentrum för Hälsingegårdar i Ovanåkers 
kommun. Vid gården börjar också Stora Hälsingegårdars väg, 
en turistväg med Vägverkets brunvita skyltning. Längs vägen 
ligger många vackra gårdar med informationsskyltar, rastplats-
er och aktörer inom turismen. 

I Ol-Anders loftbyggnad ligger Migranternas Hus, som är 
ett projekt med Ovanåkers kommuns näringslivscentrum, 
OKAB, som huvudman. Migranternas Hus har i loftbyggna-
den byggt ett Emigrantmuseum, som berättar historien om 
bonden, profeten och religionsstiftaren Erik Jansson från Bis-
kopskulla i Uppland. Han kom för alltid att påverka befolk-
ningen, framför allt i Gävleborgs län och då främst Alfta för-
samling. Hans lära fick till följd att under femårsperioden 
1846-50 omkring 1 300 anhängare, s.k. erikjansare, lämnade 
sina hem i bl.a. Hälsingland, Gästrikland, Dalarna och Upp-
land. De byggde sedan upp kolonin Bishop Hill i staten Illi-
nois i USA. 

I Alftatrakten ville en grupp entusiaster inom hembygdsrö-
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relsen att kunskapen om den unika utvandringen inte skulle 
glömmas bort. Man valde att bevara fakta om emigranterna 
genom att i en databas registrera alla emigranter och immi-
granter i vårt län, Gävleborg, mellan åren 1840 och 1920-talet. 
Sedan tidigare fanns olika kortregister, gjorda av flera privata 
entusiaster i bygderna, men det saknades ett gemensamt, lätt-
sökt register för olika typer av forskning. I samarbete med 
Svenska Emigrantinstitutet i Växjö inleddes 1995 registrering-
en med hjälp av deras program EMIBAS och IMIBAS. Vårt 
projekt hette då Immigrantprojektet. Ar 1997 beviljades pro-
jektet EU-medel och bytte namn till nuvarande Migranternas 
Hus. Kring årsskiftet 1999-2000 var databasen färdig. Totalt 
finns nu drygt 52100 emigranter och 8 400 immigranter regi-
strerade från vårt läns drygt 60 församlingar. Emigranterna 
ingår i CD-skivan EMIBAS, som kan köpas från bl.a. Sveriges 
Släktforskarförbund. Vi har även registrerat motsvarande da-
tabas över Västernorrlands läns emigranter och immigranter. 

Med hjälp av databasen och de kyrkböcker vi har pä mikro-
kort började vi också hjälpa besökare att hitta rötter och emi-
grerade förfäder, men vi kände att vi ville gå vidare. Tanken 
på att utöka vår verksamhet till ett besökscentrum som le-
vandegjorde historien växte fram. Vi ställde som mål att bli 
ett upplevelsebaserat besökscentrum med forskningen som 
grund och med ett historiskt tema på hela verksamheten. I ok-
tober 2001 flyttade vi vår verksamhet till hälsingegården 
Ol-Anders vid östra infarten till Alfta. I slutet av det året bil-
dades en grupp för utformandet av ett Emigrantmuseum, och 
uppdraget gick den 1 januari 2002 till textilkonstnären Barbro 
Ager och konstnären Leif Nordlöf, båda verksamma i vår 
kommun, Ovanåker. Tillsammans med Bengt Forssén som 
stod för det tekniska med ljud och ljus, Maria Owén som såg 
till den turistiska sidan och mig själv som huvudansvarig bör-
jade ett Emigrantmuseum växa fram. 

Vi ville visa erikjansarnas historia ur ett kvinnligt perspek-
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tiv. Barbro hittade i en amerikansk bok om lapptäcken en bild 
på ett lapptäcke som finns bevarat i Bishop Hill. Täcket var 
sytt av Brita Olsdotter från byn Älvkarhed strax söder om Alf-
ta och hon emigrerade 1846. Valet var självklart! Det visade 
sig senare att hon dessutom rest med samma fartyg som Peter 
Wickblom, han som på en gammal vaxrulle från 1904 berättar 
om den strapatsrika resan med skeppet New Yorkl Sommaren 
2002 invigde vi den första delen av vårt museum och somma-
ren 2003 invigdes det färdiga museet. 

Besökaren stiger först in i en enkel Hälsingestuga, brasan 
brinner i öppna spisen och i bakgrunden hörs fiolmusik. Den 
musiken har också sitt ursprung från bevarade vaxrullar, in-
spelade i Bishop Hill. Genom fönstret ser man Erik Jansson 
komma gående med sin mjölsäck på ryggen. Han sålde ve-
temjöl men hans egentliga ärende var ju att predika i stugorna 
och ge sin tolkning av Bibeln. Enligt Konventikelplakatet var 
det ju förbjudet för lekmän som Erik Jansson, men det brydde 
han sig inte om. På sommaren 1844 tände han sitt första bok-
bål utanför Alfta, där bl.a. Luthers Katekes brändes. Många i 
bygden anslöt sig till hans lära, och när han år 1846, efter 
minst fyra bokbål, emigrerade till religionsfrihetens land 
Amerika följde hans anhängare med. Från Alfta socken emi-
grerade, under den mest intensiva femårsperioden, en tiondel 
av befolkningen. Ett antal citat om Erik Jansson visar på de 
olika uppfattningarna om honom som person: gudasänd pro-
fet, denne opraktiske och ovärldslige tungomålstalare, en 
vinningslysten egoist, den harhjärtade fanatikern, sektstifta-
ren. Vem som sagt vad framgår i de montrar som finns under 
citaten. 

19-åriga Brita och tre av hennes systrar från byn Älvkarhed 
utanför Alfta lyssnade till honom under sommaren 1846 och 
blev "förvillade" (enligt en artikel i Norrlandsposten). De an-
slöt sig till de övriga emigranterna i slutet av oktober samma 
år. I Gävle hamn stiger besökaren och Brita ombord på det ny-
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byggda skeppet New York. Landgången leder in i en upp-
byggd interiör från skeppet, med sovbritsar, amerikakofferten 
på hyllan och skeppsråttan som fripassagerare. Överresan 
blev mycket strapatsrik, skeppet sprang läck efter att ha tor-
nat emot bankar utanför Amsterdam. Passagerarna kämpade 
för sina liv genom att länspumpa skeppet, och till slut lycka-
des de ta sig i land på Isle of Wight i södra England. Repa-
rationen av skeppet tog sedan sju veckor. Därefter fortsatte 
seglatsen över Atlanten med New York som mål. Denna 
berättelse från resan kan man lyssna till i skeppet i Emigrant-
museet. 

Efter ankomsten till New York i mars 1847 gick färden vida-
re via Hudsonfloden, Eire Kanal och Stora Sjöarna till Chica-
go, sedan återstod 25 mil landvägen till slutmålet Bishop Hill 
i Illinois. När Brita äntligen kom fram i juni 1847, hade hon 

Bild 4. Barkskeppet New York. Bild: Migranternas Hus. 
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varit på resande fot i sammanlagt nio månader. Hon flyttade 
så småningom in i Tornbyggningen, the Steeple Building, och 
där kan besökaren se henne när hon sitter och syr sitt lapp-
täcke. 

Migranternas Hus har också blivit ett centrum för släkt- och 
emigrantforskning i framför allt Gävleborgs län. Med hjälp av 
de källor som finns här, främst kyrkböcker från länet pä mik-
rokort men också mycket lokalhistoriskt material, utför vi 
släkt- och emigrantforskningsuppdrag efter önskemål. Besö-
kare kan också komma hit och söka själva i våra källor. 1 vårt 
bibliotek finns ca 400 titlar som främst berör emigration. 
Böckerna skänktes av Svenska Emigrantinstitutet i början av 
vårt samarbete. Under vårterminen 2007 har Högskolan i 
Gävle förlagt en distanskurs hit och den heter "Emigrationen 
från Hälsingland med historiska nedslag". I kursen deltog 14 
personer som med hjälp av de källor som finns här skulle ge-
nomföra en egen studie. 

I vårt Emigrantmuseum finns en mindre avdelning där vi 
visar tillfälliga temautställningar. Under vintern 2007-2008 
handlar den om Kristina Öhman från Långhed. Hon vistades i 
Amerika i tre år men sparade sin amerikakoffert, en inramad 
affisch från skeppet och en indianklänning i dockformat. Hen-
nes berättelse om upplevelserna finns bevarade på en inspel-
ning, och ett utdrag av den kan besökaren slå sig ner och lyss-
na till. 

I vår entré har kommunen förlagt den året runt bemannade 
turistbyrån. Där finns även försäljning av hantverk, med ett 
omväxlande utbud av föremål tillverkade av hantverkare från 
bygden. Ar 2006 hade vi vår första Julmarknad, och 2007 upp-
repade vi den. Många försäljare ställde ut sina produkter i alla 
skrymslen och vrår i hela gården, och ett tusental besökare 
kom och handlade och njöt av den mysiga gårdsmiljön. 

I nedre planet finns ladugården med sin ursprungliga in-
redning kvar. Den byggdes 1927. Där driver vi ett café med ett 
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Bild 5. Brita Olsdotter i Bishop Hill vid ankomsten 1847. Bild: Migranter-
nas Hus. 

utbud av lokalt producerade råvaror och en meny med inslag 
av Hälsinglands matkultur. Vi har öppet vardagar året om, på 
sommaren även kvällstid. Caféet med det nyrenoverade köket 
kan hyras för fester och möten. 

Vill ni veta mer, besök dä gärna vår hemsida 
www.migranternashus.se 
eller kontakta oss på telefon 0271-108 61. 

Ni är mycket välkomna att besöka oss! 

http://www.migranternashus.se


Bild 6. Ol-Anders Café i Alfta. Bild: Migranternas Hus. 



HANS LINDBLAD 

Gävleborg - första 
utvandrarlänet 

Inledning 

Denna artikel är ett försök till inventering av emigrationsmin-
nen i Gävleborgs län, personer, byggnader och minnesmärken. 
Om motsvarande görs i andra län, skulle det ge en svensk mot-
svarighet till Alan H Winquists Swedish American Landmarks 
(1995), som han sedan tillsammans med Jessica Rousselow-
Winquist utvidgade 2006 (se litteraturlistan). Det skulle då i 
både Sverige och USA finnas lätt tillgänglig information om vik-
tiga platser, personer och händelser i det väldiga transatlantiska 
nätverket i emigrationens spår. 

I folkräkningar i USA anger drygt 4,5 miljoner att de har 
svenska rötter. Svenska staten och turistnäringen har gjort 
skäligen lite för att få till stånd ökade kontakter med dessa 
miljoner. Irland ligger i en klass för sig när det gäller "etnisk 
turism", men också Norge har satsat långt mer än Sverige. 

I syfte att öka kulturella och kommersiella kontakter mellan 
Gävleborgs län och Mellanvästerns svenska pionjärområden 
företog landshövdingarna Lars Eric Ericsson år 2000 och 
Christer Eirefelt år 2006 ambitiöst upplagda resor i Illinois och 
Minnesota, där de mötte mängder av svenskamerikaner men 
också företrädare för turism och näringsliv. 

Vid båda resorna hade man stor hjälp av UD:s företrädare 
men också av John E. Norton från Moline i Illinois, själv ätt-
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ling i femte generation till Olof och Helena Nordin som ingick 
i Lars Paul Esbjörns utvandrargrupp 1849 (se artikel om Es-
björn i detta nummer av Oknytt). Norton är en välkänd ge-
stalt i svenskamerikanska organisationer, har skrivit och över-
satt mycket om tidig emigration från länet och ofta varit här 
på besök. 

I samband med Eirefelts resa väcktes tanken att under 2008 
uppmärksamma att det är 200 år sedan två portalgestalter i 
den tidiga utvandringen föddes, nämligen Erik Jansson och 
Lars Paul Esbjörn. Möten på Gävle slott ledde till att en rad 
institutioner, församlingar och föreningar beslöt att samarbeta 
för aktiviteter i främst Alfta, Delsbo, Hille/Oslättfors, Gävle 
samt i Uppsala län Östervåla, Biskopskulla och Tärnsjö. Stu-
dentkören Augustana College Choir har lovat att i juni 2008 
ge konserter till Esbjörns minne i Hille och Östervåla plus ett 
utomhusframträdande på Alderholmen i Gävle, där den nya 
bebyggelsen givits namn från tidig emigration. 2001 gav kö-
ren konserter i Delsbo och Hille under en turné som i övrigt 
innehöll bl.a. Stockholm och domkyrkorna i Växjö, Lund och 
Karlstad. 

Gävleborgs län hade inledningsvis ensamt lika stor utvand-
ring som hela övriga Sverige sammantaget. Detta främst ge-
nom att ca 1 300 erikjansare utvandrade 1846 och åren när-
mast därefter. Deras ledare Erik Jansson, från Biskopskulla 
utanför Enköping, hade kommit till Hälsingland på grund av 
de läsare som redan fanns där, något som han tolkade som en 
god jordmån. När konflikterna med den kyrkliga och världsli-
ga överheten blev för svåra gav han order om utvandring. 
Erikjansarnas Bishop Hill på prärien i Illinois är till största de-
len bevarat, vilket gör orten till det märkligaste svenska kul-
turminnet utanför Nordens gränser. 

Den omfattande stångjärnsexporten över Gävle hamn till 
New York gav möjlighet för emigranter att hyra plats ovanpå 
järnlasten. 



49 Oknytt 1-2/2008 

Det finris nära band mellan pionjärutvandringen och fram-
växten av frikyrko- och nykterhetsrörelserna, de första stora 
folkrörelserna i Sverige. 

Personer, folkrörelser och institutioner av betydelse 
för utvandringen 

Den svenskamerikanska lutherska Augustanasynoden blev med 
1 300 församlingar den största "svenska" organisationen nå-
gonsin utanför Nordens gränser. Efter 101 år, 1961, gick den upp 
i den amerikanska lutherska kyrkan. Lars Paul Esbjörn (1808-
70), född i Delsbo i Hälsingland och i 15 år lärare i Hille och 
brukspastor i Oslättfors, innan han 1849 utvandrade till An-
dover, Illinois i spetsen för en grupp emigranter från Hille, kan 
betraktas som Augustanakyrkans portalgestalt. Han grundade 
också Augustana College, sedan 1875 beläget i Rock Island, Illi-
nois, och under generationer Svensk-Amerikas religiösa och 
kulturella centrum. Den förste i USA utbildade Augustanapräs-
ten var Eric Norelius (1833-1916), som ingick i den första ut-
vandrargruppen från Hassela i Hälsingland 1850. Han kom att 
bli Augustanakyrkans store pionjär i Minnesota och grundade 
där Gustavus Adolphus College. Han var i två omgångar presi-
dent för Augustanakyrkan och skrev dess historia. 

