
Curt O1sson:

trl nf n nnh Kat-arinas tid i Sveritre

Anförand.e vid. 01of och Katarina Svenssons slåktförenings möte

på Hintsa gård den L2 augusti 2OOO.

I. Kåra släktingar och rränner,

§1åktföreningen har anmodat mig att vid dethår tillfåILet
tala om vårt u.rsprung, om Olof och Katarina och deras tld i
§verige. såsom ea av-d.e åldsta i slåkten och med stort intresse
för våra slåktmöten har jag gårna accepterat uppdraget. En
atrran sak är att jag nog inte kaa motsvara några högt stålIda
förhoppningar och-kämma med. mycket. sådant som inte redan år kånt
för då-ini[.ierade. Det mesta av det jag kommer att såga baserar
sig på papper och tal från tidigare sIåktmöten, bl.a. mitt eget

"rråräg"ädå-vid 
det senaste slåktmötet år 198?. De papper jag

--lvser år i fråmsta rummet min farmor Hathildas (Thildas)
odaterade brev ti11 sin systerdotter Thyu'a Björkroth, CIas'
pappas, Erik Lind.gvists, "Kickis", anteekningar kort före haas
åAå-L964 - "Kicki'i var ju den stora slåktentusiasten oeh
initiativtagraren tiil vå.ra möten - samt Gunnar Fougstedts tal
vid i-Oo-årsJubileet 3.9?5. Jag vet att Lasse Thörn insamlade
uppgifter serskilt sm Katarinas slåkt och att de år av stort
iäliesse, men jag har tyvårr inte haft direkt tilIgång till d-em.

Jag kommer ock-så att komma med en de1 gissningar och antagianden,
som inte har någoa såker grund i verkligheten. tlen, som det
heter, litet ljuga PrYder tal.

I detta sammanhang vilIe jag föreslå, att de av oss som har
uppgifter om Katarina och OLof i brev eller i annan form skulle
=å"å" dem tilL vår förenilgs slLyre1se. Han kan säkert komma

mycket längre ån vad jag kunnat komma. Och man kan kanske också
d.årigenom verifi*ra oått/e11er korrigera en del av de förmodaaden
och antagå.nden som jag framkastar'



II.t{åvål , iag börjar med Olof -

IIan var född L828 i Bada by i Fryksånde socken. Fryksåade ligger
vid. sjön Frykens norra ånda i mellersta Vårmland, inte långt
från norska grånsen, söder om de vårmläadska finnskogarna. Han
anges ha fötts i Tömtfal1 sannolikt Tomtfall på riksmål. Det
var uppenharligen ett litet, fattigt ståIIe. l{en i Bada, som var
och år en av de större byarna i trakten, fanns också herskap
och rika; Bada med dess bruk hade varit såtet för en
framgångsrik jårnhantering, §om emellertid vid tid^en för Olofs
föde1se redarr var på retur. OIof kunde alltså redan som ung'se
och jåimföra, han hade något att se upp tiII, och detta utgör
kanske en av förklarilrgarna tiI1 hans starka viija att ta sig
framåt och uppåt i livet. - Jag har besökt Bada en gång, men
något spår av Tömtfa11 fann jag inte.

Olofs föråldrar var båda födda i Fryksdalen, fadern Sven Olsson
1?96 oeh modern Karin Persdotter tio år tidigare. De dog båda
samma år, 1855 och gården - om vi kan kalla den så - övertogs av
Olofs åldre bror Per.

Håstan ånda tiII dess, dvs. till 1854 var Olof skriven i Bada.
Någon skolundervisniag hade han inte åtnjutit. Obligatorisk
folkskola iafördes i Sverige först L842, och då var Olof redan
L4 år och det var tid för honom att ge sig ut i arbete. Ett
sårskilt skäI för Olof att då söka arbete var kanske den
katastrofala missväxten och hungersnöden i Sverige 1845. Den
d.rabbade sårskilt Vårm1and, dår nöden var så stor, att det
sades, ',att folket nödgas åta bröd av bark,hackelse,agnar och
syrgrås"

Enligt samståmmiga uppgifter skal1 01of ha varit rallare vid.
tiden för de första jårnvågsbyggena i Sverige. Den första
jårnvågen byggdes faktiskt också i Vårmland mellan Klarålven och
Fryken på 184Q-ta1et, låt vara att vagnarna då drogs av håstar
och oxar; de första ångloken kom först i-856.

