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ORDFÖRANDE HAR ORDET
underlättar och ger anvisningar när
En skön sommar har kommit till man
ända. Hoppas att många har kunnat kanske har kört fast.
njuta av den.
Kvalité är ju också en viktig del i
Släkter har kanske mötts och samtalat släktforskningen. Man bör ange vilka
om sina gemensamma rötter och kan- källor man använt.
ske besökt platser där fäderna har bott
och verkat.
Sambiblioteket har i Ångermanlandsrummet installerat dator med internet
Med höstmörkret kan det ju vara skönt för släktforskare.
att sitta inne och forska. Möjligheterna
är ju stora idag med alltmer öppna En aktivitet i Ångermanlandsrummet
arkiv.
med Härnösands Släktforskare kommer att äga rum i höst.
Internet och med datavärldens hjälpmedel kan forskningen underlättas. Lokalbyte har blivit nödvändigt enär
Dock en liten varning, godtag inte allt osäkerheten för att få vara i
som sägs via internet utan gör egna Arkivhuset på Nybrogatan är stor.
källforskningar.
Då erbjudandet från landsarkivet att
få vara i Mittnordensalen erbjöds,
har föreningen tacksamt emottagit
erbjudandet.
Den nya tiden blir tisdag och med
början kl. 18.30. Se annons i ÅT.
Kom till våra träffar så får du ut mera
av medlemsskapet.
Du är välkommen med förslag till
föreningsaktiviteter.
Man kan komma helt snett ibland om Väl mött till en givande släktforskarman okritiskt godtar utredningar som höst.
är utlagda på internet.
Roland
CD- skivor i mängd produceras och
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HÄRNÖSANDS
SLÄKTFORSKARE

hjälp den 19 maj 1939. Gjutningen
star-tar, betong fylls på från båda
sidor. I slutet av augusti närmar man
sig krönet. Det rister och knakar i
trävirket, men alla farhågor slås bort.
Till den 30 au-gusti klockan 16.30 då
dagskiftet går av.
Allt rasar i älven, 18 män omkommer
och ett stort antal skadas. Detta är den
största arbetsplatsolyckan i vårt land.
Några arbetsskadeförsäkringar eller
efterlevnadsskydd för avlidnas anhöriga fanns ej. Byggbolaget Skanska
betala-de ut 50 - 150 kronor till efterlevande och svårt skadade. En senare utredning gjord av Tekniska högskolan i
Stock-holm visade att gjutformen var
felkon-struerad. Ju mer den belastades
desto svagare blev den.
En ny bro byggdes som bekant sedan
och blev färdig 1943. Den står ännu bi.

Vid medlemsmötet i början av
februari berättade Agneta Olofsson till
ett trevligt bildspel om sin och hennes
hundras utbildning och träning i
räddningstjänst. Stora krav ställs på
både hund och förare, att kunna söka
oberoende av buller, mörker och
explosioner (skott) samt att kunna
samarbeta med polis och annan
räddningspersonal.
Utbildning förlagd till Sundsvall, Rosersberg och Sandö har varit tuff. Men
nu är Agneta och hennes hundar godkända och undergår fortbildning varje
halvår. Redogörelsen för denna samhällsnyttiga verksamhet illustrerar fint
det gamla talesättet om hunden som
människans bästa vän.
Vid samma möte berättade BengtLars Drejare
Olov Näslund, Räddningsverket
Sandö, om Sandöbrons uppbyggnad
*
och ras. Egentligen var det enligt
Avhandlingar Uppsala
Näslund en slaktare i Lugnvik som var
orsak till att Sandöbron byggdes.
universitet
Denne ansåg näm-ligen att dåvarande
Teologiska institutionen.
Vägverket tog för mycket betalt för att
färja en ko över älven: elva kronor.
Ture Hållander:
Nu ville Styrnäsborna också ha en
Vägen in i sockenkyrkan:
bro och därför blev det så småningom
De uppländska vallonernas
politiskt beslut om två broar; en i
Hammar och en vid Sandö. Beslut om religiösa assimilation 1636 - 1693
den senare kom 1937 och året därpå i
Uppsala, 1999. 247 p
april startade bygget. 40 man var där
från början, senare upp till 200 man.
Adress: www.uu.se
Den bågformade träformen, byggd av
Välj: Avhandlingar
över 900 ton 2 tum plank och 60 ton
Författare: Hållander
10-tums spik, färdigställdes på södra
Välj fulltext.
älvstranden och svängdes ut över älven
till Killingholmen med bogserbåtars
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“Apropå oäkting”

rättigheter, bör man inte använda uttrycket i neutrala sammanhang. Det
uppfattas onekligen som kränkande av
dem som berörs. I svensk familjelagstiftning byttes oäkta ut mot utomäktenskaplig redan 1915. (1976 talar
för-äldrabalken om bar till gift respektive ogift mor.) Inte heller bör man i
allmänt språkbruk frestas att använda
uttryck som illegitim avkomma, även
om det juridiskt sett syftar på att barnet är fött utanför det legitimerade förhållande som äktenskapet innebär. Här
väcks nämligen lätt en föreställning
om ille-galitet, olaglighet.
För det gamla bruket av bastard behöver man förhoppningsvis knappast ens
varna.

