KÄRA SLÄKTFORSKARVÄNNER

MIN SLÄKTFORSKARGÅTA
Örjan Öberg berättar om sin jakt på att hitta

Nyligen hemkommen från ön Seychellerna

hans förfader, skräddaren och hantverksläraren

och dess paradis. Där träffade jag en man

Johan Olof Fredrik Engström, men det är inte

som härstammar från Östafrika, Tyskland,
Frankrike och troligen en judisk släkt från

alltid så lätt att finna oäkta fäder. När man

Östeuropa.

kommer till vägens ände, så gäller det att inte
ge upp.
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FIRA JULEN UTAN
SPRIT!

BESTULEN PÅ 60 KR

«Åter står den gamla kära
julen, hemmets och fridens
men framför allt
barnaglädjens högtid, för
dörren. Fira den i år utan
sprit!»

Fylleri och slagsmål hade
varit samtalsämnet varefter de
dubbelt så bra i Utansjö firat
julen. Redan natten mot
julafton fördes ett sådant
leverne i Sibirien att polisen
måste ingripa.

Dessa rader skrev logen 850
Kronan i Utansjö i en
insändare till
Västernorrlands Allehanda
under Ordet fritt med
rubriken En vädjan.

En av dem hade nämligen
under julhelgen 1909 blivit
bestulen på 60 kronor och då
området var fridlyst och inte
beträddes av andra än de
helgade, som det hette.
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å var det dags för det sista nummret
för det här året av föreningens tidning Bäfvernytt. Många timmar har
jag suttit och knåpat,
kanske lite för
mycket i mitt
tycke men man
vill ju att det ska
bli något så när bra
och det hoppas jag
att det har blivit.
Julen var ju ett
tänkt tema
men jag hoppas att det inte avskräckte er från att
skicka in bidrag till tidningen men så
här i efterhand så kanske det är bättre
att vi utesluter allt som har med teman
att göra och istället kan ni skicka in allehanda slags manus.
Varje litet bidrag tas tacksamt emot
och jag redigerar såväl text som bild och
skickar sedan ett utkast till er så får ni
kika på det för synpunkter innan det går
i tryck.

25-årsjubileum
Nästa år rar föreningen 25 år och förhoppningsvis kommer det att nnas
tillräckligt med material och vem vet,
kanske era sidor än 12 eller 16?
Än ligger ingen snö på de gröna mattorna utanför mitt fönster. Det lilla som
kom har regnat bort och vädret är fortfarande milt men det lär väl inte dröja
länge till innan det kommer.
För min del får det snöa, jag sitter
ändå på kammaren och begraver mig
i min hembygdsforskning med Högsjö
socken och är i färd redan i detta med
nästa nummer.
Själv är jag ingen större fantast av julen
men jag önskar er alla en rikigt skön jul
och ett gott nytt år och framförallt trevlig läsning.

Pax Vobiscum!
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Några ord från ordföranden
Av Peter Sjölund

En annan värld

J

ag kom nyligen hem efter ett besök i paradiset – Seychellerna! I alla fall måste ögruppen Seychellerna
vara det närmaste paradiset man kan komma här på jorden. Dessa bedövande vackra öar, mitt ute i
Indiska Oceanen, bjuder dessutom på spännande släkter och DNA-blandningar.
Seychellerna är ett land som består av drygt 100 öar och har en liten befolkning på
endast 90 000 invånare. Huvudspråket är seychellisk kreol, men de esta pratar
även franska eller engelska. Landet är en del av Afrika, men var under 1700talet omväxlande franskt och brittiskt innan det 1814 slutligen blev en brittisk
koloni. Befolkningen har därför rötter både i Östafrika, England och Frankrike.
Hit ydde en hel del franska adelsmän undan den franska revolutionen 1789,
varför många på Seychellerna även bär på franska adliga anor. Det är alltså både
en dröm och en utmaning att släktforska i landet.
En utmaning inte minst för att de skriftliga källorna tyvärr håller på
att förstöras i det varma och fuktiga klimatet. Här kan DNA vara ett
värdefullt komplement för att nysta i de vindlande rottrådarna.
Under resan gjorde vi ett besök på den gamla kyrkogården från 1800-talet. Här ligger många av de
tidiga immigranterna från Europa under gamla gravstenar som skulle passa perfekt i vilken skräck lm
som helst. Vi var där i skymningen då skuggorna började bli djupa och i luften över våra huvuden gled
tiotals ygande hundar (jättestora addermöss) omkring. En härligt kuslig upplevelse!
En person som jag träﬀade på Seychellerna har mor- och farföräldrar härstammande från Östafrika,
Tyskland, Frankrike och troligen en judisk släkt från Östeuropa. Tala om intressant blandning! Jag, som
nästan bara har svenska bönder och torpare i släkten, blir lite avundsjuk på en så spännande släkt... Jag
kunde förstås inte låta bli att prata om möjligheterna med DNA och nu tänker denne person DNAtesta sig.
Det ska bli väldigt intressant att se vilka DNA-matchningar han får med sin blandade bakgrund. Och
vad hans kvinnliga DNA, som ärvts från han mor, kommer att visa. Hans mor härstammar nämligen
via en rak kvinnolinje från fransk 1700-talsadel. Spännande! Från 28 graders fuktig värme är det förstås
en stor omställning att komma hem till den långa mörka period vi har framför oss. Men mörkret lyses
ju snart upp av alla julljus och jag vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