I sin Historia om Sverige har Herman Lindqvist ett långre stycke
om rallarna (s. L25 ff. ):
"Rallarna kallades av somliga för 'ett strykande föIje som fan
blåst ihop'. De kom fr&n alla landets härn och åven från l{orge
och Finland. Det står ett romantikens skimmer över rallaren",
skriver Lind.gvist."Han blev legend.arisak dår han drog fram i
manehesterbyxor och storvåst med snusdosa av måssing i
bröstfickan och bredbråttad hatt på huvudet. §tark som en björn,
rätlinjig och renhårig, orådd för överheten, frispråkig och
generös var han ibland ortsbefolkningens och i synnerhet
Iånsmånnens stora skråck, för då det var 1ördagskväIl och dans i
nårheten och ett heli gång rallare på gång, då kunde vad som
helst hånda. " Ral larnas ryklr-e var emel lertid inte al ltid det
båsta. De kunde i lokaltid.ningarna beskri.ras som "ett sär'deles
vildsint och elakt folk" och man beslöt mångea gång i
kommunalståmman aår rallare våntades att all försåljning av
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brånnvin och maltdrycker skul1e vara förbjuden. "PIen d.å vard.agen
kom jobbade få som en åkta raLlare. 'Ge mig snus, brånnvin oc[
s-renska rallare och jag skall bygga jår'nvågar ånda in i helvete'påstås en amerikansk jårnvågsbyggare ha sag,t,,.

Under sin tid som rallare 1årde sig Olof av arbetskamrater att
1åsa och skriva. Huruvida han var en typisk rallare eller inte ;l
kan vi inte veta. Han beskrivs som en ståtlig kar1. Han var
också &tminstone i ungdomen munter och levnadsglad och fårdigatt ta itu med. aIlt vad livet bjöd på. Hanske man också kan
spåra ett visst drag av Iåttsinne; jag tånker då bl.a. på delösa bolinerna vid köpet av Hintsa.

Gunnar Fougstedt såger "att det i olofs ådror rann några droppar
zigenarblod.Hans utseende motsade inte et'u sådant påstående.-
Detsamma gå1lde också några av hans åttlingar, bI.a. dottern
Anna. Flere av hans barn och barnbarn hade en påtaglig
musikalisk begåvning, Vilket möjligen också kan saitai i samband"
med dessa droppar av zigenarblod.,'

Jag tror att jag vet vad Gunriar Fougstedt avser med utseendet.
Hånga i sIåkten har eIler- har haft drag kan sågas vara icke-typiska för nurdbor: mörka och brunögda. och musikaliteten årdet ju inte att ta miste på, detta gåILer inte bara måstarenl[ils-Erik Fougstedt utan också många andra. t{en det där med
zigenarblod ståIler jag mig åndå tvekande til1, Iåt vara att manju inte med såkerhet kan veta vad som försiggått borta i de
vårmIåndska bygderna och obygderna.

rrr. Jårnvågsbyggena utgjorde ett slags startpunkt för deiu nyaSrrerige, det §verige som skulIe Iåmna ett fattigt
jordbrukssamhåIle bakom sig för att bli en kurtur- ochindustrination som kund.e håvd.a sig åven i jåmföre1se med.
vårldens stora Iånder

om möjiigt viktigare ån jårnvågarna var åndå en annaa sak och
d.et var expansionen av sågiadustrin. §orge med. sina god.a hamaar
1 våst och sina goda trandelsförbindel.ser had.e varit åen stora
exportören av tråvirke i Nsrden. tten smånigom sinade råvaran i$orge samtidigt som efterfrågan sårskilt i England ökade. Då kom§verige på allvar in 1bilden. Först var det våstra srrerige med.bl.a. vårmland, men snart f lyttade tyagpunkten allt mera !:.tt
nedre §orrland, til.l sundsvall och trakten söder dårom tillHudiksvali och andra deLar av liålsingLand. Det var en boom sombkivit jåmförtd med guldruschen i Klondyke i rrmerika. Det år§undsvall som avses i de kånda orden "Jag såg och såg och vartjag så9, blott såg vid såg jag såg',.