Joris Per Andersson (1817-81) från Hassela, känd som Joris-
Pelle, kom till Chisago Lake-området i Minnesota i spetsen för 
en utvandrargrupp från Hassela 1850, något som gör honom 
till "verklighetens Karl Oskar". I gruppen ingick alltså den 
17-årige Eric Norelius. En halvbror till Joris-Pelle var Daniel 
Lindström, som kom att ge namn åt staden Lindström, väl-
känd genom sitt vattentorn i form av en jättestor svensk kaffe-
panna med texten "Välkommen till Lindström". Gruppen 
seglade från Gävle på skeppet Oden. Minnesota blev efter-
hand den mesta svenskstaten, mätt i andel av befolkningen. 
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Baptismen blev den första moderna folkrörelsen i Sverige, 
och dess viktigaste ledargestalt - efter återkomsten från USA 
1855 - under de första årtiondena var Anders Wiberg (1816-
87), född i Hälsingtuna i Hälsingland. Han blev läsarpräst i 
Hälsingland men tog sedan avstånd från barndop och lät 
döpa sig som baptist på väg till USA. 

Den moderna nykterhetsrörelsen infördes 1879 från USA till 
Sverige av den tidigare baptistpredikanten Olof Bergström 
(1841-1910), född i Bjuråker i Hälsingland. Logen Klippan i 
Göteborg var den första i Sverige. Aret innan hade Bergström 
haft en småskriftsexpedition i Gävle och givit ut en nykter-
hetstidning. Han emigrerade på nytt till USA och grundade 
staden Gothenburg i Nebraska, blev mäktig och välbärgad. 
Han gifte sig med sångerskan Elizabeth Ahlander från Hu-
diksvall, sköt hennes älskare i familjens vardagsrum, men 
friades av rätten då han uppgav att det var ett "vådaskott". 
Han slutade sina dagar som alkoholist och tiggare, en drama-
tisk gestalt i svensk folkrörelsehistoria. 

En av missionsförbundets två grundare 1878 och samfun-
dets missionsföreståndare under de första årtiondena var E.J. 
Ekman (1842-1915), född i Strömsbro utanför Gävle och kom-
minister i Ockelbo i Gästrikland, innan han lämnade statskyr-
kan. Den andre grundaren var värmlänningen Carl Johan Ny-
vall, vars son David Nyvall (1863-1946) gick i gymnasiet i 
Gävle och kom att bli en märkesman inom det svensk-
amerikanska missionsförbundet (Evangelical Covenant Church), 
främst som rektor för dess North Park College (från 1999 North 
Park University) i Chicago. Missionsförbundets mest välkända 
gestalt, P.P. Waldenström (1838-1917), född i Luleå i Norrbot-
ten, var under lång tid lektor och riksdagsman i Gävle. Han 
manövrerade bort Ekman från förbundets ledning 1903, for-
mellt på en konflikt kring de eviga straffen. 

Anders Wiberg, Lars Paul Esbjörn och E.J. Ekman hade alla 
varit elever vid gymnasiet i Gävle. Det var även Jonas Sö-
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derblom, läsarpräst och far till Nathan Söderblom, likaså 
Hans Jacob Lundborg (1825-1867), som 1856 tog initiativet till 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Till skillnad från övriga 
gymnasier, oftast i stiftsstäder med övervakande biskopar, 
tycks gymnasiet i Gävle ha stimulerat till mer kritiskt tän-
kande. Genom att gymnasiet låg intill Gavleåns kajer, fick 
eleverna dessutom impulser från andra kontinenter. Stor be-
tydelse för den fria andan vid gymnasiet hade lektor Carl 
Adolf Forssell (1807-1869), gymnasiets förste fäste rektor, 
dessutom prebendekyrkoherde i Hille. Forssell hade själv gått 
i Gävle gymnasium och återvände dit som matematiklektor 
1832. 

Forssell samarbetade nära med religionsfrihetspionjären, 
rådmannen Lars Wilhelm Henschen i Uppsala, rådgivare åt 
erikjansarna och åt de tidiga svenska baptisterna. Forssell 
skrev anonymt om religionsfrihet i A.P. Landins Norrlands-
Posten ("Norrlands Lars Hierta"). Det var en tidning som tog 
in mycket om emigration, ofta emigrantbrev. Gymnasiet i 
Gävle fick stor betydelse som skola för blivande frikyrkoleda-
re i Sverige och i USA. Själva byggnaden ödelades som nästan 
alla andra hus norr om Gavleån vid stadsbranden 1869 och 
numera upptas tomten av frimurarhuset. 

Migrationsåret 1996, med flera hundra aktiviteter på båda 
sidor om Atlanten, ägde rum 150 år efter emigrationens start 
1846. Trots att Gävleborg var pionjärlänet före alla andra, var 
intresset svagt på länsnivå. Däremot ordnades en hel del på 
lokal nivå, främst i Alfta, där man för övrigt börjat redan 1994 
med att fira "den tändande gnistan", alltså erikjansarnas bok-
bål vid byn Tranberg 150 år tidigare. I Gävles utställning 1996 
med anledning av stadens 550-årsjubileum fanns dels en av-
delning om utvandringen från Gästrikland, dels en fotout-
ställning - av Sofie Nordström från Gävle - om livet i den lilla 
staden Galva i Illinois, uppkallad efter Gävle. Sofie Nord-
ström fick göra en motsvarande utställning i Galva om livet i 
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Bild 1. Den 8 juli 2000, på dagen 150 år efter att Joris Per Anders-
son (Joris-Pelle) och hans grupp avreste till USA, invigdes en min-
nessten vid hans gård i Lindsjön. Patricia Little Maddox, ättling 
till Joris-Pelle, häller vatten från Minnesota över stenen. Foto: 
Hans Lindblad. 

Gävle. Den blev så uppskattad att en marmorplatta till minne 
av utställningen placerats i en central park i Galva. 

Inventering av emigrationsminnen i Gävleborgs tio 
kommuner 

Den inventering som här redovisas bygger på ett subjektivt ur-
val från min sida. Många läsare kan säkert fylla pä denna lista. 
Jag har i urvalet inte bara tagit med materiella objekt som min-
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nesstenar, byggnader etc. utan också en hel del immateriella, 
t.ex. mer eller mindre kända händelser med någon anknytning 
till migrationen i Gävleborgs län och personer som hörde ihop 
med den. Det finns också ljudinspelningar, dels från förbluffan-
de tidiga vaxrullar från Bishop Hill, dels de inspelningar av 
hälsingemål i andra och tredje generation som professor Folke 
Hedblom gjorde under 1960- och 1970-talet i svenskbygder i 
USA. 

Denna inventering kan förhoppningsvis inspirera lokala 
hembygdsföreningar att uppmärksamma den egna migra-
tionshistorien. 

Hälsingland 

Nordanstigs kommun 

Den 8 juli 2000 avtäcktes en minnessten vid grunden till Jo-
ris-Pelles gård vid Lindsjön i Hassela, på dagen 150 år efter att 
Joris-Pelle och hans grupp lämnat hembygden. Landshövding 
Lars Eric Ericsson talade och avtäckte stenen tillsammans med 
Patricia Little Maddox, en av ättlingarna i USA till Joris-Pelle. 
Gården brändes på 70-talet, troligen av någon som ogillade att 

Bild 2. Texten på den 
minnessten som restes 
över Joris-Pelle och 
hans grupp i Lindsjön 
år 2000. 
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gården skulle flyttas till Ljusdal. På stället finns mycket gamla 
astrakanträd. 

Anders Åhslund, ordförande i jubileumskommittén och 
släkting till Joris-Pelle anordnade månaden innan en gruppre-
sa till Chisago Lake-området och andra delar av Minnesota 
och Illinois. Under besöket proklamerade Lindströms grann-
stad Center City och Hassela sig som systerorter. Under orts-
skylten vid stora vägen står idag "Sister City to Hassela, Swe-
den". Center City har en av Augustanasynodens största 
landsbygdskyrkor, sedan 1993 också känd som bröllopskyrka 
i filmen Grumpy old men 'Griniga gamla gubbar' med svens-
kan Ann-Margret i rollistan. Församlingen i Center City firade 
sommaren 2004 sitt 150-årsjublieum, och även till det eve-
nemanget ordnade Anders Åhslund en gruppresa. I en lokal 
bok kallas Joris-Pelle och hans grupp för träskofolket, (Se 
Lloyd C. Hackl i litteraturlistan). Hasselaborna och andra in-
vandrare beskrivs också i "Lindströmsjö. Lindström on the 
Lake" som gavs ut till stadens hundraårsjubileum 1994. Det 
dröjde alltså drygt 40 år efter nybyggarnas ankomst, innan 
Lindström fick stadsrättigheter. Att en liten ort, d.v.s. den f.d. 
socknen Hassela, skaffar sig en systerort i USA är ovanligt. 
Hassela (och i praktiken hela Nordanstigs kommun) håller på 
att bygga upp ett på sikt hållbart kontaktnät för ett varierat 
utbyte. Fler relationer av detta slag skulle kunna byggas upp 
mellan svenskamerikanska orter och ut vand rarorter i Sverige. 

Hassela kyrka fick i början av 1950-talet en storslagen fresk 
på korväggen, målad av Gunnar Torhamn. Bland gestalterna 
finns utvandrarna Joris-Pelle och Eric Norelius (de övriga är 
Arthur Engberg, riksspelmannen Jon-Erik Hall, Artur Haze-
lius, hovrättspresidenten Erik Säll och vandrarprästen Jonas 
Andersson Rolin). Invid kyrkan finns en minnessten över Eric 
Norelius, rest 1950 vid 100-årsjubileet av utvandringen till 
Minnesota. 

Vid Norelius födelsegård och barndomsmiljö i Norrbäck, 
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närmare gränsen mot Medelpad, har man på en sten i träd-
gården låtit göra en minnesinskription. 

Mellan Hassela och Bjuråker finns i skogen en minnessten 
vid vad som tros vara Olof Bergströms födelseplats. Den har 
texten: "Här föddes den 3/9 1841 Olof Bergström som år 1879 
instiftade den första godtemplarlogen i Sverige. Död i USA 
den 3/2 1910. IOGT reste stenen år 1935." 

"En fantasi om Joris-Pelles bäräpplen" hade premiär 2001. 
Folkteatern i Gävleborg och länsteatern i Västernorrland med-
verkade. Manus Joakim Stenshäll, regi Björn Skjefstad, produ-
cent Margareta Sjögren. 

Hudiksvalls kommun 

I Delsbo finns en minnessten på privat område inne på den gård 
där Lars Paul Esbjörn föddes, men själva stugan är flyttad till Jo-
hannesberg två kilometer norrut och har försetts med en vinkel-
byggnad. 

Augustanakören gav den 28 maj 2001 en konsert i Delsbo 
kyrka som hyllning till Esbjörn. I kyrkan finns på läktaren ett 
Esbjörnporträtt målat 1853 av hälsingekonstnären Bror Hill-
gren. Mer som kuriosa framkom att körens dirigent Jon Hur-
ty, född i Kansas, var ättling till Delsbos legendariske "läns-
man som försvann", då han flydde till USA efter förskingring. 

Sedan Erik Jansson beslutat sig för att ha Hälsingland som 
arbetsfält, lyckades han 1844 hyra ett par rum i Kälkebo i For-
sa för sig, hustrun och deras två barn. Senare erbjöds han av 
en anhängare att köpa Bolandet i Lumnäs, också det i Forsa. 
Han drog sig året efter mot Alfta, sedan han ställts inför dom-
stol anklagad för att ha förfört en delsbostinta. Jansson be-
stred inte i sak men förklarade att avsikten endast varit att 
testa hennes "dygd". I Stenbo i Forsa ägde Janssons tredje 
bokbål rum den 7 december 1844. 

Vi kan se att Forsa erbjuder flera möjligheter till att konkret 
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manifestera minnet av Erik Jansson. 
Det stora nykterhetsmötet i Hudiksvall 1840 med Esbjörn 

vid protokollet, samlade 5 000 personer. En av talarna var den 
amerikanske pastorn Robert Baird, vars budskap om ameri-
kansk religionsfrihet därmed spreds i vida kretsar i landska-
pet. Den insikten hos befolkningen underlättade sannolikt sex 
år senare, när många valde att följa Jansson för att undkomma 
statskyrkan. Mig veterligen finns det ingen forskning om hur 
detta enormt stora möte organiserades eller upplevdes av 
stadsborna, men man kan misstänka att en sammankomst på 
5 000 personer satte sina spår i Hudiksvalls historia. Om inte 
annat spreds kunskaperna om amerikansk religionsfrihet i 
Hälsingland. 

Två söner till byggmästaren Olof Wästberg i Bollnäs, 
Rickard och Jonas, utvandrade till USA men återvände och 
grundade det efterhand välkända trävarubolaget Bröderna 
Wästberg i Hudiksvall. En annan av byggmästarens söner, 
nämligen Erik, var välkänd stockholmsjournalist och chef-
redaktör - för övrigt far till dagens rikskändisar Per och Olle 
Wästberg - men också den som efter besök i USA tillsammans 
med sin hustru Greta startade företaget Recolid. Affärsidén 
var att åt mormonkyrkan i Salt Lake City mikrofilma alla 
svenska kyrkböcker. Mormonerna ville ha dessa, eftersom det 
i mormonernas religion ingår en tro att också avlidna släk-
tingar kan komma till himlen, om de identifieras. Som tack för 
hjälpen beställde mormonkyrkan därför extrakopior, som 
skänktes till Sverige. 

Författaren Sven O. Bergkvist, född i Njutånger, har fått ett 
minnesrum i Njutångersgårdens hotell & vandrarhem. Han 
har skrivit tre av svensk litteraturs mest originella utvandrar-
romaner, samlade i en volym som Drömmen om Amerika 
(1976). Huvudpersonerna fastnade vid kusten i Iggesunds-
området, så allt förblev en dröm. På många sätt ett tänkvärt 
verk. 
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Ljusdals kommun 

Olle Hamrebjörk i Järvsö har kartlagt många hundra utvandra-
re från den bygden under perioden 1849-1929. Han besökte år 
2000 New London i Minnesota och kunde där berätta detaljerat 
för många om deras rötter i Järvsö, alltså ett exempel på hur 
kontakter kan återupptas flera generationer efter utvandringen. 

Malin Berghagen och hennes mor Barbro Lill-Babs Svens-
son deltog i Anders Ahslunds Minnesota-resa år 2000. De 
hade med sig jord från en släktgård i Järvsö. Den lade de på 
den grav i Vasa, som tillhörde släktingar som utvandrat som 
"hedbergianer" i opposition mot ändrade texter inom stats-
kyrkan. 

Färilaveckan år 2000 hade en rad arrangemang kring emi-
gration. En minnessten avtäcktes vid byn Tovåsen - i skogen 
mellan Färila och Edsbyn - där Erik Jansson ordnade sitt sista 
bokbål före flykten från Sverige. Teaterpjäsen Utvandrarna från 
Tovåsen hade premiär. Författare var Bror Almén, producent 
och regissör Louise Eng-Brodin. En pjäs av detta slag kan bli 
en återkommande minnesmanifestation. 