HÄRNÖSANDS SLÄKTFORSKARE
HÄRNÖSANDS SLÄKTFORSKARE är en oberoende släktforskarförening ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Vi vänder oss i första hand till släktforskare men även lokalhistoriker, bya- och hembygdsforskare nns bland våra
medlemmar. Vi har medlemsmöte en gång i månaden, med undantag för sommarmånaderna. Vid varje möte hålls ett
föredrag, oftast av en inbjuden föredragshållare. Kvällen avslutas sedan med en kastund. Förutom våra medlemsmöten
brukar vi avsluta vintersäsongen med en bussresa. Antalet medlemmar i föreningen var vid årsskiftet 2013 - 2014 c:a
160. Vi ger också ut medlemstidningen BÄFVERNYTT som utkommer 3 - 4 gånger per år.
www.harnoforskare.se
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Noteringar om ett
Härnösandshus
som finns kvar
Av Ragnar B:son Holmberg, Härnösand

Målningen av Hovsgatan 36. Bilden har tagits av fotografen Örjan Leek, Härnösand,
som har lagt ned stor möda att få bra belysning på tavlan.

S

nett emot Kristinaskolan ligger bakom en liten kulle ett gult
stenhus med gatubeteckningen
Hovsgatan 36. Markområdena ner
mot södra Sundet ägdes under mitten av 1800-talet av skaren Lars
Bylund.
I slutet av 1870-talet köpte bryggeriägaren Enoch Rigner ett markområde av skaren Lars Bylund
och lät där uppföra den stora och
mycket storslagna byggnad som
nns kvar ännu idag.
Rigner dog 1886 och egendomen
såldes till rådman Karl Westman.
Åtta år därefter köptes det ståtliga
huset av Henrik Holmberg som var
delägare i sågverk och även sålde trävaror. 1897 beställde Holmberg en
målning av huset, som utfördes av en
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kringresande konstnär Jonny Millar.
På målningen kan man även se
Geresta herrgård och ett hus som
nns kvar idag på Gustavsbergsvägens slut. I augusti 1904 sålde
famijen Holmberg huset och yttade till Stockholm.
Därefter har egendomen haft era
ägare fram till år 1917, då direktören Hans Hamberg inköpte fastigheten, som senare gavs till hustrun
vid en födelsedag. Senare beslöts
att egendomen skulle doneras till
Härnösands stad, som beslöt att
huset skulle användas till ett Paures
Honteux där mindre bemedlade
härnösandsbor kunde hyra billiga
lägenheter. Tavlan har ärvts av Ragnar Holmberg vars farfar Walfrid
Holmberg (död 1935) var broder

till Henrik Holmberg (född 1859
död 1938).
I boken Sågspår (2013) av Birgit
Öberg1 nns en n bild på sidan 83
från slutet av 1870-talet där både
den pampiga bostadsbyggnaden och
bryggeriet nns med.