l{ed det vi vet om Olof år det inte förvånande att han d"rogs medi ruschen ti11 Norrland, nårmare beståmt tiil HåIsingland..
Hi:ruvida han hade lårt sig aågot om tråvaruhanter-ing hemma i
Vårmland vet vi inte. Vid f tyttningen fr'ån I'ryksåndå kallas hanfaktor, vilket aårmast motsvarar det vi i dag ka1lar
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arbetsledare. r varje fa1l skiljer sig Hålsingland intei fråga om naturen iard.eies myckåt fråä vårml*äd, så skogen varinte fråmmande för o1of. vågen tiil Hitsingtand var intesårdeles 1ång, endast några hundra kilometer och det kunde enrask ralLare som olof a''rverka på *a vectra ettei--tvÅ"me* dåtidafortskaffningsmedel, dvs tili iots
rv' Dei vi vet år att olof år 1854 biivit anståIld av det storasågbolaget Stocka som flottning=f"aii", a*t var vål ett litetavancemang jåmfört med att varå faktor. stocti- rigg". iHarmånger socken vid kustea riorr om HudiksvaIl, *åi-lolagetsverksamhet stråckte sig också till 

"ie; områd.en inne i 1and.et,och olof inkvarteras dån 25 november d.etta ar hos-lorparen perJohnsson i Erfsund (iilvsund.). i g;ig=:å socken i*ngt--raster omHarmånger. Det var då en ensrig ocf, å.rtag,.=.r, bygd och det år denån i dag' Jag har en gång fär ä*gri a"-sådan lååarit-trfsund. Byniigger på ea vacker stutLning vaåter om r.anEsterbod.sjön, ivilken en frisk åIv som hetei Rexån ,i".,", -it:--

Den å1dsta dottern i torpet hette Katarina (Kathar-ina,catharina)i registren ofta med. tilinamnen pehr-sd.otter s;;il;ä. Tyckeuppstår, som det heter, snart mer ran ti"rr.,u och olof och det=esulterar efter en tid, nårmare beståmt d.en 1? d.ecember 1g56 iett litet barn-?or vid dopet får namn*r. s.r*r. petter (aliasSvante). r aprir tar också or.of och ra{arina ae*-iirvarligasteget att gifta sig; den tid.eo rr*i ä"t =a.=kilt på land.etganska vanligt att vigseln ågde .um iåi"t efter det försruabarnets föderse. Ännu ett bain föds i irfsund och d.et år miafarmor Hathilda i januari 1g5g, hon som sed.an skulle blisIåktens kraftkvinna.
Katarinas far pehr var född r.gr.o. Han var en fattig torpare i enavlågsen bygd. Han var också född i Bergsjö. Hans-to=tr* Karin,född 1812, kom från girannsocknen H;=;;iå ånnu långre in ilandet- Det beråttasl att pehrs srakt-silurle ha hårstammat frånen viss §trömmiags-Erik, f. 1580 0ch död L665. o""". Erik skulre
lra u-ognit segrande från Finland *ea ,lråmmiagstuuror, vårsinnehåil mycket uppskattades av byborna, _ Tro d.et den som vill.
Jag betecknade Katarinas far som fattig. Dei baserar jag b1.a.på bouppteckningea efter honom och hanl hustru år 1BBB, som miadotter ylva framskaffade d.å hsn var noiarie i Borl;i;. Hen heltbarskrapad var han åndå inte: _TiIlgångarna uppgår ti11 198kronor 32 öre och skulderna inkluslv*-uug.*raingskostnad^er om 25kronor till 27,sa. Den vårdefu11;;t"-";Jnd.omen var ,,1 Ko, och r.Får" med 1amb", Bs kroaor. Ävea mindre i,ittgerrg"*--=a=o* 9 tvårar,och talgljus, sammanlagt 61 öre, 1 RottfåI1a,*och ei-steppasammanlagt 15 öre och 4 par-kallsonger sammanlagt so öre hörde
Iill boet., sjålva gården hade rerr.an-tiaigare övergått tirlKatarinas brådes-. -



V. I detta sammanhang vill jag fåsta uppmårksamheten vid ett
intressant, Iåt oss säga statistiskt förhåI1ande. Olofs
föråldrar avled båda under sämma år, 1855, och detsamma gå1Ide
I(atarinas föråldrar,1888. Och mellan Olofs och Katarinas död går
det endast något över ett år. - En annan statisk iakttagelse av
iatresse för oss år dessa våra förfåders åIder. De blev alla
gamla för sin tid, Olofs far blev 59 och haas mor 69 år',
Katarinas far och mor 78 resp. 76 år, Olof sjålv hade vid sin
död fyllt 72 år och Katarina blev 68. Detta kan ståI1as mot
bakgrunde$ av att medellivslångden för arbetare i §verige vid
1800-talets mitt var under 5O år och ånnu vid sekelskiftet under
60.