Ovanåkers kommun 

Alfta socken hade under år 1846 mer USA-utvandring än hela 
Sverige under de föregående fem åren, något som ger bygden 
en särställning i emigrationshistorien. Migranternas hus i Alfta 
invigdes 1995. (Se artikel i detta nummer av Oknytt.) Gården 
Ol-Anders i Alfta, där Migranternas Hus är inrymt, har fascine-
rande väggmålningar och ingår som visningsgård inom Häl-
singegårdsprojektet, som drivs mot bakgrund av regeringens 
strävan att få Hälsingegårdarna upptagna på Unescos lista över 
världsarv. Från åtskilliga av dessa gårdar gick det utvandring 
till Nord-Amerika och de kan därför inlemmas i emigranthisto-
rien. Det var sällan den äldste sonen - gårdens övertagare - som 
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emigrerade, men desto oftare yngre syskon och tjänstefolk. 
Kanske behövs det mer forskning inom detta fält? 

I Alfta invigdes 1997 i parken vid kyrkan en minnessten 
över utvandringen frän bygden. Det skedde i närvaro av bl.a. 
Cheryl Dowell, bördig från Hälsingland och ledande gestalt i 
Bishop Hill. 

I olika skrifter har emigrationen från bygden dokumente-
rats. Lokala krafter, som Karl-Erik Olsson för Älvkarhed, kan 
berätta by för by om utvandrarfamiljer och deras ofta drama-
tiska upplevelser. Migranternas Hus i Alfta kan hjälpa till med 
information om vad som finns lokalt. 

Platsen för Erik Janssons bokbål i Fiskra vid Tranberg är ut-
märkt i terrängen. Det finns också en stig upp till Ersk-Jansa-
klitten högst upp på Losjöberget i närheten av Älvkarhed. En 
stuga med information finns på plats liksom en markering av 
den plats Erik Jansson lär ha nyttjat som altare. På en klipp-
hylla, som låg 200 meter högre än sockenkyrkan, höll Jansson 
sin "bergspredikan" den 13 oktober 1844, och då utsåg han 
också sina tolv apostlar. 

Birgitta Andersson i Voxna bruk har kartlagt de personer 
som finns avbildade genom Bishops Hills märklige konstnär, 
naivisten Olof Krans porträtt. Hon kallar sitt arbete "Ansikten 
som speglar. Faces that reflect." Hitintills har hon inte lyckats 
fä ekonomiskt stöd för en utgivning. 

Folkteatern i länet tog för ett antal år sedan upp pjäsen 
Drömmarnas barn, författad av Margareta Ekarv. Den handlar 
om erikjansarna och kan naturligtvis ges när som helst igen. 

1998 uppförde elever ur Voxnadalens gymnasium i Edsbyn 
en nyskriven musikal, Frihetens pris, som har Erik Jansson och 
hans anhängare som tema. Texterna är av Lars Green, musi-
ken av Veronika Uhras. Hon gav 1994 ut Sångens och musikens 
plats i Bishop Hill. Genom att bl.a. nyttja bevarade tidiga 
vaxrullar med ljudinspelningar från kolonin har hon kunnat 
skapa noter för de melodier som användes i musikalen. En 
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musikal kan lika väl som en pjäs ges hur många gånger som 
helst. 

Hembygdsgestalten Gustav Öländers i Edsbyn har studerat 
de plogar som vid tiden för erikjansarnas utvandring använ-
des i den ofta steniga jorden i Voxnadalen. John Deere, vars 
plog fått äran av att den väldiga prärien kunde odlas upp, 
startade sin fabrik i Moline ungefär när erikjansarna kom till 
Bishop Hill i närheten. Tidigare plogar rådde inte på det kraf-
tiga präriegräset. En stor del av Deeres anställda var svenskar. 
Öländer har jämfört plogarna och av likheterna dragit slutsat-
sen att Deere fick tips av hälsingarna om hur han skulle utfor-
ma sin kraftigare plog. Hur den svenska plogen som efterapa-
des såg ut kan man se i Mårtensgården i Edsbyn, en av 
Sveriges största hembygdsgårdar. 

Teologen Cecilia Wejryd disputerade 2002 på avhandlingen 
Läsarna som brände böcker. Erik Jansson och erikjansarna i 1840-
talets Sverige. Hon belyser bl.a. hur Jansson bemöttes, dels från 
högkyrkligt håll, dels av läsarprästerna. 

Edsbyn brukar beskrivas som Sveriges i förhållande till 
folkmängden kyrktätaste ort. Orten kan också kallas "Norr-
lands Anderstorp", med ett stort inslag av frikyrkliga före-
tagsgrundare. Det finns flera exempel på hur företagare tog 
förebilder i USA, liksom på utvandrare som återvände och 
startade företag. Det är den första bygd i Sverige, där detta fe-
nomen beskrivits, först av Hans Lindblad 1995 och sedan mer 
vetenskapligt av Per-Olof Grönberg, Umeå universitet. 

Edsbyns främste företagsgrundare, byggmästaren, riks-
dagsmannen, missionsförbundaren och hembygdsforskaren 
Olof Johansson skrev en bok om sin USA-resa. Hans eget hus, 
en skapelse av snickarglädje, finns än så länge bevarat i det 
centrala Edsbyn, men inte markerat på något vis. Hans bety-
delse för hemorten och på vilket sätt hans amerikaresa påver-
kade honom, borde uppmärksammas mer. På Edsbyns mu-
seum finns dock hans rika samling av ritningar, alltså hans 
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Bild 3. På hembygdsgården i Edsbyn visar Gustaf Öländers (t.v.) en plog 
av den konstruktion erikjansarna tog med sig från Voxnadalen till 
Bishop Hill. Öländers menar, att John Deere, världens största lantbruks-
maskintillverkare, fick impulser från denna plog till sin för prärien revo-
lutionerande plogmodell. T.h. John Norton. Foto: Hans Lindblad. 

personliga profil, som satte så stark prägel på träbebyggelsen 
i Voxnadalen. 

Bollnäs kommun 

Forskarföreningen Släkt & Bygd har i museet i Bollnäs en värde-
full deposition i form av det material som Bishop Hills "åter-
upptäckare" professor Olov Isaksson samlade om pionjärko-
lonin. 

Georg Henrik Collini var en av de fem handelsbetjänter 
som reste från Gävle 1843 och som genom sina brev hem till 
främst Alfta troligen bidrog till att så många just därifrån vå-
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gade följa Jansson. Collini återkom till Sverige, gifte sig med 
kamraten Fabian Fraenells syster Catharina Wilhelmina (dot-
ter till kyrkoherden i Alf ta) och reste med henne på nytt till 
USA. Familjen återkom till Sverige 1851 och slog sig ner i 
Bollnäs. Collini brukar anges som skaparen av centrum i Boll-
näs, genom att han både drog upp planer och såg till att hus 
byggdes. Numera finns ett torg med hans namn. Någonstans i 
samband med torget som bär hans namn borde kanske en 
minnesplatta tala om för allmänheten vem Collini var. 

Eric Hegg, född i Bollnäs 1867, blev legendarisk fotograf 
under guldrushen i Alaska. Heggs foton på den oändliga ra-
den av guldgrävare på väg upp mot ett bergpass blev förebild 
för en känd scen i Chaplins film Guldfeber (1925). TV-journalis-
ten Per Eric Nordquist gjorde ett program om Hegg och gav 
1999 ut en bok om honom. Heggs arbeten skulle kunna visas 
någonstans i Bollnäs, i tillfälliga utställningar eller i en per-
manent. 

Flera år före Volvos tillkomst startades 1920 en bilfabrik i 
Bollnäs, med lokala intressenter och en ingenjör som arbetat i 
USA. SAF-bilen kallades produkten som förkortning av AB 
Svenska Automobilfabriken. Delar till bilarna skulle komma 
frän USA men karosserna skulle tillverkas lokalt. I stadsdelen 
Säversta byggdes en stor fabriksbyggnad i tegel med två si-
doskepp. Redan efter två år gick fabriken i konkurs efter att 
ha levererat 22 bilar. Fabriksbyggnaden finns kvar, men i om-
byggt skick. Denna historia kan naturligtvis föras till avdel-
ningen kuriosa, men den har utan tvekan kopplingar till 
emigrationen. Idag finns lustigt nog en bilfirma i byggnaden. 

Professor H. Arnold Barton vid Southern Illinois University 
anses sedan många år vara den ledande svenskamerikanske 
historikern, främst genom sitt arbete A Folk Divided: Homeland 
Swedes and Swedish Americans, 1840-1940 (1994). Barton har 
flera släktband med Sverige, bl.a. genom sin farmor Jenny 
Norelius, född 1864 på Lenninge herrgård i Bollnäs. Herrgår-
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den byggdes av hennes far Frantz Gustaf Norelius, fögderi-
chef, sågverksföretagare och klasskamrat med Lars Paul 
Esbjörn i gymnasiet i Gävle. Jenny fick sångutbildning i 
Stockholm och träffade Arnold Bartons farfar under en sång-
turné i Amerika. Hon fortsatte som operasångerska med 
framträdanden både i USA och Europa, och utsågs till prima-
donna vid Dresdenoperan 1914, men första världskriget kom 
emellan. Arnold Barton har skrivit om sin släkt men också 
särskilt om Jenny. Sverige har haft flera kända operasånger-
skor på turné i USA, men dåligt uppmärksammat det faktum 
att en känd operasångerska i Amerika var från Bollnäs och 
skolad i Sverige. Jenny Norelius, gift Barton, tycks vara prak-
tiskt taget okänd i Bollnäs idag. 

Söderhamns kommun 

Söderhamn blev katastrofal som utvandrarhamn. Två fartyg, 
båda tillhörande gävlerederiet P.C. Rettig & Co, seglade från Sö-
derhamn mot New York. Barkskeppet Ceres lämnade Söder-
hamn i oktober 1845 med 17 emigranter, alla erikjansare, men 
förliste i storm och snöglopp redan vid Öregrund. Alla ombord 
räddades. Skonerten Betty Catharina lämnade Söderhamn i 
augusti 1846 med cirka 60 emigranter och försvann spårlöst 
vid New Foundland. Alltså hundra procent olyckor, medan 
de 31 avgångarna direkt från Gävle inte hade ett enda total-
haveri. 

Söderhamns bibliotek har sedan våren 1998 häften med upp-
gifter rörande 7300 utvandrare från kommunen fram till 1920. 
Arbetet har utförts av Emigrantforskningsföreningen i Söder-
hamn med den år 2007 bortgångna Ulla Eriksson som mest 
drivande. Arbetet står till besökarnas förfogande. 

En rad mycket framträdande gestalter i Bishop Hill kom 
från Söderala, främst bröderna Jonas och Olof Olsson, ledan-
de läsargestalter i Hälsingland och snart de viktigaste med-
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hjälparna till Erik Jansson. Jonas var dessutom den främste le-
daren i Bishop Hill sedan Janssons mördats 1850. Finns det 
minnen efter dessa bröder kvar i Söderala? 

Från Mo i Söderala kom, tio år gammal, också Jonas Berg-
gren år 1875. Han blev Bishop Hills urmakare och tillverkade 
den fonograf som gjort att röster från Bishop Hill finns beva-
rade förbluffande tidigt. Genom professor Olov Isakssons in-
satser finns de värdefulla vaxrullarna numera på Arkivet för 
ljud och bild i Stockholm. 

Professor Folke Hedblom, född i Gävle 1908, var chef för 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Jonas Berggrens 
tvillingdöttrar Alva och Alfhild var de första som intervjua-
des vid Hedbloms inspelningsresor i svenskbygder i USA 
1962-75. De hade lärt sig svenska av sin mormor Britta Jons-
dotter, född i Hanebo 1827. Tvillingarna befanns tala "i allt 
väsentligt ett väl bibehållet hanebomål med vissa inslag av 
engelska och standardsvenska". Nu är det för sent att i USA 
finna dialekter från pionjärtiden, men Hedbloms inspelningar 
kan användas för fortsatt forskning. 

I Ina i Söderala finns den byggnad som på 1840-talet inrym-
de Blombergssons tryckeri. I strid mot gällande lag trycktes där 
Erik Janssons skrifter. Tryckaren Carl Gustav Blombergsson 
efterlystes av myndigheterna och flydde till USA 1846. Han 
blev Bishop Hills första postmästare. Hans hustru och fyra 
barn skulle följa efter men hade oturen att välja skonerten Bet-
ty Catharina som gick under vid Newfoundland. Blombergs-
son avled av sjukdom som deltagare i kolonins guldgrävar-
grupp till Kalifornien. 

När Erik Jansson skulle föras i fångtransport till Gävle den 
21 november 1845, befriades han av anhängare som överföll 
transporten i närheten av Lyngnäs. Förklädd i kvinnokläder 
höll han sig sedan gömd och påbörjade via Dalarna färden till 
Amerika. Denna del av Janssons historia vore tacksam att 
göra något av som lockar besökare. 
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Gården "Erik Anders" i byn Asta i Söderala har med läns-
styrelsens bistånd renoverats under senare år. Det är en av 
många gårdar i bygden med talrika emigrantminnen. Inga av 
dessa byggnader har dock markeringar som visar deras histo-
riska roller. 

Jonas Söderbloms födelsehus finns i Söderala och hans grav 
vid Norrala kyrka. 1866 föddes sonen Nathan i komminister-
bostaden i Trönö, där Söderblomsspelet givits flera somrar. Na-
than Söderblom, med sin bakgrund i hälsingsk läsår-, emig-
rant- och missionsmiljö kom att avvika från både tidigare och 
senare konservativa ärkebiskopar, inte minst genom sin inter-
nationella och ekumeniska inriktning. Han hade släktingar i 
Bishop Hill, hade en bror som kapten i den amerikanska ar-
mén, gästade USA redan som student och var den förste 
svenske ärkebiskop som besökte Augustanasynoden. 

En uppmärksammad emigration av unga socialistiska såg-
verksarbetare från Ljusne hängde samman med arbetskonflik-
ter 1905-1906. Händelserna har behandlats i bl.a. talman 
August Sävströms memoarer 1949 och i Björn Rondahls av-
handling 1972 om emigration, folkomflyttning och säsongar-
bete 1865-1910 i Söderala kommun med särskild hänsyn till 
Ljusne industrisamhälle. Motsättningarna var särskilt starka 
mellan arbetarna och greve von Hallwyl. Ett udda inslag gäll-
de ett telegram där "1500 fattiga arbetare från Ljusne och Ala" 
sände ett hyllningstelegram till Oscar II för "ådagalagd vishet 
och fredskärlek" i samband med unionsupplösningen. Mot-
sättningarna på arbetsplatserna var mycket stora, och många 
valde att emigrera. Av 105 emigranter från Ljusne 1906 var 46 
medlemmar i den socialdemokratiska ungdomsklubben, var 
sjunde medlem i klubben emigrerade. Långt mer än i andra 
delar av landet hade den inledande utvandringen från Gävle-
borgs län religiösa orsaker, men utvandringen från Ljusne 
1906 är ett för Sverige ovanligt tydligt exempel på politiskt 
betingad emigration. 



65 Oknytt 1-2/2008 

Har Ljusne på något sett stadfäst minnet av denna utvan-
dring? 