HUR HAR DÅ DETTA UTTRYCK
som oäkta barn över huvud taget uppstått ? Någon som bevisligen har en
viss person till far eller mor kan ju
inte vara annat än en riktig son eller
dotter till personen i fråga.
Ordet innehåller samma äkta som i
äktenskap, ta till äkta, äkta någon,
äkta make och går tillbaka på ett ord
som betyder just "äktenskap", "legaliserat förhållande". Äkta barn av äkta
börd är alltså födda inom äktenskapet,
oäkta är det inte.
Betydelsen "ren", "oförfalskad", som i
äkta guld har uppstått senare och det
är den som ställer till med problem
med uttrycket äkta och oäkta barn.
I äldre tider när folk i högre ställning
mer eller mindre höll sig med mätresser och älskare var frukten av sådana
för-bindelser inte skamlig. Karl IX:s i
äktenskap födde son blev Gustav II
Adolf, men halvbrodern Carl, "vår
älsklige frilloson", som kungen fick
med prästdottern Karin Nilsdotter,
fick friherretitel, släktnamnet
Gyllenhielm, gods och förläningar och
han slutade som riksamiral. Här
smusslades inte.
Oäkta barn har heller inte alltid haft
den nedsättande klang som det skulle
få under mer pryda sekel " då anständigheten kom och sederna försvunno",
som Kellgren beskriver det slutande
1700-talet. Det instundande 1800-talet
skulle än mer bekräfta hans karakteristik.
MED DEN BELASTNING uttrycket
oäkta barn kommit att få och med dagens syn på utomäktenskapliga barns

CATHARINA GRÜNBAUM
Klipp ur DN 8/2 2003 av Lars Drejare

Valloner nu på nätet
I Bäfvernytt nr 24 (oktober 2001) anmäldes Tore Hållanders doktorsavhandling i kyrkohistoria: Vägen in i
sockenkyrkan. De uppländska
vallonernas religiösa assimilation
1636-1693, som utkom 1999 (247 s).
Avhandlingen trycktes i en begränsad
upplaga och någon ytterligare tryckning var inte aktuell. Till glädje för
många finns den nu utlagd på nätet att
läsa i sin helhet eller för att snabbt
klicka sig fram till olika register m fl
uppgifter. För alla släktforskare med
vallonanknytning har den genom
dessa register ett speciellt värde för att
5
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else som en gång funnits där. Nu väl dolda av bladrik grönska med barrarom,
av solstänkt vattenbrus och fågelsång. Som i Sherwoodskogen på Robin Hoods
tid.
Sulå ligger i Indals församling på gränsen mot Sättna, fågelvägen13 km
nordväst Sättna kyrka och 8 km sydväst Indals kyrka. Det byggdes på båda
sidor av Sulån, som i sin fortsättning kallas Sättnaån och längre ner blir Selångersån. Något brukskapell uppfördes aldrig. De kyrkliga angelägenheter
sköttes av prästerna i Indal
Historik
De tre bruken Sulå (1795-1884), Lögdö (1685-1881) och Lagfors (1741-1881)
bildade tillsammans Lögdöverken med gemensam järnstämpel. Sulå
stångjärnshammare hade flyttats dit från Lögdö enligt privilegier 1795. Sista
året för stångjärnssmide var 1868. Hammaren revs 1875. Övrig verksamhet
fortsatte och hit flyttades 1881 tillverkningen vid Lagfors. Järnframställning i
större skala upphörde vid Lögdöverken 1878. Smide mm kom att förläggas till
Sunds bruk (1869). Lögdöverken med sina stora skogar uppgick 1877 i Sunds
AB, som 1929 kom att ingå i SCA-koncernen.
Tackjärnet fick Sulå från Lögdö masugn. Vid viken nedanför Timrå kyrka låg
järnboden. Där lagrades tackjärnet för vidare transport med hästforor den 2,5
mil
långa vägen till Sulå. I retur forslades det
smidda järnet, som i boden fick väntan på vår,
öppet vatten och segelskutor. Redan vid 1700talets slut var således synergieffekterna väl
tillvaratagna.
Vid tiden för Johan Bergs flyttning till Sulå
ägdes verken av grosshandlare Jacob Edberg i
Stockholm samt tre damer: fru Carolina Christina Hartman, fru Clara Bodela Säwe och
änkefru Martina Gustava Isberg. År 1865 är
förhållandet ändrat. Jacob Edberg äger hälften
samt Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta
och grosshandlare Bernhard U G Almqvist biskopsson från Härnösand – äger ¼ var. På en
karta 1905 finns två bostadshus för arbetare
inte långt från ån och dammen.
Mästersmederna kan på 1800-talet ha bott där.
De måste vara betydigt äldre än kartan. En bit
6