Olof och Katarirra hade synbarligen inte någon nårmare kontakt
med sina anhöriga efter överflytttningen ti11 Finland. De flesta
av syskoaen hade dragits med i den stora flyttningsvågen från
§verlge ti11 Norra Amerika. Katarinas bror Per Persson övertog
gården i Elfsund; han blev senare kånd som lekmannapredikant.
Katarina och Olof år åndå omnåmnda i bouppteckningen efter
Katarinas förå1drar 1888.

VI. Jag går nu tillbaka tiIl Olof i Elfsund. Han kallades som
sagt flottningsledare. En1igt vad jag hörde sågas i Elfsund då
jag var dår skul1e han ock-så ha byggt en enramssåg vid Rexforsen
vid Rexåns utlopp, och det var kanske sådana färdigheter som
gjorde att han snart avancerad.e i Stockabolaget. Redan 1858,
kort efter ilathildas födelse har familjen flyttat ti11 Elfbohed,
åven kallat §tockaviken, i Harmånger. Hår hålIer familjen på att
b1i herrskap och har råd att håIla sig med tjånstefolk.
År 1864 flyttar familjen tillbaka tiII Bergsjö, till ett stålIe
som hette Åvik, men inte tiII den avlågrsna delen av socknen utan
ti11 en mera central och vålmående trakt. Flyttningen innebar
ett nytt stort steg framåt och uppåt, ekonomiskt och socialt.
Ett tecken hårpå år att Olof anställde en egen guvernant för
familjen, frk Forsell från Stockholm; barnaskaran hade nu
utökats med Erika, Karl, AIma,Ida, Alfred och Hils. Frk Forsell
var av aIlt att döma en central person i familjen och sårskilt
duktig I att Iåra ut musik.

VII.Det gick vidare uppåt för familjen. Farmor ltlathilda skriver
såhår: "Pappa var mycket arbetsam och duktig, så att
grosshandlare I{ö11er från §tockholm och fabrikör Frisk från
Hudiksvall erbjöd honom en tredjedel i GåI1sta såg samt att bli
disponent, där han fick så småningom betala sin tredjedei. Det
var en god affår med alIt möj1igt fritt både håstar,kor och ett
stort hemman att ta aIla produkter ifrån."
Gå].Ista ligger nåra havet i Gnarp sochen norr om Bergsjö och
Harmånger'. Landskapet år vackert men tåmligen flackt. Då jag
körde igenom Gnarp på min reså i Hålsingland så9, tror jag, den
gamla disponentbostaden dår OIof och katarina hade bott med sin



familj, ett stort hus som i dag anvånds av någon allmån
inråttning; det var emellertid inte då möj1igt för mig att få
nårmare uppgifter om husets antecedentia.

Farmor ltathilda beklagar att frk Forsell inte fötjde med tilI
Gål1sta. t{u skickas de åldre barnen till skola i Hudiksvall, men
t{athilda måste redan följande år sluta skolan, då mor Katarina
råkar ut för den svåra olycka som det nedan skall b1i tal om.
Det var alItid farmor ltathildas öde, nu liksom i fortsåttningen,
att få ståI1a upp som ett stöd i familjen når svårigheter
uppkom. Det är rrä1 detta hori tånker på då hon avslutar det
hår of'ua citerade brevet med föl jande rader:

"Skulle jag skriva om aIlt jag upplevat och genorngått, skulle
det b1i en stor volym, ty få k*rinnor har försökt så mycket som
jag men det år min tro att om man årligt går fram och arbetar,
så behöver man ej vara rådd för framti.den. "

Dehår raderna passar våI in i den vackra bild som jag från
barndomen har av min farmor.

Flyttningen ti11 GåIlsta skedde våren 1870. Hår skulle födas
y'uterligare två barn i familjen, Anna - det var hon som sedan
gifte sig i Ryssland och dårefter kom till USA - samt Hermarr,
den Ii1Ie stackaren som var fyra månader vid flyttningen til1
Finland och som dog på Hirrtsa året dårpå. På CåI1sta hade man
ett tiotal anstållda, pigor och drångär, symamsell och kusk. "Vi
hade stort umgånge i Sverige och mycket trevligt, vid julen
avlöste d.en ena festen den andra, och unghemarna i Bergsjö,
Gnarp och Jåttendal höl1o bal för alla ståndspersoner", skriver
farmor.

tien Hemesis vakar. - Ett år efter ankomsten till GåIlsta bränner
sigi Katarina på en oljelampa som hon skal1 slåcka och blir svårt
skadad. "Hon 1åg i I månader i soffa med en tjock stång
Iångsefter som uppbar hägra armen med fyra d.ukar, den 1åg på en
kudde. t{år hon åntligen kunde stiga upp, måste hon båra högra
armen på den vånstra i många år, slåppte hon den, så fölL hon
omkul 1 " skriver farmor.