Gästrikland 

Ockelbo kommun 

Ockelbo och Amot var stora och tidiga emigrantbygder. Den lil-
la byn Strömsberg i Ockelbo fick genom en utvandrare därifrån 
ge namn åt den välkända svenskstaden Stromsburg i Nebraska. 
Omfattande kartläggning av utvandring från landskapet har 
gjorts inom Gästriklands genealogiska förening liksom det 
mångåriga inventeringsarbete kring utvandrare som bedrivits 
av makarna Elsa och Tage Lagevik i Ockelbo. 

Gävle kommun 

Oslättfors kyrka, byggd 1825, ägdes först av Oslättfors bruk, se-
dan av Korsnäsbolaget, men sköts numera av Oslättfors kyrko-
stiftelse. Lars Paul Esbjörn var den förste brukspastorn, från 
1835 till sin utvandring 1849. I kyrkan finns sedan 1996 Lars 
Paul Esbjörns porträtt, avtäckt av ärkebiskop Gunnar Weman. 

Augustana College Choir gav den 29 maj 2001 konsert i en 
fullsatt Hille kyrka. Kören gjorde efter konserten i Hille en av-
stickare till Oslättfors kyrka. Dirigenten Jon Hurty och några 
av studenterna, ingen av dem svensktalande, hade övat in 
"Upp vänner, till himmelen vilje vi gå". Det var Esbjörns älsk-
lingspsalm, skriven av hans nära vän, läsarprästen Anders 
Sefström i Bjuråker. John Norton hade efter långt sökande fått 
tag i noterna i ett gammalt svenskt arkiv. Psalmen sjöngs vid 
Esbjörns avskedspredikan i Hille gamla kyrka pingsten 1849 
och sedan på skeppet Cobdens däck, när man en septemberdag 
efter nära tre månader på fartyget äntligen siktade den ameri-
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kanska kusten. Psalmen finns inte i psalmböcker, och de 
amerikanska studenterna var sannolikt de första pä 152 år 
som framförde den gamla läsarpsalmen i Esbjörns tidigare 
hembygd. 

När kören på eftermiddagen före konserten fått mat i Hille 
församlingshem fick den veta att huset 30 år tidigare byggts 
på platsen för den skola där Esbjörn tjänstgjort parallellt med 
pastorstjänsten i Oslättfors. Per Erik Wedin överlämnade som 
gåva tapetstycken som suttit i Esbjörns bostad i skolan och en 
del av nävertaket. Wedin, som deltagit i rivningsarbetet, hade 
sparat dessa bitar men tyckte nu att de hörde bättre hemma i 
Esbjörns arkiv vid Augustana College. 

Utvandrarvägen i Norra Abyggeby har fått sitt namn för att 
markera att denna by hade så många som 70 utvandrare. 

Briggen Gerda började segla år 2005 efter ett årtiondes byg-
gande i Gävle. Hundratals arbetslösa hade fått tidsbegränsade 
jobb där, sponsorer, frivilliga hade hjälpt till, och Gerda-pro-
jektet har fått EU-pengar. Hon är en kopia av den gamla brig-
gen Gerda, världens sista seglande brigg, som byggdes i Gävle 
1868. Efter tiden till sjöss var hon museifartyg i Gävle, innan 
kommunen på 1950-talet beslöt att förstöra henne genom att 
spränga och bränna henne. I emigranttrafiken på segelfarty-
gens tid deltog både större fartyg och briggar. Briggen Gerda 
ger emigrantintresserade en möjlighet att under en utfärd få 
känna lite av segelfartygsmiljön. 

Kommunfullmäktige i Gävle godkände 1999 ett motionsför-
slag om ett emigrantmonument vid Gavleån. Konstnären Mi-
kael Lundberg, Stockholm, fick uppdraget. Han utformade 
monumentet i form av två belysta vätskefyllda kapslar som 
skulle symbolisera både utvandring och invandring. Konst-
verket har knappast blivit en framgång, då symboliken inte är 
lätt att uppfatta. I samband med invigningen 2001 hölls en 
lång rad kulturella aktiviteter på temat "Människor - Impul-
ser - Identiteter", däribland ett symposium på länsmuseet. 
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Ett stort nytt bostadsområde i Gävle, kallat Gävle strand, 
håller på att byggas på Alderholmen invid Gavleån. Namn-
givningen har till stor del ägnats emigrationen, som ju ägde 
rum från flera kajer längs Gavleån. De tre torgen får namnen 
Galva, Bishop Hill och Emigranttorget. Kvarteren har namn 
efter emigrantfartyg, kvarteret som ska rymma den högsta 
byggnaden heter Cobden (med namn från den engelske frihan-
delsideologen) efter det fartyg som Lars Paul Esbjörns grupp 
utvandrade med 1849. Vid Augstanakörens planerade besök i 
juni 2008 kommer den utöver konserten i Hille kyrka också 
att ha ett utomhusframträdande vid Gävle Strand. 

Länsmuseet i Gävle har en rad fina fartygsmålningar, varav 
en del föreställer viktiga emigrantskepp. Ingvar Henricson, 
den främste kännaren av Gävles sjöfartshistoria, har bl.a. 
skrivit en bok om samtliga fartyg som finns på målningar på 
museet. 

Arkiv Gävleborg har omfattande samlingar av protokoll och 
annan dokumentation rörande lokala föreningar, varav alltså 
många inom frikyrko- och nykterhetsrörelserna som hade 
starka samband med emigrationen. 

Kommunarkivet i Gävle har en del material som rör emigra-
tionen, bl.a. litteratur och tidningsartiklar från Norrlands-
Posten under tiden för den tidiga emigrationen. 

Den förste svenske mormonen var sjömannen Johan Erik 
Forsgren, i USA kallad John E. Forsgren (1816-90), från Gävle. 
Han gick tidigt till sjöss. Han återkom 1850 och förrättade det 
första mormondopet i Sverige, varefter han anhölls och hölls 
fängslad i källaren till Rådhuset i Gävle, innan han utvisades 
ur landet. Sommaren 2001 avtäckte mormonerna en byst av 
Forsgren vid Snusmajas tomt i Gamla Gefle, intill hans barn-
domshem, som numera är antikvitetsaffär. Ett år tidigare höll 
mormoner från hela Sverige plus hitresta släktingar till Fors-
gren en stor samling den 26 juli 2000 på 150-årsdagen av det 
första dopet. Forsgren kom att från Danmark leda en omfat-
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tände mormonmission i Skandinavien. Han blev en stor man i 
Salt Lake City och är begravd i Brigham City norr om SLC. 

Joel Hägglund från Gävle (1879-1915) utvandrade 1902 och 
blev i USA känd som Joe Hill. Han blev agitator för Internatio-
nal Workers of the World. Hans sånger hade ofta melodier han 
mindes från barndomstiden i missionsförsamlingen. Han föll 
genom ett hus vid jordbävningen i San Francisco 1906 och 
skrev om detta till Gefle Dagblad. Han avrättades 1915 i Salt 
Lake City, anklagad för mord. Hans barndomshem i Gamla 
Gefle har ett utställningsrum. Han var dock född i ett mindre 
hus, som sedan många år och utan markering finns vid 
campingområdet vid Engesberg på Norrlandet. Mormonen 
Forsgren och rebellen Hill är de två svenskar som mest för-
knippas med Salt Lake City. Är det bara en slump att deras 
hem låg ett par kvarter från varandra i det som bevarats som 
Gamla Gefle? 

Sveriges fängelsemuseum i Gävle består dels av cellfängelset, 
dels det äldre fängelset. I det senare finns det rum där Erik 
Jansson var fängslad. En docka i naturlig storlek föreställande 
Jansson finns nu i det rummet. 

Olga Lindgren (1896-1985), Svenskamerikas mest välkända 
kvinnliga scenartist, föddes i Norrsundet och utvandrade som 
17-åring. Hon kom med i Olle i Skratthults (hennes make i 15 
år) resande teatersällskap som sångerska och skådespelare. 
Hon spelade bl.a. Anna i Värmlänningarna, och den folkdräkt 
och de gula flätor hon använde för den rollen finns numera i 
en glasmonter hos American-Swedish Institute i Minneapolis. 
Hon gjorde Nicolina till något av svenskamerikansk national-
sång. Hon blev den svenskamerikanska visans grand old lady. 
Det finns i USA genom professor Anne-Charlotte Harvey ett 
omfattande intervjumaterial med Olga Lindgren. Den som är 
intresserad kan få låna det. I Sverige tycks ingenting minna 
om Olga Lindgren, men det finns starka skäl att på något sätt 
uppmärksamma henne i födelsebygden. 



69 Oknytt 1-2/2008 

Gävle brandstation, ritades av Ferdinand Boberg 1889 och 
blev den första byggnaden i Sverige med förebilder i ameri-
kansk arkitektur, chicagoskolans Henry Hobson Richardson. 
Det var en stil med massiva murar, där grovhuggen sten gav 
tyngd och närvaro. Med samma förebild ritade Boberg också 
Centralpalatset i Gävle. Av en tillfällighet finns i regements-
parken den dansbana han ritade till Stockholmsutställningen 
1897, något som påminner om att Boberg var vårt lands 
främste utställningsarkitekt, bl.a. vid världsutställningar i 
USA. 

Missionsförbundets grundare E.J. Ekman föddes i Ströms-
bro skola, men detta finns inte markerat på minsta vis vid 
skolan. 

Elon Osén från Hedesunda hade sju syskon i ett fattigt hem. 
Han lånade 500 kronor 1912 för att kunna utvandra. Han kom 
dock aldrig fram till Amerika. Fartyget hette Titanic. 

Sandvikens kommun 

I parken framför kyrkan i Järbo finns en minnessten över ut-
vandringen. Den har text på svenska och engelska. Den svenska 
inskriptionen lyder: 

Till minne av de över 600 personer som utvandrade från 
Järbo socken till Nordamerika. De lämnade sin hembygd 
för en framtid i främmande land. Stenen restes 2003. 

På sidan med svensk text finns frihetsgudinnan, på den 
med engelsk text ett segelfartyg och en karta över socknen. 
Initiativet till stenen togs av Birgitta Bergström, som också i 
en skrift redovisat sin forskning rörande utvandringen från 
Järbo. 

Per-Olof Grönberg, född i Sandviken och uppvuxen i Gäv-
le, doktorerade 2003 i historia vid Umeå universitet på en av-
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handling om ingenjörer som återvänt från USA till Sverige 
1880-1940. (Se litteraturlistan.) Utöver generella iakttagelser 
har han fördjupningar rörande fyra företag, bl.a. Sandvikens 
jernverk. Av de ingenjörer som med erfarenheter från USA 
kom att inneha höga poster vid detta verk behandlar Grön-
berg fyra av dem mer ingående. 

Ivar Dahlhjelm återvände från USA i början av 1930-talet. I 
Chicago hade han lärt sig bowling och han bildade en bow-
lingklubb i Sandviken när han återvänt. Fortfarande är den av 
honom instiftade Chicagopokalen pris vid årliga bowlingtäv-
lingar i Sandviken. 

Pä kommunarkivet i Sandviken finns material rörande emi-
gration. Bl.a. tidningsklipp om Sandvikenklubben i Chicago. 
Normalt samlades svenskar i landskapsföreningar, men inte 
minst ingenjörer gjorde att det fanns underlag för en Sandvi-
kenförening. 

I Stenhuset i Gästrike Hammarby finns en hel del arkivma-
terial rörande emigration. Bl.a. rörande Johan Wallin från 
Ovansjö, som utvandrade till Bishop Hill via Mexikanska 
golfen och Mississippi. Han återvände hem, for sedan till 
Kairo och Jerusalem innan han på nytt reste till Bishop Hill. 
Han var bl.a. järnvägsbyggare. 

Hofors kommun 

Kerstin Hesselgren (1872-1962) var den första kvinnan i riksda-
gens första kammare, liberal. Hon föddes i Hofors. Till den stora 
emigrationsutredningen gjorde hon bilagan "Kvinnliga ut-
vandrare 1907", som innehåller ett stort antal intervjuer i Liver-
pool med svenskor på väg till USA, ofta som hembiträden. Hon 
var delegat till Nationernas förbund och internationella arbets-
organisationen ILO. Hon höll föredrag i USA om svensk social-
politik och inbjöds till Washington av sin vän Mary Andersson, 
sedan 1920 chef för den då nyinrättade Women"s Bureau vid ar-
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betsdepartementet. Mary Andersson var den högst uppsatta 
kvinnan i administrationen. Mary hade utvandrat som 16-åring 
från ett småbrukarhem i Västergötland, varit diskerska, hem-
biträde i sex år och arbetade sedan 18 år på en skofabrik. Hessel-
gren och Andersson gav varandra råd i en gemensam strävan 
att ge kvinnor bättre villkor. Kerstin Hesselgren är begravd på 
Ovansjö kyrkogård. Det finns ett Kerstin Hesselgren-sällskap och 
det finns ett Hesselgrenrum i Hofors hembygdsgård. 

Ar 1881 blev Gustaf Erik Stolpe musiklärare vid Augustana 
College och grundade fem år senare skolans konservatorium. 
Han föddes i Torsåker 1833 och fick sin musikutbildning i 
Stockholm. Stolpe ansågs som sin tids skickligaste svensk-
amerikanske musiker. Han komponerade pianostycken, kan-
tater och musik till körsånger. Hur känd är han i Torsåker? 
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SIV REHN 

Med hästskjuts till nästa 
gästgiveri 

Några gästgiverier och skjutsstationer 
i Umeå med omnejd 

Det sällskap som kom resande längs kustlandsvägen en vårdag 
i slutet av 1840-talet hade lämnat Uppsala första dagarna i maj. 
Man hade varit på resa i drygt två veckor men var nu nära sitt 
mål, staden Umeå. Sällskapets vagn, en svart, täckt resvagn 
fylld med tungt bagage för de tre männen i sällskapet, drogs av 
två hästar. Resan hade tagit något längre tid än beräknat, då den 
sena våren varit regnig och därmed resulterat i långa sträckor 
med vägar som hade sämre bärighet än vanligt. Man hade till-
bringat den sista natten hos gästgivaren i Stöcksjö och männen 
såg nu otåligt fram emot att snabbt kunna avverka den sista mi-
len mot staden. 

Ekipaget nådde Tegslandet på södra sidan älven under för-
middagen, men här tvingades man göra halt. Skjutspojken 
som följt med hästarna vid senaste bytet såg rådvill ut. Nere 
vid älvstranden stod färjan delvis uppdragen och intill kunde 
man se en grupp människor som samlats runt färjkarlen. Den-
ne vinkade nu avvärjande i riktning mot de nyanlända sam-
tidigt som han pekade ut mot älven. Det var uppenbart att 
den strida vårfloden gjorde det omöjligt att ta sig över. 

Det fanns ingen fast broförbindelse in till staden, det visste 
en av männen i sällskapet. Denne kunde även informera de 



Bild 1. Gästgiverier och skjutsstationer i länets sydöstra del aktuella i 
denna artikel. (Kartan ritad av Annalena Magnusson.) 