Johan Petter Berg (1850-1905)
kom som 4-åring till Sulå (släktarkiv
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herrgården (Nyberg s 122 f,
131, 215 ; Norberg, s 34 f,
142 -145 ; Haslum, s 262).
Tätbefolkat
I förhållande till landsbygden
runt om blev bruken riktiga
folkcentra. Vid Galtström, Järntriangeln Lögdö-Salu (KartMedelpads största järnbruk, underlag, utsnitt, från Nyberg).
bodde 1870 ca 330 personer
fördelade på 84 hushåll. För Sulå har jag inga siffror, men försiktiga,
hypotetiska antaganden kan göras på basis av hela Lögdöverken. Här skall
också sägas, att till driften oftast var knutet ett stort jordbruk, en såg och en
kvarn. Vid Sulå fanns jordbruk och åtminstone en kvarn, vilka krävde sin
arbetskraft. Enligt uppskattning för 1840 gav verkens hemman och lägenheter
följande avkastning i riksdaler riksgälds: Lögdö: 10.484 rgs; Lagfors: 6.210
rgs; Sulå: 2.936 rgs. Helt klart har Sulå det minsta jordbruket, där produktionen
ändå måste ha räck för brukets anställda.
För hela Lögdöverken finns 1855-1875 siffror om antalet arbetare. För tioårsperioden 1855-1865 är mellan 25 (1860) och 32 (1855) knutna till smidet (ej
tackjärn), 1865 är det 29. Om siffrorna sätts i relation till respektive jordbruks
avkastning, enligt ovan, kan man våga anta, att hushåll
knutna till smidesrörelsen i Sulå kanske endast var 4 á 5.
Det var ett litet järnbruk, men olika kategorier arbetare
med familjer, drängar, pigor och tillfälligt anställda, måste
ha lett till en tät folkkoncentration. Men den var inte större
än att Indals kyrka räckte. Något brukskapell, som i
Lagfors, eller i Galtström med hela 330 innevånare
behövdes inte. (Nyberg, s 13, 129, 139 ff, 215; (Norberg, s
Lögdöverkens järn146; Tillhagen, s 165).
stämpel (ur Nyberg)
Tidsnoteringar
Vid en revision 1831 påtalades att inspektor E W Edberg vid Sulå inte kunde
föra bruksbok. Brukskassan var ”i högsta grad så upp-och nedvänd samt oredig
av helt främmande tillsatser” att revisorn befarade att ägarna inte kunde vara
nöjda. Året därpå meddelade han i ett brev, att räkenskaperna för smedjärn, där
en del tillhörde ”folket” (smederna), var så hopblandade ”att om en sådan fattad
idé fortfar, bliver Inspektoren hastigt en riker man…”. Vidare verkade denne ha
alltför stor andel i handeln med brännvin, kaffe, sik, sill, linfrö, potatis och
alntyger. De underlydande fick med andra ord betala överpriser.
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Lagfors no 3. De gav bl a råg, korn, havre, potatis, lin, hö, halm, sågtimmer,
bjälkar och – synnerligen viktigt - skog till kolning. Till stående kostnader
hörde utgifter för båtsman, prästerskap, länsman och barnmorska (Nyberg, s
137, 140, 142).
Smedfamiljen Berg kom till en välbekant omgivning. Med ljudet från hammare
och vattendrag, trånga bostäder med barnskrik och höga röstvolymer. Med
slingriga vägar med nedtrampad kolstybb och bitar av blågrön slagg. För kon
fanns betesmark och vinterhö. Det var brukshandel med livsmedel, kaffe och
brännvin. En del ingick i smedens lön. Hans hustru måste vara sparsam.
Behövdes mer, måste man köpa eller bli skyldig. För att få hjälp vid bekymmer
eller i glädje sörjde patronen kostnadsfritt för länsman, barnmorska och präst.
Och över alltihopa vakade inspektoren från sin herrgård, avskärmad av en tät
allé.

Den igenvuxna dammen.
Utloppet dolt av träden.
(foto B. Anderson).

Produktion
Viktenheten för järn var skeppund, från 1861 centner. Ett skeppund motsvarar
136,1 kg. Året för revisorns kritik (1831) invägdes från Lagfors & Sulå (sammanslagen redovisning) 2.496 skeppund (Sörfors & Långskog: 1.672). Året
efter har det invägda ökat med 279 skeppund (2.775). Men i brevet 1832
fortsätter kritiken mot inspektoren. Och 1833 visar det invägda en minskning
8
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skeppund (2.304; Sörfors & Långskog: 2.830). Givetvis kan inga slutsatser dras
av dessa siffror. Det rör sig om två järnbruk och - framför allt - flertalet faktorer
är obekanta. Men kritiken kan knappast ha varit obefogad
När mästersmeden Johan Berg anställdes, invägdes från Lagfors & Sulå 2.660
skeppund, vilket verkar ha varit en ungefärlig genomsnittsproduktion där. Vid
samma tid (1854) invägdes från Sörfors & Långskog 5.191 skeppund stångjärn.
Denna smidestyp upphörde vid Sulå 1868. Min morfars farfar, som då var 52
år, fick stanna kvar och bodde med sin maka vid bruket fram till sin död. När
han avled den 10 december 1890 drygt 74 år gammal, står han i dödboken som
arbetare. Han föddes på Forsbacka bruk utanför Gävle och begravdes en
vinterdag på Indals kyrkogård. Där vilade då hans hustru Christina Olsdotter
sedan 10 år. Hon hade följt sin make från Björkå bruk, från Forsse bruk och
från Västanå bruk. På Sulå bruk avled hon vid 66 år ålder, den 7 augusti 1880
(Norberg, s 129;Tillhagen, ordförklaringar).

Vattnet leddes via murarna. Dammen
skymtar upptill. (foto B. Anderson).

Till sist
Detta är en del av den omgivning, som hör samman med en smedfamiljs historia. Utgångspunkten är släktforskning i arkivhandlingar. Då lades namn till
namn och data till data. Ett fascinerande nätverk växte fram. Men allt eftersom
tiden gick, tycktes personerna sväva runt i ett ingenting. Behovet att förankra
9
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omgivning, började kännas angeläget. Uppgifterna till denna studie har hämtats
ur böcker, lätt åtkomliga på biblioteken. Med besöket vid Sulå sommaren 2002
kom 1800-talet ändå närmare. Rester från järnbruket lät sig villigt fångas av
kameran. Så skapades en text och så fick den sina illustrationer. En liten bit av
smedsläkten Bergs historia, en av alla de bitar, som gjort oss till de vi nu blivit.
Faktaunderlag:
Släktarkiv Berg m fl (sluten deposition), deponerat med förteckning 13-14/11
1991 hos Medelpadsarkiv, Sundsvalls kommun.
Anderson, Barbro: Viksjö och flyttande smeder, i Bäfvernytt nr 26, 2002.
Haslum, Bertil: Från Galtströms järnbruk till SCA, Köping 1993.
Lagfors gamla järnbruk, utg Ljustorps hembygdsförening (uå).
Norberg, P.: Medelpads nedlagda järnbruk, i Blad för bergshanteringens
vänner 3, 1959.
Nyberg, Vallis: Gamla järnbruk i Medelpad, Sundsvall 1950.
Tillhagen, Carl-Herman: Järnet och människorna, Falköping 1981.