1 Sågspår : berättelser och minnen från
Ådalens ångsågstid 1850-tal - 1930-tal. ISBN
9789172241732 (inb) 1. uppl.
Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2013
Svenska 335, [1] s.
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Traditionen med Julkors
Av Erik Storhannus, Härnösand

I

de typiska svenskbygderna i
Österbotten nns vid juletid en
tradition med julkors som inte synes
förekomma i andra delar i Finland.
Den som besöker dessa trakter vid
jultid, i synnerhet de södra delarna
av Österbotten, nner på många
gårdar stora träkors upphängda i
aggstänger och försedda med i
regel ett tiotal elektriska lampor i
olika färger.
Innan elektriciteten gjorde sitt
intåg användes stearinljus i ljuslyktor. Dessa kors med en snedställd
kvadrat i mitten, kallades i äldre
tider även Tomaskors då de i regel
restes den 21 december. På korsets
armar hänger granristofsar.
Skriftliga källor förefaller få för
dessa julkors. Ursprunget uppges
dock vara en avkvistad gran där
toppen på granen bibehållits.

Det förefaller märkligt om denna
tradition enbart skulle nnas i de
Österbottniska svenskbygderna.
Programledarna för Folkminnen
berättade att traditionen med julkors även funnits i Sverige och hänvisade till olika skriftliga källor men
att den numera är helt okänd.
Man sände dock frågeställningen
Genast halas ned
vidare till lyssnarna. Efterlysningen
Det nns myter kring julkorsen. Bl. resulterade i ett magert resultat.
a. må nämnas att om någon av gran- Någon vecka senare upplyste dock
ristofsarna som fanns på julkorset en lyssnare att traditionen alltjämt
föll ned, skulle någon nära anhörig fanns kvar i en socken nära Falun i
avlida under följande år. Om nära Dalarna.
anhörig avled under tiden som julkorset var rest, skulle detta genast
halas ned.

övriga Norden. Julkorsens popularitet har växlat under olika tider.
Under krigstiderna i Finland gick
traditionen starkt tillbaka, medan
de ck en ny renässans genast efter
krigen då krigströttheten lagt sig
och männen återkom till sina hembygder.

Lussekatter

Enligt svensk mytologi är lussekatten
en avbild av den hedniska gudinnan
Frejas älsklingskatt. Enligt en annan
teori härstammar lussekatter från medeltidens Tyskland där de saﬀransdoftande bullarna symboliserar Lucifer,
alltså djävulen, i kattens skepnad. Och
det var först när vi i Sverige började ra
Lucia, på 1800-talet, som lussekatten
blev populär över hela landet. Källa:
http://www.hungrig.nu/?p=15372

Livskraft och fruktbarhet
Dessa toppruskor uppges ha rests
vid årshögtider under hednisk tid i
syfte att skrämma bort onda andar
som ansågs vara i rörelse vid dessa
högtider.Toppruskorna uppges även
ha varit en symbol för livskraft och
fruktbarhet. Då kristendomen infördes ck toppruskan en annan
innebörd och betydelse.
Den uppges ha blivit en slags
sinnebild för det nya livet i Kristus.
Toppruskan antog sedermera till
det yttre ha fått formen av ett kors.
Smidesjärnkors som fanns vid äldre
kyrkor eller takdekorationer i dessa
kan även ha varit förebilder.
Den snedställda kvadraten i julkorset uppges dock vara ett gammalt
soltecken och även kanske känt i
www.harnoforskare.se

Julkors i Lappfjärd.

Hade man sorg i huset skulle något
julkors inte resas. Ovanstående skickades till programmet Folkminnen i
Sverige Radio med frågeställningen
huruvida denna tradition med julkors även förekommit eller förkommer i Sverige eller i något speciellt
landskap.
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Min släktforskningsgåta
Av Örjan Öberg, Härnösand

De flesta av oss har väl i sin forskning stött på den lilla, men ack så föragliga,
anteckningen i Födelse- och dopboken «Fader okänd» eller, som i mitt fall, «oäkta».