övriga om att det tidigare hade funnits en bro någon mil upp-
ströms älven, vid Sörfors, men den hade byborna tvingats för-
störa våren 1809, när ryska trupper hotade. 

Medan männen i vagnen resonerade hade skjutspojken va-
rit nere hos färjkarlen och fått besked. Här kunde man inte 
bege sig över, men färjstället vid Hamnen intill sockenkyrkan 
endast en bit uppströms älven var öppet.1 

Några timmar senare anlände sällskapet till staden. Väl 
framme sökte de tre männen sig - som så många andra på 
resa - till stadens gästgiveri beläget i Rådhuset. Hur fungera-
de gästgiveriet för dessa tre män och andra som var på 
genomresa eller tillfälligt besök i staden? Vilka var det som 
reste? Dominerade persontrafiken eller fanns annan verksam-
het knuten till skjutsanstalterna i länets sydöstra del? 
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I denna artikel har försök gjorts att kartlägga och beskriva 
de gästgiverier och skjutsstationer som fanns i Umeå med 
omnejd under perioden ca 1840-1920. Arkivhandlingar vid 
framförallt Landsarkivet i Härnösand har, tillsammans med 
tidigare forskning och litteratur i ämnet, varit mina viktigaste 
källor. Även några bandade intervjuer förvarade vid Dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) har an-
vänts. 

Att resa till sjöss eller på sommar- och vinterväg 

Sällskapet från berättelsen ovan använde sig av kustlandsvägen 
för att ta sig upp till Västerbotten och Umeå. Kustlandsvägen är 
också den äldsta körbara väg som finns dokumenterad i denna 
del av landet. De tre männen hade även kunnat välja att resa till 
sjöss, då den reguljära ångbåtstrafiken längst norrlandskusten 
hade startat år 1837.2 Nu fick man i stället skumpa fram på blöta 
och dåliga vägar under resan mot norr. 

Blickar man ytterligare ett sekel tillbaka i tiden kan man 
konstatera att körbara sommarvägar i det inre av Norrland 
var sällsynta. Bland annat har Linné under sin resa år 1732 be-
skrivit de dåliga småvägar, ibland närmast stigar, som han 
färdades på upp längs Umeälvens dalgång.3 

Det var sjö- och vintervägar som var de naturliga färd-
vägarna för alla typer av transporter. Även de människor som 
reste nyttjade om möjligt vattenvägar eller vinterns tillfrusna 
sjöar, vilka gav ett jämnt och hårt underlag. 

Bevarade arkivhandlingar visar att vissa mindre vinter-
vägar intill Nydala norr om Umeå stad ställde till problem för 
ansvariga myndigheter. Den tidigare landshövdingen P.A. 
Strömberg, med gård och skogsfastighet i området, hade kla-
gat i en skrivelse inlämnad sent på hösten år 1830. Enligt 
Strömberg hade "åtskillige ifrån Umeå stad" vintertid, sedan 
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Taflesjön lagt sig, "över densamma och vidare över Nydala 
nybygger skog /låtit/ upptaga nya vägar" till Anumarks by i 
stället för den dit ledande byavägen. I samband med detta 
hade även åverkan på skog förekommit.4 

De som nyttjade dessa vintervägar var nu inte långväga re-
senärer utan bybor som ville använda sig av den jämnare och 
nära en fjärdedels mil kortare vintervägen för att "framforsla 
skogseffekter till Umeå stad eller byarne derinvid".5 Även 
kustlandsvägen kunde emellertid ännu i mitten av 1850-talet 
ges olika vägsträckningar beroende på årstid. Protokollsnote-
ringar från Landshövdingeämbetet år 1856 visar att bland an-
nat vintervägen mellan Stöcksjö och Sörmjöle gästgivargårdar 
var en halv mil kortare än sommarvägen. Detta innebar att 
man sparade plogningspengar. Ett problem var emellertid att 
kostnaden för "sommarvägens upptagande på våren" upp-
gick till klart högre belopp än den summa man sparade. Hä-
radsrätten, som hade att ta ställning i frågan, beslutade därför 
att den allmänna landsvägen - alltså kustlandsvägen - skulle 
plogas även vintertid.6 

Så kom allt fler vägar att få permanent sträckning. Det 
statsbidrag som infördes 1841 för underhåll och byggande av 
vägar innebar reella förbättringar. I länets inland fanns emel-
lertid ännu år 1880 vissa vägsträckor som endast kunde erbju-
da skjuts vintertid. Här fanns särskilda vintergästgiverier, där 
resande kunde erhålla mat och övernattningsmöjligheter un-
der den kalla årstiden.7 

Hade de tre männen i vår inledande berättelse valt att resa 
till sjöss, hade sällskapet - i stället för de dryga två veckorna -
troligen nått sitt mål inom två eller tre dagar. Dessa enorma 
tidsvinster hade sedan länge varit ett av huvudskälen till det 
flitiga nyttjandet av sjövägar som resvägar. 

För dem som närmade sig länet och staden från havet fanns 
redan år 1624 en gästgiveri- och skjutsstation på Holmön. I 
mitten av 1600-talet planerades för ytterligare sjögästgiverier 
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längst norrlandskusten, och vären 1652 ålades gästgivaren i 
Umeå stad att anskaffa "tjänliga båtar" och dessutom större 
båtar med segel och roddare.8 

I takt med kustlandsvägens utbyggnad till körbar sommar-
väg avtog emellertid planerna på en fast gästgiveriorganisa-
tion längs kusten. Arkiverade handlingar visar att den tidiga-
re stationen på Holmön under mitten av 1800-talet hade fått 
en något annan funktion. Byborna på ön stod nu i beredskap 
att vintertid skjutsa över Kvarken om havet frös till.9 

Sågverksindustrin och den intensiva trävaruhandel, som 
växte fram under 1800-talets mitt och senare hälft, ökade trafi-
ken vid vissa hamnar. På dessa platser bedömdes nya gäst-
giverier och skjutsstationer vara nödvändiga. Sågverkshante-
ringen i Baggböle innebar även ökade aktiviteter ute vid 
älvmynningen. Under 1850-talet förvärvade brukspatronen 
Dickson, ägare av Baggböle sågverk, ett lämpligt hamn- och 
brädgårdsområde av Löfö byamän och här anlades nu vad 
som inledningsvis kallades Holmsunds lastageplats.10 

År 1867 tillsattes en gästgivare vid Lövön, ett område där 
bönder från Röbäck samt Öster- och Västerteg sedan länge 
haft fäbodar, men redan ett par decennier senare aktualisera-
des en indragning. Under de sex åren mellan 1883 och 1889 
hade verksamheten vid stationen varit mycket låg med endast 
mellan en till sju utgående hästar per år. Under de enskilda 
åren 1883 och 1887 hade inte någon skjutsning varit aktuell. 
Den låga frekvensen berodde sannolikt på att farleden upp 
mot Umeå dagligen trafikerades av flera ångbåtar - under 
den tid sjöfarten var öppen - vilket fick till följd att ytterst få 
resanden valde att åka med häst och vagn mot staden.11 

Man beslöt nu att i stället inrätta en skjutsstation tre kilome-
ter längre ut - närmare Holmsunds lastageplats - vid Djup-
viken. Här var kommersen alltjämt i stigande, då man hade 
en fin hamn med tillräckligt djup för all typ av sjöfart. Den 
nyinrättade stationen kom att användas för skjutsning de 
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Bild 2. I denna byggnad i Innertavle drev nämndemannen Johan Petter 
Bygden under 1890-talet byns sista gästgiveri. Sträckan Djupvik-Inner-
tavle uppmättes till drygt två mil. Byggnaden fotograferad hösten 2007. 
Författarens privata fotosamling. 

knappa två milen till Umeå stad och den något längre sträck-
an till Innertavle.12 

Under 1890-talets första år hölls skjutsstationen endast 
öppen under perioden 15 november till 15 maj. När målaren 
Johan Boman, som tidigare varit gästgivare, begärde en för-
längning av entreprenadkontraktet avslogs hans ansökan. Be-
slutande myndighet menade att det endast var utskänknings-
privilegiet som lockade och kontraktet gick i stället till 
bagarmästare Frans August Thillman. Thillman var son till 
den tidigare ägaren av "gamla gästgiveriet" på Storgatan 33 i 
Umeå och kände sannolikt till gästgiveri verksamheten. Frans 
August blev nu ansvarig för skjutsanstalten i Djupvik under 
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5-årsperioden 1898-1903. Verksamheten utökades och när 
Thillman lämnade sitt uppdrag var skjutsanstalten öppen året 
om och benämndes gästgiveri.13 

Skjuts längs länets kust- och sockenvägar 

Såväl sjö- som vintergästgiverier har nämnts, men det var gäst-
giverier öppna året om längs kustlandsvägen och anknytande 
sockenvägar som var de mest nyttjade anläggningarna. 

I den sydöstra delen av länet redovisas redan 1688 gästgive-
rier i Mjöle, Umeå, Sävar och Skinnarbyn (Bygdeå). På 1730-
och 1740-talet tillkommer Röbäck, Innertavle och Djäkneboda. 
Under denna period diskuterades även en gästgivargård mel-
lan Granön och Lycksele, men någon sådan kom aldrig till 
stånd. Frågan, som behandlades på tinget i Lycksele, väckte 
inget större intresse, då man menade att det endast var bor-
garna i Umeå som troligen skulle ha nytta av en sådan inrätt-
ning. En "vilstuga" var man däremot villig att uppföra.14 

Den tidiga vägförbindelsen mellan Umeå och Lycksele -
den så kallade Domarvägen - gick över Tavelsjö och Vindeln 
och därefter i två olika sträckningar mot Lycksele. I början av 
1800-talet tillsattes gästgivare i Hjuken, Ekorrsele och Ekorr-
träsk, alltså vid den övre av de båda vägarna. Efter 1826 blev 
denna väg även postföringsväg mot lappmarken.15 

Vägen längs Ume älvdal över Brännland och mot Vännäs 
var länge endast en byaväg, men förbättrades och fick socken-
vägs status under 1840-talet. Då inrättades även skjutsstatio-
ner i Brännland och nuvarande Vännäsby.16 

Särskilda förordningar hade sedan mitten av 1600-talet reg-
lerat gästgiveri- och skjutssystemet med det mest betydande 
regelverket från år 1649. Skjutsväsendet knöts då till gäst-
givargårdarna, som skulle finnas med två mils avstånd från 
varandra. Gästgivaren var den som i första hand skulle svara 
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för skjutsningen, men traktens bönder hade genom den så 
kallade "hållskjutsen" skyldighet att biträda gästgivaren ett 
fastställt antal dygn per månad och år. Så småningom in-
fördes även reservskjuts för de närmast gästgivaren boende. 
Den kallades in vid akuta behov.17 

En ny reglering av håll- och reserv skjutsskyldiga genomför-
des under åren 1856-60 i Umeå med omnejd. Då skjutssyste-
met i praktiken utgjordes av en skatt på jord, låg en förteck-
ning av samtliga jordägare till grund för översynen, men det 
var inte alla som omfattades. 1 det protokoll som upprättades 
kan man läsa att bland annat postförare ute i byarna skulle 
undantas. Inte heller Holmö by, vars bönder - som tidigare 
nämnts - var skyldiga att skjutsa över Kvarken de år denna 
var isbelagd, behövde ingå i systemet. Undantag gällde även 
för Obbola by som hade "lotshemmans frihet". Dessutom un-
dantogs de militära boställena Böle, Västerhiske, Grisbacka 
och Ytterhiske samt landshövdingeladugärden Gran pä 
Grubbe. Även Kungsgården på Grisbacka och Sandahemma-
net i Ytterhiske "för hvilka staden bestrider ordinarie skjuts-
ning" samt kaplan- och klockareborden i Umeå stod utanför 

1 x 
systemet. 

I protokollet påpekas att fångskjutsen nu inte längre sköttes 
av särskilda hemmansägare och att ansvaret för fattiga sjukas 
forslande till lasarettet låg på den sjukes hemförsamling. 
Sammanställningen föredrogs för Umeå Häradsrätt den 7 juni 
1860. Av underlaget framgår att marknaderna i länets inland 
krävde extra resurser. Så skulle gästgiverierna i Hissjö, Tavel-
sjö och Rödå, under femton dagar i januari och femton dagar i 
mars varje år, hålla tre hästar i beredskap. Övriga delen av 
året var endast en häst behövlig.19 

Under mitten av 1800-talet infördes ett entreprenadsystem, 
som i delar av landet redan prövats under seklets första hälft. 
Det innebar att skjutsningen övertogs av en entreprenör, som 
kunde vara identisk med gästgivaren på orten. De bönder 
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Bild 3. Rådhuset i Umeå före branden 1888. Här fanns gästgiveri, krog, 
auktionskammare och sessionssal. Bildarkivet, Västerbottens museum. 

som var skyldiga att ställa upp med håll- och reservhästar be-
talade i stället en viss summa till entreprenören. Denne erhöll 
dessutom ett mindre anslag från staten, senare av stat och 
landsting.20 

Gästgiverier i Umeå stad21 

När de tre männen i vår fiktiva berättelse från inledningsavsnit-
tet sökte sig till stadens gästgiveri, var detta beläget i Rådhuset 
på torget. En bit in på 1850-talet, alltså endast några år senare, 
förekommer uppgifter i ortspressen om att gästande fotografer 
och försäljare tagit in hos privatpersoner, sannolikt på grund av 
att det var fullbokat hos stadens gästgivare.22 

En kungörelse daterad den 18 januari 1855 upplyser om att 
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gästgiveriet i Rådhuset nu var för litet för den tilltagande 
mängden resande och att krogen i samma byggnad därför 
borde flyttas för att bereda plats.23 En flytt kom även till 
stånd. Krogen, eller Stadskällaren som den även kallades, fick 
flytta till det "Societetshus" som enligt Karin Eriksson (1975) 
uppfördes under 1850-talet, troligen på tomt 104 vid Skolhus-
gatan. Detta innebar att man för en tid hade lyckats skapa nå-
got bättre utrymme för besökande i staden. 