ORDASKATTEN från A till Ö
av Ola Johansson
KryNt: 1) Med kronans
kontrollstämpel, t.ex. på
rymdmått. 2) Inbrända
initialer.
Kråka: Den mjuka bakre
delen av hästhoven.
Kråknedan: Månens nedan
i maj månad. Viktig tidpunkt
i sammanhang med “gamla
märken” och övertro.
Kråsa: Småbröd.
Kräka: Kreatur.
Krömpm8N: Den
minskning av yta som
uppstår vid tork-ning av
virke, ylletyg o. a.
Kröst: Högfärdig och
dumdryg person.
Kull-ko: Hornlös ko.
KulledstoL: Trebent stol
med enkel ryggbricka. Åld-

rig typ.
Kusen: 1) Julbulle, 2) Något bra och effektivt.
Kuv-axli: Kutryggig.
KvaLa: Skjortlinningen.
Kvarka: Inflammation i
halsen hos häst. (Halsböld).
Kvarvaran: Det som blivit
över.
Kve: Sammansätta söndrig
porslin med kitt gjort av
bränt näver.
Kvesa: Inflammation och
värk, vanligen i fingrarna.
Kveserä: Märken efter
smittkoppor.
Kviförsam: Ömtålig, överkänslig.
Kångkarong: Samling av
diverse föremål.
KLokk-l8ssta-fäL: Begrav-
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ningsföle om vintern. Inga
ringklockor på hästarna.
Kås: Barnslig, larvig person.
Kåset: Mindre vetande.
Kåren: 1) Ullkardor, 2)
Rysningar.
Källar-g8bben: Ful gubbe
som ansågs hålla till i brunnar och källare. Man skrämde barn med honom. (För
att hålla dem från dessa ställen).
Källar-hasch-bär: Bär av
giftig buske (Daphne Mezereum). Användes som avföringsmedel för kreatur. Finnes i vårt landskap.
Kära-kär: Utmärkt duglig
man.
Käret: Liten pojke försöker

se vidare nästa nummer.
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från sidan 13

förfäder, som kommit till de uppländska bruken på 1600-talet. Många vallonättlingar flyttade sedan vidare,
däri-bland till de norrländska järnbruken. Förutom det vanliga personregistret finns register över
Vallonfamiljerna i Dannemora
Bergslag (t ex de Be-sche, Hubinet,
Mineur, Pousette) och Valloner
nämnda i kyrkoarkiven inom
Dannemora bergslag 1636-1693. Till
denna bergslag hör, förutom de
välkända församlingarna Österlövsta
och Forsmark bl a också Lena,
Skäfthammar och Film. För samtliga
församlingar i Dannermora, ett 25-tal,
har redovisats namnuppgifter ur
vigsel- dop- och begravningsböcker (t
ex Anjou, Bovin, Goffin, Martinell) för
den undersökta perioden.

Arkivarien vid landstinget, Astrid
Forsberg, talade därefter om
”Sekretess inom folkbokföringen”.
Svensk folk-bokföring är grundlig och
fullständig och alla handlingar ska
vara offentliga. Men undantag finns.
Enligt en lag från 1937 rör inskränkningarna: Personuppgifter som är mindre än 70 år gamla. I faderskapsmål
får inte uppgifter lämnas ut förrän 50
år efter vederbörandes död. Vidare
finns inskränkningar när det gäller
tillgång till uppgifter om rikets
säkerhet, dess centrala finans-,
penning- och valuta-politik, intresset
att förebygga och beivra brott, skydd
för den enskildes personliga
ekonomiska förhållanden, samt
intresset att bevara någon enskild djur-

För att komma rätt på nätet:
Adress: www. uu.se
Välj: Avhandlingar
Författare: Hållander
Välj: Full text

Astrid Forsberg

eller växtart.

av Barbro Anderson
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SLÄKTFORSKNING I
TV av Barbro Anderson
Din släktsaga heter ett program om
släktforskning, som kommer att
sändas i TV hösten 2003. Ett
introduktionsavsnitt visades den 16
januari. Programle-daren Marianne
Söderberg inbjöd sam-tidigt tittarna
att skicka in sin egen släkthistoria. Det
är kring tittarnas medverkan, som
höstens avsnitt skall byggas upp.
Tidsmässigt sker anknytning till
sekelskiftet 1800/1900. I detta
inledande avsnitt fick vi bekanta oss
med en familj i Karlskona skärgård
och en barnafader i Australien. Material från skiftande tider visades och
hur det sedan bearbetats till
sammanhängande berättelser.
Två av dagens infödda stockholmare,
Ingrid Thunberg med sonen Karl, företog både konkret och med hjälp av
äldre bilder en resa till Tjurkö i Karlskrona skärgård. Där hade Ingrids
farfar arbetat i öns
stenbrott. Vid ett ras
1921 skadades han
svårt och avled på
Karlskrona la-sarett.
Han efterlämna-de
änkan Ingrid Maria och
10 barn. Förutom
b i l d e r
f r å n
stenindustrin och av
makarna Thun-berg
visades – vilket ger
programidén
sitt
speciella värde – kvarvarande spår från