Också Olof råkar ut för ett svårt olycksfall, "Det var från
balen i Jåttendal" skriver farmor "som pappa körde omkull och en
ispiggr rev upp pai-rnan, så att den måste sys ihop med 6 stygn
Vi hade haft så. utmårkt trevligt på den balen, det var
tjugondagknut. Efteråt fick pappa ansiktsros och yrade i nio
dygn, han var nåra döden, vi tyckte aIla att det ej sen var så
bra med hans förstånd."

Huruvida det var denna olyckshåndelse som fick Glof att ge upp
som tråpatron och köpa sig en egen gård kan ingen såga med
såkerhet. I varje faIl sålde han s'edan i-875 sin del i sågen till
"farbror Unger" och ville inte trots Ungers begåran sitta kvar
som disponent. Det är emellertid möj1igt, att detta Olofs beslut



iate bara berodde på tr'ötthet och vantrivsel med d^isponeatskapetritan att det också hade mera affårsmässiga g.rrr,ä.i. 3ågindustriabörjade nåmligen vid. d.enhar tioen-iä*ramre konjunkturer med.sjunkande oriser, och missnöje 
-baoijade yppas bland d.e hårthållna såqärbet-t"*; -svårig*å gur=tå*=tora arbetsk-onflikt skulleockså sn*i-t }:.amma oeh det =r.uaä.-i-Jag"rrr* i sundivarl 1879. omolof tånkte i dyiika ranor beråttioå-åu.n det knappast för

[Iå}}å:io;X*å"täätilil; 
"?.u-ååä 

"äf"aå.rt:r nagot-ää* r{athi rda

vrrr' FIur som helst, o10f reste våren 1875 til1 §tockholm föratt skaffa sig en egen-gåra. Där k;;ä. han konstatera attpriserna i tråkten iar ia-hogru. itt-täs pengar inte råckte tilI.Haa såe då en annons i tidniäg""-r*-'ilintä- ;; ;;;ä= ut birlist,: och snabbt slog han tilr-och !apt*- särg:l =a itt,iJmirjen redani oktober samma år- kunde flytta övei tiil Reso.
Det har påståtts, att orof inte ens hade besett Hintsa föreköpet men andra kåIlor iormater- att r,i*.rog ändå gjort d.et."Gården var i uselt skick', skriver-f.J*o., ,,och jåä tror nog atthan ångrade si,,_ ty ""g-;agrade t.n u.iid.eles *y"[*i första &ret.-- vi sörjde mycket atf noågas komma iit, 9yt ,r9s tror jag attpappa många gånger ångrade-:tr, ty'iiiia frikostig och g'ad, somhan var i svårile, ii[.a-s1ar ä"r, änitiä ,r", han hår. Hammatrivdes båttre,-tv hon rria"-"rn-'=ä. ärri.*t 

"rr*t*--il1å*u..,, Det kanpåpekas att Katarina född.e annä e-"t åiin i Finland. Hon var då;5,Iä:t.åf.å:'-iff§: 'i'-rr'v'*' ;;; ;;; brev *'ää.,. i dea

IX. Hår avslutar jag min framställning, den skali ju inte gä1iade senaste 125 årl fr"a-*in beratiåi=ä=rr*, jag försåirt ge enrealistisk och sanningrsu"iig - "r."."-rärgt iiran-i*Lståadig _':eskrivning av vår klåns rcilter, 
""-u."r.iiving-;v-JÅvar framgång-som motgång' Ju-mera jag 1årt o* o.n-{inkt på-oiof-och rat,arinadesto mera har jag t"åmit att ueunåra-ä"*, en beundran för- alltdet som de med åiäa "lrri*t'iga .".r*r" och ekonomiskautgångsresurser lyckades estaätom*i, -äIor 

som vandrad.e fråntorpet i vårmland-för ått-ir,om ao Ä, oi' tråpatron i sorrlaadoch godsågare- i rinland^, och xatarin".-io* med en likadanutgångspunkt i Iivet t'iå, ceatrum rai .r. blomsts,a;ä;-famir j med11 bara Långt borta från hembygdeo. --

ii?r.äll*3*lrlå,äååå.1äI.kånrra s1ådje och storthet över ait höra