En ensamstående kvinna (född 1816) från södra Finland, 
Gustafva Hjerpe, var under denna period föreståndare för 
gästgiveriet i Rådhuset. I november månad år 1856 lämnade 
hon sitt arbete och Carl Yttergren, en då 32-årig man från 
Ytterhiske, ersatte henne. Yttergren hade under åren som 
gästgivare, perioden 1856-1861, även sin bostad i stadens 
Rådhus.24 Redan 1860 fick emellertid postiljonen och guld-
smed sgesällen Johan Forsberg i uppdrag att sköta stadens 
gästgiverirörelse. Fram till år 1866 - möjligen ytterligare något 
år - hade Forsberg denna verksamhet på entreprenad i sin 
gård strax väster om torget. Gården var belägen i hörnet av 
nuvarande Renmarksesplanaden och Kungsgatan.2^ 

Noteringar i husförhörslängden visar att staden under 
1860-talets sista år återigen kom att anlita en kvinna som 
ansvarig för gästgiveriverksamheten. Det var Anna Sofia Pet-
tersson, som i november 1865 hade kommit flyttande från Li-
dingö. De första åren finns hon emellertid antecknad som de-
moiselle på landshövdingens residens, men fyra år senare 
byter hon bostad och antecknas nu som gästgiverska. Enligt 
påföljande husförhörslängder, åren 1877-1893 ansvarar Anna 
Sofia Pettersson alltjämt för stadens gästgiverirörelse. Den 
första tiden driver hon ett hotell som kallades "Blå Porten" 
inte långt från kyrktorget. Några år in på 1890-talet tituleras 
fröken Pettersson hotellägarinna och äger nu Centralhotellet 
mitt emot Hotell Forsberg 2 6 

Under 1890-talet uppfördes flera hotellbyggnader i Umeå 
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Bild 4. Med häst och släde på Storgatan i Umeå, troligen strax före sekel-
skiftet 1900. Vagn men även släde var obligatoriska åkdon för samtliga 
gästgivare i länet. Stora Hotellet, som färdigställdes år 1895, till vänster. 
Bildarkivet, Västerbottens museum. 

sfad, bland dem Stora Hotellet. Staden hade därmed äntligen 
fått sitt stadshotell och, i likhet med andra städer som sedan 
länge investerat i en sådan inrättning, erhållit en permanent 
lösning för stadens skyldighet att ordna logi för resanden. Nå-
gon gästgivare behövde inte längre anlitas. 

Men hur förhöll det sig då med den vackra, gulmålade trä-
byggnaden på Storgatan 33, som enligt traditionen "lär" ha 
varit stadens gamla gästgiveri?27 Otto Wretling, född 1876 och 
målarlärling vid förra sekelskiftet, uppger i en intervju inspe-
lad år 1963, att det före ingenjör Linders tid och före branden 
varit gästgiveri på Storgatan 33 (Brogård 2). Enligt Wretling 
fanns här även en gammal kägelbana för gästgiveriets kunder, 
en bana som sträckte sig vinkelrätt mot Storgatan.28 

Efterforskningar har visat att fastigheten Brogård 2 ur-
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Bild 5. Den gula träbyggnaden på Storgatan 33 uppförd mellan åren 
1861 och 1864, här fotograferad försommaren 2007. Författarens privata 
fotosamling. 

sprungligen låg på den så kallade Flarkgärdan med beteck-
ning Ny nr 255. Ar 1852 ansökte Catharina Löf om tillstånd 
till denna tomtmark, vilket hon beviljades men först år 1861. 
Aret därpå avled Löf. 

Nu hade man påbörjat bygget av bron över älven och san-
nolikt var intresset för tomtmarken i kvarteret intill Brogatans 
förlängning stort. År 1863 köpte bagaren J. Tegström tomten 
av sterbhuset efter Catharina Löf och i april 1865 såldes fastig-
heten vidare.29 Bagaren K.A. Thillman fick nu lagfart på 
Flarkgärdan "med därå uppförd byggnad". Thillman var den 
som i sin tur sålde till Umeå Bryggeri AB. I mars 1870 fick de 
lagfart på ett flertal fastigheter bland dem den så kallade 
"Flarkgärdan och Löfska tomten". Här fanns nu en byggnad 
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benämnd Bierhall, en kägelbana och ett uthus.30 

Den ingenjör Linder som nämns av Otto Wretling i den 
bandade intervjun var Herlog Robert Linder. Denne köpte 
fastigheten i februari 1876 av Umeå Bryggeri AB.31 

Så åter till frågan om här funnits gästgiveri? Möjligen var 
det bagare Thillman som någon gång under perioden 1867-
1869 hade stadens uppdrag att driva gästgiveri verksamhet, 
ett par år som ligger i "skarven" mellan gästgivare Forsberg 
och gästgiverskan Pettersson. Det är av husförhörslängderna 
nämligen inte möjligt att exakt säga när gästgivare Forsberg 
lämnade sitt uppdrag och fröken Pettersson förordnades.32 

Det kan även förhålla sig så att här formellt aldrig varit 
gästgiveri. Bagare Tegströms, senare yrkeskollegan Thillmans 
gård, kan emellertid ha varit den gård kring vilken Umeå 
stads håll- och reservkarlar samlades. 

Under 1850- och 1860-talet tjänstgjorde bland annat håll-
karlen Pehr Lundström, en man som tillika var fångvaktare. 
Lundström hade en gård ett par kvarter längre västerut, mitt 
emot det gamla länsfängelset intill lasarettet. Enligt protokol-
let om ny reglering av Håll- och Reservskjutsen i Umeå, upp-
rättat i maj 1860, fanns reserven för Umeå stad i Ytterhiske. 
Här ingick bönder från Böle, Wester- och Österteg, Westerhis-
ke, Grubbe, Grisbacka och Ytterhiske, män som turades om 
att tillbringa "trenne på hvarandra följande dygn" vid hål-
let.33 Brobygget åren 1860-63 samt uppförandet av en gård in-
till norra brofästet med bagare och kägelbana kan ha skapat 
en naturlig samlingsplats för "håll- och reserven" här vid 
gränsen mellan staden och Ytterhiske, alltså nära den sanno-
likt allt mer trafikerade Brogatan. För gemene man kan "hål-
let" ha uppfattats liktydigt med gästgiveriet. Därav den 
muntliga traditionen att här funnits ett gästgiveri. l4 
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Lasskörning till Lycksele marknad 

Den tidigare beskrivna postföringsvägen mot lappmarken hade 
under 1870-talet utrustats med skjutsanstalter i Hissjö, Tavelsjö, 
Rödå och Vindeln. De som var på väg upp till Lycksele kunde 
därefter göra uppehåll i Hjuken, Strycksele, Ekorrsele, Ekorr-
träsk och Hedlunda. Marknadsresorna till Lycksele under vin-
termånaderna januari och mars kunde ge hästägande bönder 
som ville transportera varor extra inkomster. För andra var det 
ett sätt att reglera sina skulder hos handelsmannen för de varor 
man tagit ut tidigare under året.35 

De bönder som arbetade med transporterna hade ofta fullt 
lass både till och från marknaden. Handelsmännen i Umeå 
skulle bland annat forsla upp mjölsäckar, sockerfat och bränn-
Bild 6. Torget i Lycksele under en marknad i mitten av 1890-talet. Bil-

darkivet, Västerbottens museum. 
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vin. På hemvägen ner mot kusten transporterades bland an-
nat tjärtunnor och skinn som handlarna köpt upp av tillresta 
samer.36 

Gästgiveriet i Vindeln tog ofta emot marknadsbesökare för 
övernattning. Tekla Sandkvist (född 1882), vars farfar var 
gästgivare i Vindeln, berättar i en bandad intervju att familje-
medlemmarna kom att bli väl bekanta med handelsmännen 
från Umeå. Yngsta fastern Mina, en duktig matmor, var hem-
ma på gården och hjälpte till. Enligt Tekla var det "rådman 
Grahn och Anders Scharin och Saedén utav de här yngre".37 

Mest omtyckt var rådman Lars Fredrik Grahn. "Det var verk-
ligen en fin man", säger Tekla, som vid intervjutillfället var 88 
år gammal. "Vi fick mycket godsaker, karamellpåsar, av ho-
nom med det förbehållet att mamma skulle sköta om dom." 
Tekla skrattar till vid minnet! Så då vi gjort något särskilt, då 
skulle vi få en karamell från rådman Grahn. 

Tekla berättar om lastkörare och forbönder som var på väg 
med varor till marknaden. Männen låg på golvet i kök och 
kammare. Även en vindskammare användes. Salen däremot 
fick inte nyttjas, då Teklas farmor hade den som förmånsrum. 
Uppe på vinden låg faktor Johan Eriksson och några unga 
bokhållare, bland annat en som hade tjänst hos rådman 
Grahn. 

De som hade tillbringat natten i Tavelsjö eller Rödå kom 
ofta förbi under dagen. "Det kunde vara sju, åtta lastkörare 
[...] och då var det att skynda sig och sätta på kaffe och göra i 
ordning så dom fick komma sig in." Tekla berättar att hennes 
far alltid var ute på gården och tog emot hästarna. De hade 
sex spiltor och dessutom plats för en häst inne i ladugården. 
Fadern, som enligt Tekla alltid var tillmötesgående, uppmana-
de männen som kom att gå in i huset "Ni frys' ni", sa fadern. 
"Jag skall sätta in hästarna åt er." Han hade nämligen försökt 
att vara lastkörare själv. 

När lastkörarna så kom in, brukade modern bjuda dem 
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fram att sitta runt bordet. De hade mat med sig, men i gäst-
givargården bjöd man på kaffe. Teklas mor satte även fram en 
tillbringare med mjölk. 

En gång såg barnen hur man ute på gården slog ut träplug-
gen ur ett brännvinsfat som fanns i lasten och tappade i en li-
ten bläckkagge. Denna bar man sedan in för att ha till kaffet. 
"En kask" blandades och därefter lät man sig väl smaka. Tek-
las syster Lina föreslog att de båda skulle följa med ut för att 
se om männen skulle fylla på kaggen innan resan gick vidare 
mot Lycksele, men så blev det inte. "Dom hade väl så mycket 
där så dom klarade sig". 

En del av de bönder som transporterade varor upp till 
marknaden i Lycksele kom från byarna kring Umeå stad, 
bland annat från Sörfors och Hissjö. Hissjöborna skötte lass-
körningen från staden upp till Lycksele för tio kronor. "Det 
tog fem dagar åter och fram. Två kronor om dag hade de, för 
häst och karl", berättar Oskar Carlsson.38 Oskars morfar Ös-
ten Carlsson var gästgivare i Hissjö. Han hade enligt Oskar 
två, tre hästar på gården i reserv för resanden, något som be-
hövdes de perioder när trafiken var som mest intensiv. 

Noteringar i arkiverade handlingar visar att Östen Carlsson 
var ansvarig för gästgiveriet i byn under åren 1871 till 1881. 
Därefter övertogs verksamheten av Pehr Olofsson, ett byte 
som inte visade sig vara oproblematiskt. Enligt krono-
länsmannens rapport i november 1882 var Olofsson inte av 
"den bästa folksorten". Det var emellertid inte mycket man 
kunde göra, då mannen inte stod åtalad för något brott. 
Kronolänsman hade allvarligt påmint Olofsson om att vara 
"ärlig, höflig mot resande, påpasslig, nykter samt iakttaga 
snygghet". Men, fortsätter rapporten, man får se vad verkan 
det kan ha.39 

Troligen fungerade kronolänsmannens förmaningar, efter-
som Olofsson under 1890-talets sista år alltjämt hade ansvar 
för skjutsverksamheten i byn. 



90 Oknytt 1-2/2008 

Skjuts- och gästgiveriverksamhet i en by 
längs sockenvägen 

Vägen upp längs Umeå älvdal, kom - som tidigare nämnts - att 
få sockenvägs status under 1840-talet. Att firma James Dickson 
& Co under åren 1838-1841 hade köpt Baggböle sågverk och 
inom endast något år drev verksamheten i full skala, hade san-
nolikt stor betydelse för att vägen nu kom att rustas. År 1842 in-
rättades skjutsstationer i Brännland och nuvarande Vännäsby 
och samma år tillträdde C.W. Bergström en av de tre inspek-
tor stjänsterna vid Baggböle sågverk. Bergström köpte ungefär 
samtidigt en gård i den västra ännu glest bebyggda delen av 
byn Brännland. Inspektor Bergströms gård, under 1900-talet 
känd som den Aströmska gården, blev början till en ny bykärna, 
i vilken även skjuts- och gästgiveriverksamheten skulle komma 
att förläggas.40 

Jon Andersson (född 1802), som år 1854 tecknade sig som 
gästgivare, blev den förste av tre generationer män inom sam-
ma familj som drev skjuts- och gästgiveriverksamhet i Bränn-
land. Några uppgifter om när Jon Andersson åtog sig uppdra-
get eller hur länge han ansvarade för skjutsanstalten har 
emellertid inte påträffats.41 

Under åren 1862 till 1872 hade några bönder i den gamla 
bykärnan i östra delen av byn ansvaret för skjutsningen. För-
teckningar över de gästgiverier som drevs på entreprenad 
inom länets första fögderi visar att Olof Olofsson och Carl 
Wallén hade var sitt femårskontrakt under detta decennium.42 

Efter 1872 förlades skjuts- och gästgiveriverksamheten åter-
igen till gården strax söder om Smörbäcken "väst-i-byn". En-
treprenadkontraktet hade gått till Johan Erik Jonsson (född 
1828), son till den nu avlidne Jon Andersson. Här kom famil-
jen att bedriva skjuts- och gästgiveriverksamhet i sammanlagt 
20 år. Periodvis var aktiviteten hög, sannolikt på grund av 
byggandet av järnvägsbanan mellan Vännäs och Umeå. När 
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Bild 7. De båda gårdarna, den 
övre gästgivargärden och den 
undre, C.W. Bergströms gård, 
mellan Smörbäcken och Rup-
bäcken i den västra delen av byn 
Brännland. Karta upprättad vid 
laga skiftet 1847-1848 har an-
vänts som förlaga, Lantmäteriet 
Gävle. Teckning av Annalena 
Magnusson. 

verksamheten var som mest intensiv, hade man ständigt ett 
par pigor och någon dräng som hjälpte till på gården. Under 
de sista fem åren tog Jonssons styvson Erik Eriksson (född 
1857) över uppdraget som gästgivare. Föräldrarna hade då re-
dan låtit uppföra ett mindre boningshus som dokumentera-
des som undantagsförmån.43 

I september 1892 ansökte styvsonen Erik Eriksson om ytter-
ligare fem års förordnande som gästgivare, men nu gick kon-
traktet i stället till hemmansägaren Per Säfsten (född 1836). 
Säfsten, som ursprungligen kom från Bygdeå, hade ett år tidi-
gare köpt en gård i den gamla bykärnan, en gård som under 
flera decennier i mitten av 1800-talet tillhört kyrkoherden och 
teol. dr A.A. Grafström.44 Under åren 1893-1898 fanns alltså 
skjutsstationen återigen "öst-i-byn".43 

Samtidigt som Säfsten drev skjutsstationen färdigställdes 
banan mot Umeå. Ar 1896 öppnades den för allmän trafik och 
samma år invigdes stationshuset, en byggnad som ligger på 
byn Norrfors ägor, men kom att kallas Brännlands station. Då 
Säfstens skjutsstation låg cirka tre kilometer från järnvägs-
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stationen kunde den skjuts som var möjlig att beställa hos ho-
nom inte fungera som komplement till järnvägstrafiken, vil-
ket fick till följd att antalet utgångna hästar minskade. Även 
andra skjutsanstalter i Umeå-området gick på sparlåga och i 
juni 1897 övervägde myndigheterna indragningar. De tre sta-
tionerna Stöcksjö, Innertavle och Hissjö, belägna närmast sta-
den avvecklades, men beträffande Brännland valde man en 
annan lösning. Skjutsstationen skulle flyttas "till närheten af 
jernvägsstationen men med bibehållande af benämningen 
Brännland"4 6 

År 1898 fick hemmansägaren Per Olofsson (född 1857) och 
hans hustru Maria Johanna Lindström entreprenadkontraktet 
för skjutsverksamheten på orten. Olofssons gård låg i byn 
Norrfors cirka 200 meter nord-nordväst om stationsbyggna-
den, men - som man redan beslutat - skjutsstationens namn 
skulle förbli vid det gamla. Närheten till järnvägsstationen in-
nebar fler skjutsningar än tidigare och från och med år 1904 
hade verksamheten utökats så att gården nu benämndes gäst-

. 4 7 

given. 
En genomgång av bevarade skjutsdagböcker visar att man 

under 1900-talets första decennium i medeltal hade mellan 
fem och tolv skjutsar per dag. Under våren minskade antalet, 
med maj månad som lägst, men under hösten ökade antalet 
resande och låg som högst under november och december 
månader.48 

Det var framförallt män i den övre medelklassen som be-
ställde häst och vagn för att relativt snabbt kunna ta sig till 
och från olika tjänsteuppdrag. Det var förvaltare, häradsskri-
vare, jägmästare och läkare samt officerare av olika grader, de 
senare på resa mellan Vännäs läger och regementet i staden. I 
en av skjutsdagböckerna hittar man även en blivande lands-
hövding, nämligen Gustav Rosén. Denne passerade gästgive-
riet vid ett par tillfällen sommaren 1910 och är inskriven som 
redaktör Rosén. Resorna ägde alltså rum under den period då 
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Bild 8. Gästgivare Per Olofssons gård i Norrfors med "Brännlands gäst-
giveri". Bilden, som sannolikt är tagen omkring år 1905, ägs av Lars Ax-
elsson i Norrfors, barnbarn till gästgivare Olofsson. Privat fotosamling. 