famil-jens tid på Tjurkö.
Där stod stugan med stengärdsgård
och ene-backe. Där låg stenbrottet
med branta, kanthuggna väggar och
rester av det vagnspår, som fört stenen
till havet. Och dagens ättlingar, de
såg, kommen-terade och levde med i
en svunnen epok.
En solnabo, Rolf Nilsson, hade två för
en släktforskare fantastiska brev,
skrivna strax före världskrigets utbrott
1914. Hans mormor Olga hade lämnat
dem efter sig. Det första var till henne
från Australien och undertecknat av
Efraim. Det framgick att han
sällskapat med Olga tiden innan hon
fött dottern Lilly Viktoria. Sedan
försvann han. Födelseboken har
noteringen fader okänd. Nu sju år
senare, undrar han om han är far till
barnet ”hon förmodligen fött” och ber
henne komma till Australien. Olga
skrev: ”Du och ingen annan är far till
mitt barn.” Men till Australien ville
hon inte. Brevet nådde aldrig Efraim
Jansson. Efter tre månaders rundgång
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Nilsson fått namnet på sin morfar.
Din släktsaga kan ge nya infallsvinklar för att levandegöra ett insamlat
mate-rial. All släktforskning börjar –
och fortsätter ofta länge – med ett
samlande av namn och data. Men senare vill man gärna vidga vetandet till
den omgivning och de förutsättningar,
som varit för-fädernas värld. Introduktionsavsnittet gav fina exempel på
detta. Slutligen en personlig reflexion.
Själv är jag ingen vän av ordet ”saga”
i detta samman-hang. Det för lätt
tanken till fantasin värld. En väl utförd
släktforskning är alltid faktiskt
underbyggd. Men själv-fallet skall
arkivens fakta kompletteras med
familjens och med ortens levande
berättartraditioner. Alltmer fantastiska
för var gång de berättas. Det är genom
dessa, som släktforskningen kan få
något av ett sagans skimmer över sig.
Där skimret – inte sagan - gör din
släkts historia till en i sanning levande
historia.
*

Ola Engström

fantasi och enkla färgkritor samt en
ingående kunskap om dessa personers
levnads-villkor skapat utsökta bilder
utförda på gammalt furuvirke.
Där har virkets ådring och ojämnheter
utnyttjats av konstnären för att ge äkthet och tidstrohet åt bilden. Bilderna

Härnösands släkt-

forskare

Den kände släkt- och
hembygdsforskaren Ola Engström
från Viksjö visade under temat
”Min forskning” upp en rad fina
porträtt av svedje-finnar från 1500och 1600-talet vid Härnösands
släktforskares möte tisdagen den 1
april.
kommer att visas i sommar i Viksjö.
Engström har med hjälp av egen
13

se vidare på sidan 11
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EFTERLYSNING AV SLÄKTINGAR
Jon Johansson, f. 1794-02-21 i Östanö, Nora, g. 1819-11-14 i Nora, d. 1847-0909 i Östanö, Nora, 53å6m, B.
Hustrun Christina Jonsdotter, f. 1794-03-02 i Grubbe, Nora, d. 18xx-.
Sonen Jonas Jonsson > Tjärnell (använde även namnet Nordin) f. 1826-06-03
i Östanö, Nora, d. 1885-01-14 i Kölva, Bonde, gift 1850- i Hemsö.
Hustrun Anna Maria Danielsdotter. f. 18xx ?, d. 18xx? Fick de några barn?
Sonen Per Jonsson > Östman, f. 1827-10-07 i Nora, d. 1864-11-(30?), g.
1854-07-09 m .Greta Märta Ersdotter Hallgren, f. 1830-07-18 i Omne
Nordigrå. d. 18xx?
Deras dotter Kristina Sjölander, f. 1854-09-04 (el.11) i Östanö, Nora. d. 19xx ?
(övr. uppg. har jag). Kristina fick styvfars efternamn.
Dotter Greta Märta, f. 1858-06-06 i Hemsön, g. ?, d. ?. Barn ?
Dotter Cajsa Brita, f. 1862-04-14 ev. 19 i Hemsön, g. ?, d. ?. Barn ?
Sonen Jon Peter, f. 1865-04-14 i Hemsön, g. ?, d. ?. Barn ?
Kan det stämma med samma månad och dag för dessa två syskon?
Fick de övriga tre syskonen också namnet Sjölander?
Efter Pers död gifte Greta Märta om sig med en ”Sjölander” data och eventuella
barn i detta gifte.
Sonen Jonas Peter, f. 1867-01-18 i Hemsön, g. ?, d. ?. Barn ?
Sonen Johan Peter, f. 1868-05-28 i Hemsön, g. ?, d.?. Barn ?
Sonen Erik Jonsson > Nordin, f. 1842-11-15 i Östanö, Nora, d. 1932-10-26 i
Hultom, Hemsö, Torpare, g. 1869-04-18 i Hemsö.
Hustrun Anna Stina Nordén, f. ? och d.?
Hade de några barn?
¤¤¤¤
Erik Olof Hallgren, f. 1802-08-26 i Nordvik, Nora, d.18…- ?, g. 1827-11-09.
Hustrun Britta Christina Nilsdotter, Bd., f. 1803-08-30 i Nyland, Skog, d. 183406-06 i feber.
Sonen Nils Erik Eriksson Hallgren > Öhman f. 1828-01-08 i Omne, Nordingrå,
g. ?, d. 18….- ?. Barn?
Dotter Greta Märta Ersdotter Hallgren, f. 1830-07-18 i Omne, Nordingrå, d. ?,
g. m. Per Jonsson > Östman (se ovan).
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Härnösands släktforskare
Årsmötet hos Härnösands släktforskare hölls som vanligt i Mittnordensalen på landsarkivet.
De styrelseledamöter som var i tur att
avgå omvaldes. Det betyder att Roland
Ek kvarstår som ordförande.
Kassören och redaktionsledamoten
Ag-neta Olofsson liksom sekreteraren
sitter kvar i styrelsen.
Efter årsmötet höll ordförande i
Södra Västerbottens släktforskare
Tom Juslin ett föredrag om ”Den
mäktiga släkten Sursill”. Denna släkt
som har c:a två miljoner ättlingar leder
sitt ursprung tillbaka till bonden Erik
Ångerman Sur-sill från Väst-Teg vid
Umeå, död 1548. Utom bonde var
denne man även fisk-handlare.
Han blev bötfälld för att ha levererat
”rutten fisk” till präster i Uppsala.
Fick då öknamnet ”Sursill” men när så
småningom surströmmingen
uppskattades efter förtjänst antogs
detta namn som släktnamn.
Tom Juslin, själv med finländskt ursprung, inledde med att redogöra för
de livliga förbindelser som under
årens lopp funnits mellan Österbotten
och Västernorrland i båda
riktningarna.
En kategori är de så kallade
svedjefinnarna som kom under 1600och 1700-talen och koloniserade delar
av vårt landskap. De blev ofta arbetare
vid de nyeta-blerade järnbruken.
Under ”stora ofreden” 1700-1721 och
under senare krig har rysskräcken
bidragit till att folk velat flytta
västerut.