I

mitt fall rör det sig om min morfar, skräddaren och hantverksläraren Johan Olof Fredrik Engström.
Han föddes 1860-11-30 i Lidens
församling. Modern var Märta Katarina Selin, dotter till sågdrängen
vid Sillre Sågverk Jon Olofsson och
hon var 25 år gammal. På 1840-talet
yttade familjen till Viksjö.
Som de esta unga ickor på den
tiden ck hon tidigt börja försörja
sig som piga. Hon lämnade föräldrahemmet 1851. Första pigtjänsten
blev i Sköns församling. Efter några
år där yttade hon till Gävle år 1854.
Där blev hon kvar till år 1858, då
hon yttade till Alnö för att sedan
år 1859 ytta till Sundsvall.
Här blev hon gravid och yttade
hem till sina föräldrar, som nu återvänt till Sillre. Hennes son föddes,
som nämnts ovan, 1860-11-30.
Men vem var fadern?

spekulationen var att hon haft ihop
det med en spansk sjöman. Det var
tydligen vanligt med spanska handelsfartyg i Sundsvall på den tiden.
För varifrån skulle barnen och kusinerna annars ha fått sina bruna ögon
och sitt hetsiga temperament.
En av mina kusiner skyllde ofta
på det spanska blodet när hon blivit
upphetsad av någon orsak. Enligt
ett annat rykte skulle fadern varit
en vallon. När jag själv började släktforska i mitten av 1990-talet blev ju
detta min stora fråga.
Min morfar, skräddaremästaren och
Min äldsta kusin hade några år
hantverksläraren Johan Olof Fredrik
tidigare yttat tillbaka till HärnöEngström. Född 1860-11-30 i Liden.
sand. Hon var änka och pensionär
Bild ur eget arkiv.
och hade ganska gott om tid för
Under min uppväxt hörde jag ibland släktforskning. Någon lösning kom
släktingarna på mammas sida dis- hon aldrig fram till och av persokutera frågan. Eftersom ingen visste nalen på Landsarkivet ck hon det
säkert, uppstod rykten baserade på föga uppmuntrande beskedet att det
olika antaganden. Den vanligaste går nog aldrig att reda ut.

Utdrag ur Liden C:3 sid 141. Bildkälla Arkiv Digital.
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Tänka i andra banor

Vi beställde därför ett Y-DNA test
för min kusin och Family nder test
för oss bägge. Det borde enligt Peter
ge oss en god chans att kunna lösa
gåtan. Y-DNA:t går oförändrat från
far till son genom alla generationer
och ger alltså en rak faderslinje bakåt
i tiden.
Family ndertestet skulle kunna
peka ut ev. gemensamma anor på
både faders- och moderssidorna.
Med stora förhoppningar såg vi
fram mot resultaten och jag minns
Peters fråga när han visste att vi fått
dem:
– Hittar du några spanskklingande
namn? I det fallet var resultatet
nedslående. En intressant sak var
dock kusinens Y-haplogrupp som
enligt Peter är mycket ovanlig i Sverige. De som har denna haplogrupp
är, enligt Peter, mestadels Mayaindianer och Hunner!?
Av den orsaken blev antalet
matchningar mot den be ntliga
databasen inte så många. Family nder testet gav heller inga trådar
till gemensamma anor som skulle
kunna vara värda att följas upp.
På något vis måste jag nu gå vidare
i jakten på den okände fadern. Min
idé gick ut på att spåra upp någon
nu levande manlig släkting till den
familj där morfarsmor arbetade när
hon blev gravid och att sedan övertala denna person att låta sig topsas
för en Y-DNA-analys.
Det skulle ju ge svar på om
skeppsmäklaren eller hans son var
boven i dramat. Nu följde ett intensivt forskningsarbete. Det visade sig
vara en stor släkt med många grenar.
Någon lämplig provperson lyckades jag inte hitta trots att jag gick
5 – 6 generationer bakåt och följde
alla sidogrenar på den manliga sidan.
Några personer försvann spårlöst.
På Anbytarforum lyckades jag
Med stora förhoppningar
komma i kontakt med en person
När jag förklarat för honom vilka som tillhörde släkten och som desmöjligheter en DNA-analys ger sutom var intresserad av både släktkom vi överens om att gemensamt forskning och historia.
göra de analyser som eventuellt kan
Hon visste av en mansperson som
ge svar på gåtan. Min kusin är sonson skulle kunna vara lämpligt testobjekt.
till min morfar och jag är dotterson. Anledningen till att jag inte hittat