Rosén arbetade för tidningen Västerbottens-Kuriren.49 

Ett fåtal kvinnor finns noterade i dagböckerna. Det var då 
vanligtvis "frun" eller "doktorinnan" som beställt skjuts, men 
även några yrkesarbetande kvinnor nyttjade färdmedlet. 
Traktens lärarinnor använde sig med viss regelbundenhet av 
skjutsen, vid något tillfälle även tillsammans med elever. Från 
och med hösten 1906 finns dessutom en kvinnlig telegrafist 
med tjänst i Brännland inskriven.50 

Vanligtvis färdades de resande med en häst spänd framför 
vagnen. Endast vid enstaka tillfällen, exempelvis om flera 
personer färdades tillsammans, hade man behov av två eller 
fler hästar. 

Så var fallet när ett mer ovanligt sällskap anlände till gäst-
givare Olofsson strax efter klockan fyra en julidag år 1901. 
Fyra hästar var spända framför ekipaget - sannolikt en fång-



Bild 9. Umeå automobil AB:s bilar framför rådhuset i staden. Fotograf 
Tor Ekholtz. Bildarkivet, Västerbottens museum. 

transport - som var på väg till Långholmen. Enligt skjutsdag-
boken bestod sällskapet av två namngivna män, nämligen 
Eriksson och Nilsson samt tvä "gode män".51 

Avslutning 

Det var inte bara i Brännland som gästgiveriverksamheten kom 
att gå från far till son i flera generationer. I Sävar och Stöcksjö 
fanns skjutsbestyret inom samma familj i generationer och i 
Sörmjöle dessutom inom samma gård. När Jacob Hansson er-
hållit kontrakt för ytterligare en femårsperiod hösten 1902, in-
formerade länsmannen Broman kronofogden om att gästgiveri-
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hållningen i Sörmjöle nu "oafbrutet fullgjorts på samma ställe 
under 100 år och hufvudsakliga tiden af Jakob Hanssons för-
fäder".52 

Att sysslan gick från far till son såg man från myndigheter-
nas sida som en fördel. Med tillträdande gästgivare som van-
ligtvis var "fullt förtrogna med bestyret" fick man ett stabilt 
och lättarbetat system. 

Vid sekelskiftet 1900 hade stambanan och bibanan mot kus-
ten börjat få allt större betydelse och det lokala trafikmönstret 
förändrades. Nu började även en gryende bilism göra sig gäl-
lande. 1911 års stadga om skjutsväsendet innebar inga större 
förändringar av regelverket, men vissa justeringar infördes. I 
den taxa för verksamheten som Kungl. Befallningshavande 
fastställde i september 1914 kan man bland annat läsa att 
stallrum och skötsel av en häst kostade 50 öre för en natt. 
Stallrum utan skötsel uppgick till 20 öre. Om man endast ville 
ha plats i vagnsbod för ett större åkdon fick man betala 15 och 
för ett mindre sådant 10 öre per natt. I denna lista finner man 
nu även en notering om automobilen. Den som ville ha plats i 
vagnsboden för sitt fordon fick betala 50 öre, alltså lika myck-
et som för ett stallrum och skötsel av en häst.53 

Hästskjutsen minskade i betydelse, men hela systemet upp-
hörde formellt inte förrän år 1933. Det fanns ännu tid för ett 
generationsskifte bland skjuts väsendets entreprenörer. Per 
Olofssons äldste son Johan Viktor (f. 1885), som troligen hjälpt 
sin far genom åren, blev själv gästgivare och ansvarig för 
Brännlands gästgiveri,54 

Ar 1918 bildades Västerbottens läns Gästgiveri- och skjuts-
entreprenör-förening med ett antal gästgivare, bland dem Jo-
han Viktor Persson, i styrelsen. Några protokoll frän styrel-
sens sammanträden har tyvärr inte påträffats, men föreningen 
hade sannolikt som målsättning att värna gästgivarnas intres-
sen.55 Då fanns emellertid redan - sedan ett par åt tillbaka -
ett tiotal bilar på torget i Umeå, ägda av Umeå automobil AB. 
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Magistraten hade sä tidigt som år 1911 beviljat Anders Grahn 
tillstånd att ställa upp vagnarna på Rådhustorget för uthyr-
ning i allmän trafik.56 

Noter 
1 Inledningen är en fiktiv berättelse. Den miljö som beskrivs är dock 

från den aktuella tiden. De båda färjöverfarterna i centrala Umeå 
och vid sockenkyrkan enl. Steckzén 1981, 438^139 och Sörforsbron, 
som uppfördes under åren 1800-1802, omtalas i byaboken Sörfors, 
en förändringens bygd 1987, 180: "[...] för att förhindra fiendens fram-
marsch brändes bron på aftonen den 24 maj 1809 på von Döbelns 
befallning". 

2 Lassila 1972, 221. 

3 Ibidem, 59. 

4 Det brev där Strömbergs klagomål finns beskrivet är daterat i mars 
1831 och undertecknat av Expeditionsfogde Ulfhielm. Umeå fögderi 
Protokoll rörande Vägväsendet 1831-1878. Kronofogden i Umeå 
fögderi. 

5 Ibidem. 

6 Urtima tingsprotokoll angående vägplogning 1856. Protokoll röran-
de skjuts- och vägväsende A V:l. Kronofogden i Umeå fögderi. 

7 Lassila 1994, 5-8. 

8 Lassila 1972, 40. 

9 Protokoll hållet vid ny reglering av Håll- och Reservskjutsen i 
Umeå, Vännäs och Sävar socknar, maj 1860. A V Kronofogdens i 
Umeå fögderi arkiv. 

10 Ternstedt 1956, 193. 

11 Landshövdingeämbetets skrivelse juli 1889. F III b:l (1845-1896). 
Kronofogden i Umeå fögderi. 

12 Ibidem. 

13 Entreprenadkontrakt daterat 20 okt 1897. F III b:2 (1897-1914). Kro-
nofogden i Umeå fögderi. 

14 Lassila 1972, 44. 

15 Ibidem, 98 och 105. 
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16 Ibidem, 95. 

17 Beträffande regelverket kring skjutssystemet, se bl.a. Rosengren 
1979, 14-18 och Dahlén 1999. 

18 Protokoll hållet vid ny reglering av Håll- och reservskjutsen i Umeå, 
Vännäs och Sävar socknar, maj 1860. A V Kronofogdens i Umeå fög-
deri arkiv. 

19 Ibidem. 

20 Bestämmelser kring entreprenadsystemet. Lassila 1972, 137-138 
samt Dahlén 1999, 66-67. 

21 Några noteringar om Umeå stads gästgivare har inte återfunnits 
bland de arkiverade handlingar som i övrigt givit underlag för den-
na artikel. Även litteratur i ämnet ger ytterst mager information om 
hur stadens gästgiveri- och skjutsväsende var ordnat. Däremot har 
kyrkböcker, husförhörslängder och 1870-1900-talets folkräkningar 
samt några magistratsprotokoll kunnat ge viss information. 

22 K. Eriksson 1975, 65. 

23 Umeå magistrats registratur B:2. Materialet återfunnet av arkivarie 
Mai Bylund Landsarkivet i Härnösand (ärendesvar Dnr HLA 
421-2007/13126). 

24 Umeå stads husförhörslängd för åren 1853-1859 (AI: 11 a, fol. 147). 
Yttergren utflyttade till Lövångers församling 1861-10-04, där han 
och familjen hade arrenderat fänriksbostället Selslund. Det hela 
fungerade emellertid inte och Yttergren var åter i Umeå 1862. Kon-
traktet på fänriksbostället överflyttades på hållkarlen Jonas Back-
man (Svart engren 1934). 

25 Umeå stads husförhörslängd för åren 1860-1866 (A 1:12 a, fol. 201, 
från fol. 72) samt A 1:13 a (1867-1876, fol. 187). Här står Forsberg 
först som gästgivare, sedan har tillagts med blyerts ett f. före gästgi-
vare samt postiljon (enligt arkivarie Mai Bylund). Forsbergs gård, 
som byggdes om år 1882 till Hotell Forsberg, förstördes i den stora 
stadsbranden 1888, men återuppfördes på samma plats ett par år 
senare. 

26 Genomgång av husförhörslängder utförd av arkivarie Mai Bylund, 
Landsarkivet i Härnösand (Ärendesvar Dnr HLA 421-2007/10506). 

27 E. Thelaus 1998, 55 och K. Eriksson 1975, 64. 

28 Den bandade intervjun ingår i DAUM:s samlingar och har id-num-
mer BD 1883. 
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29 Utredning av arkivarie Mai Bylund, Landsarkivet i Härnösand (Dnr 
HLA 421-2007/13126). 

30 Bagare Tegström figurerar även på den militära övningsheden i 
Gumboda cirka sju mil norr om Umeå stad. År 1855 var det han 
som erhöll tillstånd att under detta års möten försälja brännvin och 
hålla spis för de båda officersgrupperna. Se Rehn 2007, 47. 

31 Protokoll ur magistratens registratur (B:l och 2). Magistratens in-
kommande skrivelser (E I) och handlingar till magistratsprotokol-
len (G III) (Dnr HLA 421-2007/13126. Mai Bylund). 

32 Den byggnad som idag finns på Storgatan 33 uppfördes sannolikt 
mellan åren 1861 och 1864. 1 samband med Catharina Löfs tillstånd 
1861 nämns inte någon byggnad. Däremot uppges i ett protokoll 
från november 1864 att Bryggeribolaget nyss uppfört en byggnad 
på Flarkgärdan (Umeå RR A 11:1). 

33 Bagare Karl August Thillmans son bagarmästare Frans August 
Thillman (född 1867-01-10) blev - som tidigare beskrivits - ansvarig 
för skjutsanstalten i Djupvik under femårsperioden 1898-1903. Karl 
August Thillman (1830-1916) flyttade senare till Djupvik där han 
avled 86 år gammal. 

34 Enligt brev som innehåller utslag efter besvär, daterat Stockholm 27 
dec 1879. Övriga handlingar angående gästgiveri och skjutsväsende 
(1845-1896) F III b: l . Kronofogdens i Umeå fögderi arkiv. 

35 Benämningen "håll" användes troligen redan före år 1520. Den 
fornsvenska benämningen var hald. Benämning för ett ställe där 
man håller - rastar, ett ställe där ombyteshästar hälls. "Hållet har 
gått ut" betydde att alla hästarna var upptagna av ankomna resan-
de. I sin form hållplats, alltså en markerad plats där reguljär trafik 
stannar för av- och påstigning, har begreppet använts alltsedan 
1649 (B. Dahlén 1999, 61-62). 

36 Lassila 1972 och Borgegård 1965. 

37 Framkommer vid intervjun med Oskar Carlsson, f. 1888 i Hissjö 
(id-nummer BD 2047 DAUM). Se även Sörfors, en förändringens bygd 
1987, 165-166. 

38 Bandad intervju från 1970-06-01, id-nummer BD 1479 DAUM. 

39 Oskar Carlsson, f. 1888 i Hissjö, intervjuad i början av 1950-talet. 
ACC 1858, avskrift av band med id-nummer BD 2047 DAUM. 

40 Rapporten, som är daterad Umeå den 18 nov 1882, är undertecknad 
Wennberg eller Wahlberg. Har haft hjälp av Eila och Björn Fredriks-
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son att tyda den svårlästa handstilen. Övriga handlingar ang. gäst-
giveri och skjutsväsende (1845-1896) F III b: l . Kronofogdens i 
Umeå fögderi arkiv. 

41 Ar 1899 köptes inspektor Bergströms gård av Oskar Åström, vars 
son Karl-Ragnar i slutet av 1940-talet startade en omfattande till-
verkning av frontlastare (Ålö-Maskiner). 

42 Husförhörslängderna ger ingen upplysning om Jon Andersson, 
men i en brandförsäkringshandling för sin gård Brännland nr 5, 
daterad i december 1854, undertecknar Jon Andersson sig som gäst-
givare. Dessa handlingar förvaras vid Folkrörelsearkivet i Umeå. 

43 Förteckningar över perioderna 1859-1867/71 samt 1867-1872/75. 
F III b:l . Kronofogden i Umeå fögderi. 

44 Arkivarie Anette Olsson, Landsarkivet i Härnösand, har tagit fram 
uppgifterna om gästgivarna i byn Brännland (Ärendesvar 
2006-11-06 Dnr 421 -2006/32941). Gästgivare Jonssons gård (Bränn-
land nr 5) stod öde och delvis förfallen under 1950-talet. Gården 
revs slutligen i början av 1960-talet för att bereda plats för den nya 
landsvägen mellan Vännäs och Umeå. 

45 Grafström bodde själv i Umeå landsförsamlings kyrkoherdeboställe 
på Backen fram till sin död 1870. Här hade Grafström ytterligare en 
gård, den s.k. "grafströmska gården". Kronoskattehemmanet i 
Brännland (nr 7 och nr 8) använde Grafström sannolikt som fäbod 
(uppgifter ur Grafströms bouppteckning september 1870. Umeå tig 
1870-74 F IIa:14. Landsarkivet i Härnösand). Egendomen i Bränn-
land delades och det var endast Brännland nr 7 som år 1891 in-
köptes av Per Säfsten och hans hustru. 