Till sågverken kom ett stort antal
finländare under slutet av 1800-talet.
Erik Ångerman Sursill och hans hustru
Dordi, av buresläkten, hade fem barn:
en son som övertog jordbruket i Teg
och fyra döttrar som alla gifte sig i
Österbotten, tre med präster och en
med en domare.
I nästa generation ökade antalet ”sursillar” betydligt och så småningom
hade släkten spritt sig längs hela Bottenviken, på båda sidor.
Ett släktregister upprättades av
prästen Johannes Elia Terselius 1660
och på 1920-talet utkom Genealogia
Sursillarna där hela dåvarande släkten
är samlad. Ny utvidgad upplaga kom
1973.
Bland kända ättlingar i denna
mäktiga släkt finns de finländska presidenterna Mannerheim, Kallio och
Ståhlberg samt vår stadsminister Olof
Palme.
Lars Drejare
*

Efterlysning
Översänder här en efterlysning till Bävernytt på mina släktingar på min fars
sida och på min morfars sida.
Förhoppning att få fram uppgifter som
kan leda till nya 3- och 4-männingar
på min fars sida.
Var en dag i juli på Landsakivet och
sökte dödsdatum på min mormors kussiner. Mormor hade 30 kusiner och en
handfull av dessa saknar jag dödsdatum på. Det blev bom på dessa. Mormor skulle också ha en kusin som emigrerat, men någon sådan har jag ej
hittat.
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Dotter Brita Ersdotter Hallgren, f. 1833-05-05 i Omne, Nordingrå, g. ?,
d.18…. ?. Barn?
Vad hände med barnen när deras moder dog? Var det bara Greta Märta som
överlevde?
Jag gör denna efterlysning för att hitta nu levande släktingar till mig och få mer
information om det som jag saknar om dessa personer.
Jag samlar också på information hur befolkningen hade det i våra trakter under
flera århundraden. Något som våra unga bör få kännedom om och inte bara om
kungar och krig, allt för att också få en förståelse för vår nutid.
Jag tackar på förhand för all information och kanske jag får tillfälle att träffa
dig som är släkt med mig.
Åke Wedin
Tel. 035-10 27 00, Fax 035-22 72 75, E-post ake.wedin@telia.com
Seglaregatan 3A, 302 42 Halmstad.

Härnösands
släktforskare
Härnösands släktforskare höll den
17:de maj vårmöte i hembygdsgården i Nora med god anslutning.
- Åke Norgren och Sigge Sjödin, föreningens hedersledamot har gemensamma anor som ägt gården i Gräta, en
gedigen ångermanländsk dubbelbyggnad. Den byggdes 1848-1840 av Åkes
farfarsfar, tillika Sigges morfarsfar.
- Hemmanet i Gräta hade varit i
släktens ägo från 1543 till 1929, då det
gick ur släkten på grund av att den
tillträdande ”gifte sig till” ett hemman
i Salteå.
- Nora hembygdsförening är i dag en
livaktig förening som har en ung styrelse. Sigge Sjödin 92 år, var dräng
här i Nora 1928. Då talade man mest
om ”pären och hästar”, i dag är
16

samtalsäm-nena något utökade.
- Av mjölkkobesättningar finns endast
fyra kvar i församlingen, den minsta
har 12 kor, de övriga är betydligt
större.
- Noradräkten för kvinnor
demonstrerades, den har Ruth
Parkman skapat. En hel del händelser
inom socknen refere-rades och
diskuterades.
- I kyrkan var porten öppen. Kyrkvärden Rune Nordin tog emot och berättade om kyrkan och prästerna. Kyrkan byggdes 1906 på den plats där en
äldre kyrka fanns.
- Den mest kände prästen i församlingen var prosten Pehr Brandell, som
initierade en stark väckelse i början av
1800-talet. Församlingen har i dag 1200 medlemmar.
- När man kom tillbaka till hembygds-gården letade man efter
släktingar i det material man medfört
från landsarkivet.
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Kanske någon oupptäckt kusin som
saknas i Ådalens släktförskar pärmar
och i CD-skivan. Kanske personen
återvänt och därför finns kvar på hemorten.
Jag har nu under några veckor gjort
olika tabelluppställningar på mina
släktingar rakt bakåt i tiden med
underlag från Holger. En är med
församling >by > jordbruksegendom
där jag lagt in tiden för ägandet, mest
är det på 1500- och 1600-talet. En
annan för att få fram hur många som
var födda resp. döda på aktuell jordbruksenhet, här har en upp-delning
skett på min mormors far o mor,
morfars far o mor och min farfars
mor. Här finns t.ex. 200 födda och
280 döda i Bjärtrå församling. I 26
sidor finns dessa också uppdelade på
far o mor sidan. Ett antal andra
tabeller så-som Allsta 1 och Lugnvik
3 i Bjärtrå. Några till liknande blir det
på Gulle och Hemsöadelns fader.
Totalt är 800 registrerade anfäder ned
till 1450-talet. Här har jag hittat på ca
10 ställen att det fanns ytterligare en
generation bakåt. Samtidigt har jag till
igår hittat 90 anförluster och då
återstår kollen på Gulle och
Hemsöadelns fader där det kan bli ca
10-20 till anförluster.
Anförlusterna är spridda, så samma
stamfader o moder finns på såväl min
mormors mor, morfars far och mor
sida och då också på deras fars och
mors sidor. Som mest finns samma
person 8 gånger då fördelade på de
olika släktstammarna och i ett fall
finns 4 syskon repressenterade i steget
efter.
De flesta i min efterlysningen skall
17

