Kraftkarlar från norra Anundsjö .
Till de verkliga kraftkarlarna hörde skogs- RFKIORWWQLQJVDUEHWDUQD
Karl Jonnson, Stor Kalle 1 +lJJVM|ElFNHQf. 1875, d. 1957, l rik
Torén 1 Häggsjöbäcken, f. 1875, d 1956, Jonas Erik jon sVRQ 6WRU
Jonk .. 1 6WRUERUJDUQf. 4/ 9 1849, d l 5 1899, och NURQRWRUSDUHQAxel
Jonsson1 Blaliden, f. 1887. d. 1960.
Utöver vad författaren tidigare skrivie om Karl Jonsson i l +lJJVM|
bäcken och Axel -RQVVRQ i BlaJiden kan följande WLOOlJJDV om den
förstnämnde:
Han var g1h med ~brta Kristina Torcn, f. 19/6 1871, d. 1963.
Därmed blev •StOr Kalle· svager med Erik Toren, äwn denne en
kraftkarl utöver det vanli~a •Stor Kall~· o;on 76-ari~e Alfred K:ui-;S<m
från Alghult, nu pa Bjö~a alderdomshem, berättar. att även han~ mor
var stark och van au bära tunga bördor. Ofta bar hon en halv miöb:ic:k i
mesen och en sillhink i varje hand den ob.tnade eh·a kilom~:ter l.tnga
'>ll~en rnl'llan Remmarn och Haggsjöbäckcn .
•Stor Kalle• i Häggsjöbäcken var nira släkt med ..Swr junkc· i
•· Borgarn .. , ,·ilken han kallade för morbror Jonke.
För-.amlingsböckema för An undsjö ger vid handen, att bonden Jona~
Erik Jonsson, •Stor Jonkc• var född i Lagsta der. 419 1849, och han ~ifte
sig den 13 / 1 1879 med Anna Kristina Kmtoffersdoner fran Nor~jö, f.
4/11 1837, d. 27/8 1908. Familjen förvarvade en hemman i Storbnrt;arn.
Föräldrarna rill •Stor Jonke• var bonden Jona., Jon.. .,on d .:i., f. 517
1815 i Remmarn, d l 5 1871 i Lägsta och ham humu Kajsa l.ar..dottcr,
Tc:geltråsk. Familjen hade alltså förvärvoat en hemman i Ui~sta .
•Stor Kalles• mor v:ar Cajsa Johaona Jonsdotter 1 La~st:a Som dop·
\'lllocn den 30/6 1875 fungerade bl.a. drän~c:n Sven Nilsson, Storsclc, f.
23/1 1835 i AbosJÖ, d. 29/1 1918 i Storsele och hans hustru Märta Bnta
Jonsdom~r. f. 21/12 1846,;d. 20/3 1941 iSödcrsd. Hon varen .syster till
•Stor Kalles• mamma och •Stor Jonke•. och han var dam1c:d morbror
t i Il ·Sror Kalle•
Släknngar till ·Stor Jonke• och systt'm Märta Brita finm bl.a. i
Sodcr,el. Dit hör bl.a hem.äg. AH Brodin, Södersd. Allt talar f.i1 . för
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nära släkt,kap mellan Jona~ Jonsson ...Stor Jonke• 0\:h •Stor Kalle, ..
mor.
Betriffande bonden Jona!l jons~on, ·Stor Jonke•. 5.1 finns in~a nu
levande personer, ~om minns honom, men däremot lever minnen av
honom. Han lär ha varit i ·Stor Kalle!>• format och omåttligt ~urk . l-lär
nahra vittnesbörd därom.
Ur boken Anundsjö hcmbygdsförenin~~ skrift Fäbndar och fäbodliv
har följande hi!~toria s.txats:
Bohdg .
Da ~aspojkarna ~kulle t.ivla om vem som var starkast.
V1'1sa sk. fäbodhelger samlades ungdomar franomkringliggande byar
för an roa .. i~. danc;a och fria. ~1an roade sig med enkla lek.u. Kraftpro'
c:åsorn att lyfta Stt~nar och stockar, hörde till ordningen. Olle Borgström
i Hcmsj(), född i Hogrjäl, har berättat, hur han som ung pojke bcvm nadc det -;k. kraftprovet På fäbodvallen l.tg en stor och grov stock. som
endast dc 'itarkam~ pojkarna kunde lyfta en aning i lilländan . Uppm.mad
av Je övriga fjällpojkarna framträdde en stor och grovv:~xt yngling. den
för sina kropp'>kraftcr c;cdermcra mycket omtalade ·Stor jonk i Barian•
av <i.tmma jätte.,Jäkt \Om Tag~lund-Toren och •Stor Kalle. i Häggsjöbä~kcn. }hn lyfte föm lilländan, st.-dan storändan, tog därp.t ltockcnpa
cxeln och bar den en bit bort och vände för an bära den tillbaka, då lun
rakade trampa i en fär)k kospillning. halkade och foll bakåt o<:h h.tde
med all ,,ikerhct fän ~toåen över !lig och kro\sats, om inte en äldre,
radi!! man bland askadarna ~onblickli~en hoppat fram och knyckt till
<>tocken, ~.l :m den föll vid sidan a\ ynglin~en . Den rldige mannen var
Erik Olo.. <;ven\-.on fr1n Hö~tiäl. ·Erik-Olov i Hö~tjal• kallad. även
han en re' hi: <X h stark man.
l l istoren om spettet
På flottningsdammen vid Västborgar)jon har in i v ra dal;ar funnits
en spett .m öppna dammluckorna med. Spettet \'ar en manshörda men
som en lekc;.tk i -Stor Jonkc!>• nävar, berätta., det . Till denna hi\toria
hör, att nagra tima! ar före sekelskiftet var det tvio,t om flottningen i
Nyliden . För att utverka ~ympatistrejk hos Borgamnorna begav sig
därf()r ett antal nytidenbor till dammen, dar en antal Borg.mbor var
förs.1mladc. Dt•t blev ej mycket sagt, sedan -Stor Jonkl'• ta~;it spettet i
ena handen coh böqat ma figurer i sanden. Nvlidcnhorna återvände
hem, givetvis bewikna, tv vad hade man att sau.1 emot en pl'rson. som
bch.1ndlade dammspettet som en leksak.
Starka k.ular behöver don eher person, och det bcräna'>. att .. Stor
Jonke .. en varvinter .tt.l~it sig au som da~akarl skotta upp timmerv.1gar
at awerkarna. Han hade latit göra sig en skovel dubbelt s~ bred \Om
andr.l'>, och våg.1r blev det till körarnas bel3tenhl·t.
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Så berättas det fortfarande i bygden om denne kraftkarl, vilken var en
like till systersonen »Stor Kalle« i Häggsjöbäcken. Tydligen föds sådana
kraftkarlar, som de nämnda, endast någon enstaka i varje sekel. De
nämnda fyra starka karlarna ägnade större delen av sina liv åt skogs- och
flottningsarbere, vilket blev deras och familjernas födkrok .
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