46 Gården köptes i april 1911 av Johan Rehn. Dennes dotter, Elsy 
Hörnqvist (f. Rehn), berättar att gästgiveriet fanns i en byggnad 
som stod intill nuvarande mangårdsbyggnad, men närmare bya-
vägen. Byggnaden såldes och flyttades till Sörfors. 

47 Landshövdinge Embetets utslag, daterat 12 juni 1897. Kronofogden 
i Umeå fögderi. Övriga handlingar ang. gästgiveri och skjutsväsen-
de (1897-1914) F III b:2. Kronofogdens i Umeå fögderi arkiv. 

48 En skjutsstation hade vanligtvis ett rum för resande. Enligt 1878 års 
stadga ang. skjutsväsendet § 7 skulle det "vid varje gästgiveri fin-
nas minst två med snygga möbler och sängkläder försedda städade 
rum, hvilka när årstid eller väderlek så fodrar, skola vara uppelda-
de". 

49 Endast skjutsdagböcker för perioden 1900-1913 finns bevarade. 
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F III a:4 (volymen innehåller Brännland och Bullmark). Kronofog-
dens i Umeå fögderi arkiv. 

50 Ibidem. 

51 Ibidem. 

52 Ibidem, antecknat den 16 juli 1901 i Brännlands skjutsstations dag-
bok. 

53 Länsman Bromans brev till kronofogden, daterat 29 okt 1902. Övri-
ga handlingar angående gästgiveri och skjutsväsende (1897-1914) 
F III b:2. Kronofogden i Umeå fögderi. 

54 Förslag till taxa och taxa i Landskansliets skrivelse, daterad 16 sept 
1914. F III b:2 (1897-1914). Kronofogden i Umeå fögderi. 

55 Att sonen blev gästgivare framgår av notering i Föreningsregistret 
för Gästgiveri- och skjutsentreprenörföreningen, blad 855. Väster-
bottens läns landskansli, volym C III;2. Uppgifterna återfunna av 
Stig-Henrik Viklund, Kunskapskällan Skellefteå. 

56 Ibidem. 
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Recensioner 

Nils Dahlbäck (red): Roknäs - mitt i 
Pitebygden. Piteå 2007. 

Under mitt pågående arbete med 
En svensk historia från periferin har 
jag haft i min hand alla Pite älv-
dals bygdeböcker, men ingen så 
tungviktig som det verk om Rok-
näs som Nils Dahlbäck redigerat. 
Då tänker jag inte bara på omfång-
et, nästan femhundra sidor, utan i 
lika mån på innehållet. Därtill är 
det en vacker bok både utanpå och 
inuti med många bilder, ett trettio-
tal sidor är rent av i färg. Roknäs-
borna och Pitebygden är att gratu-
lera! Skildringen går "från forntid 
till 1800-tal" och en fortsättning 
med arbetsnamnet Roknäs - en by i 
utveckling, som omfattar tiden 
1850-1950 utlovas. Den ser jag 
fram emot. 

För bokprojektet svarar en re-
daktionsgrupp med historikern 
Nils Dahlbäck som huvudförfatta-
re och redaktör, men - sägs det i 
förordet - "egentligen har nästan 
hela byn på ett eller annat sätt 
varit delaktig i processen". Med 
många bidragsgivare finns en risk 
för ojämnhet i sätt att skriva. Om 
det är den välskrivande huvudre-
daktören eller bidragsgivarna själ-
va som gjort att det mesta flyter 

tämligen väl vet jag inte, men även 
språket är genomgående bra. 

Boken har följande upplägg-
ning: Efter några obligatoriska 
geologiska och arkeologiska av-
snitt följer fyra huvudkapitel med 
tematiska fördjupningar: (1) nord-
bottnisk medeltid 1100-1540, (2) i 
nationalstatens grepp 1540-1620, 
(3) Roknäs under stormaktstiden 
1620-1720 med en fördjupning om 
knektar och soldattorp som går 
fram till slutet på indelningsverket 
samt (4) tradition och förnyelse 
1720-1850 med teman om fäbodar, 
nybyggen, ortnamn, sågar och 
kvarnar samt gårdar och torp. 

Därtill görs nedslag på diverse 
ställen, där det råkar finnas käll-
material som i avsnittet "en rok-
näsbo i knipa", ett rättsfall från 
1656, och i "den stora lakastriden" 
som ägde rum i slutet av 1700-talet 
och gällde fisket i Lillpiteälven. 

Ibland kommer litterära grepp 
till användning. Som när läsaren 
varsamt förs till riksdagsmannen 
Pehr Nilsson och hans hustru Mar-
greta i Roknäsgården nr 17 "Ber-
get" en novemberdag 1723. På vä-
gen får vi veta mycket om byn, 
dess byggnader och omgivningar 
och väl inne i köket hos Pehr och 
Margreta känns det naturligt att 
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diskutera tidens heta frågor. Hur 
ska det gå nu när kungen är utan 
makt och riksdagen bestämmer 
allt? Bönderna har haft svårt att 
hävda sina intressen gentemot de 
tre högre stånden, adel, präster 
och borgare. Framtiden är dyster 
och fortfarande är sviterna av Karl 
XII:s krig svåra. Pitehandlarna 
kämpar för att få segla vart de vill 
och slippa det bottniska handels-
tvånget, men samtidigt bekämpar 
de böndernas rätt att göra affärer 
utan borgare som mellanhand. 
Fortfarande är de rikaste handlar-
na rent av fogdens ombud vid 
skatteuppbörden. 

Detta och andra "l itterära" av-
snitt är god pedagogik och livar 
upp den i övrigt faktaspäckade 
framställningen. Genomgående 
har författarna ambitionen att an-
vända arkivmaterial och ta upp ti-
digare forskning. Hänvisningarna 
är också förträffligt gjorda. Det är 
värdefullt att relevant litteratur 
lyfts fram som tips till läsaren, 
men enligt min mening får andra 
författare lite för stort utrymme i 
texten, särskilt som det sällan 
handlar om att söka vederlägga 
och driva någon ny tolkning. 

När det gäller arkivmaterial är 
det nog inte mycket man har miss-
at som kan belysa livet i Roknäs. 
Därför är det förvånande att tion-
delängder, som med vissa luckor 
finns för två århundraden fram till 

1750-talet, har glömts bort. De är 
lättillgängliga på mikrokort från 
1550-talet till 1620-talet, men för 
senare tid måste man gå till länsrä-
kenskaperna i Riksarkivet. Tionde-
längderna är mycket levande do-
kument om skörderesultat och 
nödår fram till 1753, när korntion-
det avlöstes i pengar. 

Böcker av detta slag blir ofta rätt 
splittrade med många upprep-
ningar. Det gäller också denna, 
men å andra sidan kommer de 
flesta lokala läsare och släktforska-
re att dyka ned just där de har sina 
intressen. Så vitt jag kan bedöma 
kommer de att finna fakta att lita 
på. Det är också en bläddervänlig 
bok som kan njutas enbart genom 
bilder och bildtexter. Dock rekom-
menderas alla att åtminstone kom-
plettera sitt botaniserande med de 
välskrivna historiska översikterna 
och sammanfattningarna. 

Boken kan beställas via 
dahlback@vattnet.com eller på 
tel.nr. 0911/24 00 56. 

Uno Westerlund 

mailto:dahlback@vattnet.com
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Kristina Neumuller. Vattensjön och 
Vattenån. Samband mellan sjönamn 
och ånamn i Medelpad. Kungl. Gus-
tav Adolfs Akademien för svensk folk-
kultur. Uppsala 2007. 

Vad kom först? Det är inte riktigt 
den vanliga hönan-eller-ägget-frå-
gan Kristina Neumuller har un-
dersökt i sin avhandling, utan hu-
ruvida ånamn gav upphov till sjö-
namn eller om sjönamn inspirera-
de till ånamn. Hon har undersökt 
219 namnpar eller namnkomplex, 
d.v.s. "par som består av ett sjö-
namn och ett ånamn, mellan vilka 
det råder ett språkligt samband på 
så sätt att det ena namnet är bildat 
till det andra", för att avgöra vilket 
namn som är det primära, vilket 
som alltså har givit upphov till det 
andra namnet. Den term som för-
fattaren använder sig av är priori-
tet, när sjönamnet är primärt råder 
sjönamnsprioritet och "omvänt in-
nebär ånamnsprioritet att det är 
ånamnet som är det primära nam-
net" . För att avgöra vilket namn 
som är primärt kan man antingen 
se till den språkliga bakgrunden, 
äldre belägg och uttalsformer, eller 
sakliga grunder såsom sjöns och 
åns läge i bygden eller inbördes 
storleksförhållande. Säkrast blir 
förstås antagandet om det stöds 
både av den språkliga och sakliga 
bakgrunden. 

Det område som Neumuller har 

valt att undersöka är Medelpad, 
eller närmare bestämt socknarna 
Borgsjö och Haverö, i västra delen 
av Medelpad, och Attmar, Njurun-
da och Tuna i sydöstra delen av 
landskapet, vid kusten. De olika 
områdena skiljer sig åt på flera 
sätt; det västra området består till 
stor del av bergig skogsmark, me-
dan det östra området i högre grad 
omfattar kulturbygd. Även dia-
lektalt finns det skillnader inom 
undersökningsområdet, särskilt 
Haverömålet skiljer sig från de 
andra. 

Neumullers huvudsyfte är alltså 
att undersöka om det finns några 
tydliga mönster kring vilket av 
namnen i namnparen som är pri-
märt. Andra syften är att se om det 
finns regionala mönster eller skill-
nader inom undersökningsområ-
det. Även de kronologiska varia-
tionerna är av intresse för författa-
ren. Hon beskriver också det me-
delpadska namnskicket, eftersom 
hon i största möjliga mån analyse-
rar de enskilda namnen. 

Namnen är hämtade från flera 
olika källor. En stor del är hämtad 
från det topografiska registret vid 
Institutet för språk och folkminnen 
i Uppsala, där excerpter från eko-
nomiska kartan, uttalsuppteck-
ningar och vissa äldre belägg finns 
samlade. Författaren har även på 
egen hand excerperat namn från 
historiska kartor, från 1600-talet 
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och framåt, i Lantmäteriverkets 
forskararkiv och Krigsarkivet i 
Stockholm. 

Medelpad är förhållandevis lite 
undersökt, när det gäller namn på 
vattendrag, men är intressant 
eftersom både bebyggelsenamnen 
och arkeologiska undersökningar 
visar på influenser både från väst-
ligt håll, från Norge, och från östra 
Mellansverige. 

Tidigare undersökningar i övri-
ga Sverige har visat att i södra 
Sverige är sjönamnsprioritet vanli-
gast medan det i norra Sverige är 
ånamnsprioritet som dominerar. 
Neumiillers avhandling visar dock 
att i ca 70% av alla namnpar eller 
namnkomplex råder sjönamns-
prioritet och enbart i ca 7% kan 
ånamnsprioritet hävdas. Samtliga 
fall av ånamnsprioritet återfinns i 
det västra undersökningsområdet. 
Till viss del kan den övervägande 
sjönamnsprioriteten förklaras med 
att primära ånamn under senare 
tid har ombildats till sekundära 
ånamn, såsom Ensjöbäcken som i 
äldre tid hetat Enan (eller Enån) 
och möjligen givit namn till En-
sjön, som alltså i ett senare skede 
givit namnet Ensjöbäcken, men 
"något nordnorrländskt mönster 
med dominans för ånamnspriori-
tet har det dock inte varit frågan 
om" . 

Den största delen av avhand-
lingen utgörs av en redovisning av 

alla de i undersökningen ingående 
namnparen / namnkomplexen. Det 
är också kanske denna del de fles-
ta finner mest intressant, särskilt 
de olika namntolkningarna. Hos 
ett namnpar som Dy sjön och Dy-
sjöån är det lätt att anta att sjö-
namnet är primärt men tolkningen 
av namnen gör det svårare att ta 
ställning till vad som egentligen 
kom först. Sjön är inte särskilt dyig 
enligt upptecknare och de äldre 
beläggen på namnen visar att den 
ursprungliga formen antagligen 
var Dyrsjön och då finns det åt-
minstone två möjliga tolkningar 
enligt Neumuller. Det finns en be-
teckning dyr med betydelsen 'älg', 
som inte är känd från Medelpad 
men den har levt kvar i Jämtland, 
något som skulle kunna tyda på 
att älg eller hjortdjur har betat vid 
sjön. Det är dock inte den tolkning 
som författaren finner mest tillta-
lande, utan hon vill gärna se ett 
dyr med betydelsen 'dyrbar, härlig, 
förträfflig' som syftar på pärlfiske 
- Dysjöån skall nämligen ha varit 
en av de förnämsta pärlfiskeåarna 
i Medelpad. Om den tolkningen är 
riktig är det förmodligen ett för-
svunnet ånamn *Dyra som givit 
upphov till Dysjön, något som in-
nebär att sjönamnet egentligen är 
sekundärt. 

Kristina Neumiillers avhandling 
är mycket välskriven och grund-
ligt genomarbetat och den långa 
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listan med namnpar och deras 
tolkningar är imponerande. Sam-
manfattningsvis kan man väl säga 
att sjönamnet i de flesta fall verkar 
komma först, men man kan inte ta 

det för självklart utan att ha un-
dersökt saken noggrant. 

Elin Forsberg 



Pris till Thea Hälleberg delades ut 
vid höstmötet 2007 

Sällskapet hade beslutat att tilldela Thea Hälleberg ett pris för 
det stora, nu avslutade fyrbandsverket om "Sorsele - släkter 
från nutid till 1600-talet". Thea Hälleberg bor i Stockholm och 
ansåg att hon var för trött (89 år!) för att orka företa resan till 
Umeå och själv ta emot priset. Prissumman mottogs å hennes 
vägnar av Hans Laestadius vid Johan Nordlander-sällskapets 
höstmöte i Umeå den 31 oktober 2007. 

Efter prisutdelningen höll Hans Laestadius ett uppskattat 
föredrag med titeln "Arv- och miljö, varifrån kommer egen-
skaperna till de berömda norrlandsprästerna Lars Levi och 
Petrus Laestadius". Efter föredraget blev det en livlig diskus-
sion med det 60-tal av sällskapets medlemmar som mött upp i 
Humanisthusets hörsal. Glädjande nog stannade mer än hälf-
ten av deltagarna sedan kvar för att njuta av det sedvanliga 
samkvämet efter själva mötet. 

Redaktionen 

Rättelser 

I Oknytt 3-4/2007 insmög sig några faktafel, som skribenterna 
begärt att få rätta. 

I recensionen av Eric Tillbergs bok Minnen från hembyn och an-
norstädes påstår recensenten av misstag att bokens original-
språk är meänkieli. Så är inte fallet, boken är skriven på svenska, 
men finns däremot översatt till meänkieli. 

Solveig Nordin Zamano vill göra två rättelser i sin artikel "Pehr 
Löfling. En av Linnés apostlar och kunglig spansk botaniker": 
På sid 58, rad 3 står Kalm, ska stå Osbeck. 
På sid. 66, rad 13 börjar en mening med "Pehr Löflings privatlä-
rare". Hela den meningen ska strykas. 
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