ingå i en syskon bilaga där de för
dessa släktingar mot nutid. Deras antal
är nu över 1000 idag. Ett arbete som
tar tid, men datauppgifterna finns i
datorn och skall läggas upp i ett nytt
kodsystem med utgångspunkt från den
nivå där de finns med utgångskod på
deras för-äldrar. Ett Holger nr + nytt
kodnr.
Så har det framskridigt i släktforskningen för min del, lite förarbete blev
det i Saltsjön. Nu skall jag samla ihop
lite till om Gulle o Hemsöadeln. I
morgon blir det att börja med stress
och utbrändhet några veckor framåt
och slutföra den undersökningen.
Sedan blir det texten som skall in i
min uppsats i pedagogik till de 50-tal
tabell-sidor som finns klara, det blir
väl ca 100 sidor med ett stort antal
diagram. Tidsplan är nog ett halvårs
heltidsjobb minst. Deluppställningar
p å d e 8 k o m- mu n e r o c h 3
storstadsskolorna tar sin tid i anspråk.
Det blir 8-10 timmars arbetsdag ofta 7
dagar i veckan i många år framåt.
Fritid är något som saknas även för en
Bjärtrå myra.
Någon gång efter den 15 aug. kommer
ett referat i Tidningen Ångermanland
om Norrlandsdagar.
E-post ake.wedin@telia.com
Många hälsningar Åke Wedin
*

Vi säljer Ljustorp på
CD till ett pris av
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Våra bilder

Jag skrev i förra numret om att min pappa, tillsammans med några andra
Härnösandsmålare, for till Bergen 1917 för att söka arbete. Jag visar här en
bild som finns bland de dokument jag har efter honom.
Bilden är tagen av fotografen K Nyblin i Bergen. Exakt vilket år bilden är
tagen vet jag ej, men det måste vara någon gång 1917 – 1919.
Det är min pappa som står längst till vänster. Vilka de andra är vet jag ej.
Som framgår av bilden är det ju inget vanligt bostadsrum de arbetar i. Det är
antingen ett ”högreståndshem” eller någon form av offentlig lokal. Kanske en
kyrka eller en samlingslokal för ett ordenssällskap.
Örjan Öberg
VÅRA BILDER fortsätter på sidan 19
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VÅRA BILDER fortsättning från sidan 18.

*
En söndag satt min mamma och jag i
kyrkan och såg som vanligt min far
och hans kyrkvärdskollega bära
omkring de båda kollekthåvarna med
sina långa skaft i kyrkbänkarna bland
Noraborna för att samla in pengar.
Jag var ungefär 9-10 år gammal och
hade inte reflekterat över in
initsialerna på håvarna förrän mamma
denna gång viskade i mitt öra ” Det är
farfar och farmor som skänkt
kollekthåvarna till kyrkan”.
Jag tyckte nog att bokstäverna inte
stämde riktigt med mina farsföräldrars

namn, men inte förrän långt senare,
vid vuxen ålder, fick jag klart för mig
att det var min mors farsföräldrar i
Ram-sta, Erik Svanberg och hans
hustru Sti-na Märta som var givarna.
Det var 1832 gåvan kom till kyrkan.
Man kan på de nötta skinnkanterna se
att håvarna använts i många år, de var
ju redan på 1920-talet över 100 år. De
har nu för länge sedan upphört att användas, de togs på min begäran fram
för att avbildas.
Märta Hall
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Härnösands
släktforskare
höll sitt första medlemsmöte för
höst-terminen i Mittnordensalen på
landsar-kivet. Genom chefsbyte på
Arkivhuset är den lokalen tills vidare
inte tillgäng-lig.
Föreningens ordförande Roland Ek
hälsade de närvarande välkomna och
be-rättade om höstens program.
Medlemsmötena äger rum 7 oktober, 4
november och 2 december.
Nästa nummer av tidskriften
Bävernytt är i antågande.
En aktivitet för släktforskareintresserade är planerad till oktober i Ångermanlandsrummet i Sambiblioteket.
Fortsatt utbildning i dataprogrammet
Holger skall tas upp.
Efter förhandlingarna höll Birgit
Öberg ett trevligt och engagerat
föredrag om sin svärfar Konrad Öberg
och hans släkt, det vill säga hennes
avlidne mans släkt.
Titeln Käre Broder Konrad antyder att
framställningen är grundad på en brevsamling där breven är adresserade från
syskon till Konrad. Däremot fanns
inga brev av Konrads egen hand.
Breven är från tiden 1916-1926 och
skildrar stora och små händelser i
dessa människors liv. De ger en fin
framställning av bygdens och Sveriges
historia och naturligtvis vad som
händer i familjen. De är välskrivna i
en mycket väl-vårdad stil.
Konrad Öberg var nr 10 i en skara på
tolv barn i enfattig familj som
härstam-made från Mjällom och
Östervalto i Nordingrå. Fadern dog
tidigt och modern när Konrad var 14
20

år. Ut som sjöman eller dräng innan
värnplikten tog vid, värvning vid
kustartilleriet i Vaxholm, därefter for
han sjövägen till Paris där han sedan
blev kvar. En-gagerad i svensk
trävaruhandel i Frank-rike slutade han
som svensk konsul i detta land. En
klassresa så god som någon med
utveckling från barndoms-tiden i det
fattiga hemmet där 10 per-soner sov i
köket.
Många olika livsöden rullas upp i
dessa brev. Konrad återkom en gång
till sin barndoms Nordingrå, men
trivdes inte där. Han kände sig varken
som svensk eller fransman.
Birgit Öberg har skrivit en bok om
dessa brev: Käre Broder Konrad…
Hennes egensyn på samhället och dess
utveckling har vidgats genom
läsningen av breven.
Lars Drejare

Läs Vi Släktforskare
Elektroniskt nyhetsbrev
för släktforskare med det
senaste om det äldsta.
En pdf-fil landar i din e-postlåda
varje månad, fylld med nyheter, bokoch cd-tips, länklista och diverse
annat.
Redaktör:
Elisabeth Thorsell
http:// vi-slaektforskare. cbj.net
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Släktforskardagarna i Ronneby 21-23/8 2003
Av: Björn Thunberg
Näst sista helgen i augusti var det åter dags för Släktforskardagarna, denna årliga återkommande aktivitet när släktforskarföreningar runt om i landet träffas.
Av 149 föreningar i Sverige deltog 99. Däremot var det endast 30-40 som utnyttjade möjligheten att hyra monter för att presentera sin förening och
bedriva försäljning.
Ordförandekonferensen
Här avhandlades en rad viktiga frågor.
1. Bort med socknen!
2. Ted Rosvall oroade sig tydligt över att vi går mot ett samhälle med allt
färre socknar. Denna närmare tusenåriga historiska institution riskerar
alltså att försvinna. Vad är risken med detta? Härnösand består idag av 8
socknar/församlingar i vilka vi forskar. I framtiden kanske det endast
återstår 4 och vi drabbas av långa församlingsnamn som t.ex. ViksjöStigsjö-Säbrå.
Risken med detta är att man kan förlora den historiska förankringen.
Teds förslag för att stoppa detta är en brevkampanj till såväl finans- som
kulturdepartementet. De som är intresserade av att stödja kampanjen kan
höra av sig till Björn Thunberg.
3.

Bort med släktforskarna
En tydlig trend kan ses, de kommunala biblioteken väljer i kristider att
kasta ut släktforskarna. Senast drabbad är Örebro släktforskarförening.
Precis som i Härnösand så hade de tillgång till ett mindre rum på det
kommunala biblioteket. De blev informerade av bibliotekets chef att nu
var det besparingar som gällde och politikerna hade fattat beslutet att
rummet skull återlämnas till bibliotekets verksamhet. Även i Härnösand
jagar man pengar

4.

och vi får hålla en tumme att vi inte drabbas.

5.

Projekt, projekt, projekt.
Förbundet har under det gångna året startat två nya projekt.

6.

1. Ge namn åt de döda.
Projekt går ut på att komplettera den redan utgivna cd:n Sveriges dödbok
med kompletta uppgifter.
I Västernorrland behöver man komplettera uppgifterna på 590 30 avlidna.
I dagsläget är 12 209 åtgärdade. Vi behöver din hjälp med projektet.
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från föregående sida

2. Utöka Emigranten
Du känner väl till denna cd-skiva? Förbundet vill nu att föreningarna skall
komplettera personerna med uppgiften om i vilken by de bodde i innan de
emigrerade. För mer information se www.genealogi.se
Riksstämman
Som representant för vår förening deltog jag på Riksstämman.
En stora händelse var att vår egen Thord Bylund lämnade styrelsen efter många
års trogen tjänst. Han avtackades och fick av ett flertal föreningar motta ett stort
antal gåvor. Nyval skedde och bland de nyvalda fanns chefen för Timrå kommuns bibliotek Ingrid Månsson. Det känns bra att en (2) av norrlands
representera i förbundsstyrelsen kommer från Västernorrland.
På www.genealogi.se får du veta mer.
Föreläsningar
Stefan Flög från Marinmuseumet i Karlskrona talade om båtsmän.
Karlskrona växte ju fram som stad genom att Karl XI anlade en örlogsstation
dit flera norrlännska båtsmän flyttade ner.
Fil.dr Kalle Bergman
Han väckte den intressanta frågan, såg sig Blekingarna som danskar eller
svenskar.
Sammanfattning
Frånsett att föreläsningslokalerna var i minsta laget och utställarna fått väl små
utrymmen samt att vissa i förbundsstyrelsen fick problem när man kom för att
inta lunchen och man upptäckte att man inte fanns med på restaurangens listor.
Vilket turligt nog inte drabbade undertecknad.
Blekingesläktforskarförening hade gjort ett bra jobb och får godkänt för sitt arrangemang.
Släktforskardagar 2004
Jämtlands läns släktforskarförening hälsade oss välkomna till Östersund.
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Holger-kurs
En grundkurs om släktforskarprogrammet Holger 6 kommer att hållas
under hösten.
Första träffen tänker jag prata om:
· Installation
· Börja skriva in dina personuppgifter
· Säkerhetskopiering
Vid det andra tillfället går vi genom följande:
·
·

Att lägga till bilder
Lägg ut din forskning på Internet

Allt blir på en grundläggande nivå. Vi tänker låna en datasal på någon skola.
Holger6 kommer att finnas installerat på datorerna, så att var och en får arbeta i
lugn och ro.
Tidpunkten är ej slutgiltigt fastlagd. Lördagarna 8:e och 22:a november är ett
förslag.
Vid medlemsmötet den 3:e september skickades det runt en intresseanmälan. 12
medlemmar anmälde sitt intresse. Är Du också intresserad?
Hör i så fall av dig till Örjan Öberg.
Tel 0611-22188 eller e-post oeberg@va.itv.se.
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Föreningspost

Avs:
Härnösands
Släktforskareförening
Agneta Olofsson
Kastellgatan 26
871 60 Härnösand