Som nybliven släktforskare vill man
ju så snart som möjligt bygga upp
ett stort släktträd. Därför blev de
svårare frågorna tills vidare olösta.
För några år sedan började jag dock
på allvar att intressera mig för Den
stora gåtan.
Jag har studerat alla tillgängliga
handlingar från Lidens kyrkoarkiv för den aktuella tidsperioden.
Resultatet har alltid varit noll. När
man kommer till vägs ände gäller det
att inte ge upp utan i stället tänka
i andra banor. Min morfar föddes
30 november vilket innebär att
graviditeten inträﬀat någon gång
runt månadsskiftet februari-mars.
Kan det ha funnits spanska
handelsfartyg i Sundsvall då? Knappast! Möjligen kan det ha funnits
någon avhoppad eller akterseglad
spansk sjöman som övervintrade
där. Hur såg det ut på hennes
arbetsplats?
Hon var piga hos en skeppsmäklare
och vice konsul som var 78 år gammal. Kan det vara han som var boven
i dramat? Knappast, men det går inte
att helt utesluta. Dessutom fanns där
en 25 årig son till skeppsmäklaren,
en mycket tänkbar kandidat till faderskapet.
Ungefär så här långt hade jag
kommit när jag började höra talas
om DNA i släktforskningen. När
Peter Sjölund höll sitt föredrag om
DNA i vår förening började jag inse
att detta kan vara vägen till en lösning.
Sedan jag fått klart för mig de olika
typerna av analys man kan göra och
vilka resultat man kan förvänta sig
kontaktade jag en av mina kusiner.
Han har själv gjort en hel del släktforskning, men lämnat denna fråga
öppen.

www.harnoforskare.se
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honom var att någon gren av släkten
bott utomlands under många år.
Det var dessutom så att en man
som blivit änkling utomlands gifte
om sig med en betydligt yngre
kvinna från det landet.

En helt annan Y-haplogrupp
I samband med detta tog den nya
familjen ett helt annat namn. Jag
ck alla uppgifter som behövdes
för att säkerställa att det var ett
släktförhållande som stämde. Kvinnan berättade dessutom för mig att
hon brukade gå in på Anbytarforum
några gånger om året och söka på
det aktuella släktnamnet för att se
om något nytt tillkommit.
Den här gången råkade det vara
bara någon dag efter det att lagt ut
min eftersökning. När jag berättade
för henne om Hunner och Mayaindianer blev hon eld och lågor.
– Jag tar halva kostnaden för testet!
blev hennes kommentar. Hon ville
absolut veta om även hon var Mayaindian. Hon ordnade kontakt med
den aktuella mannen och han gick
med på att låta sig topsas.
När resultatet väl kom visade det
sig att den släkten hade en helt
annan Y-haplogrupp. Tvärstopp
igen!! Hur skulle jag nu komma
vidare?
Jag går tillbaka till den sida i
Sundsvall AI:6a (1851 – 1866) som
visar familjen där Märta Catarina
arbetade när hon blev gravid. Där
nns ytterligare en person som jag
tidigare förbisett.
Anteckningen är lite otydlig och
jag har tolkat det som någonting i
stil med Stalldr. Arb. Fr Wessman.
Vad är det där för lur? Jag följer
raden där han nns hela vägen ut till
anmärkningskolumnen. Här nns
det en anteckning som gör mig lite
konfunderad yttat till America utan
betyg. I övrigt är raden helt tom. Vad
är nu detta?
Jag går tillbaka till några tidigare böcker där anteckningarna
är tydligare och kommer efter lite
pusslande av anteckningarna i de
olika böckerna fram till att där står
7
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Styvson Johan Fredrik Wiseman född
1815-03-11. Vad är nu detta?
Ytterligare forskning visar att en av
skeppsmäklarens tidigare hustrur
var gift med en Chirurgie Candidat
Wiseman i Stockholm i början av
1800-talet.
Jag blir mer och mer övertygad om
att det är den här styvsonen som är
den okände fadern. Bara namngivningen tyder på det. Johan Olof
Fredrik hette min morfar och den
här styvsonen hete Johan Fredrik.

Nålen i höstacken
Ingen man bland moderns förfäder
hade något liknande namn. Mellannamnet Olof har hon tagit från sin
farfar. Och till detta kommer den
ovanliga Y-haplogruppen från min
kusins DNA-test.
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gift. Efter en lång tid kommer ett
svar. De sätter generellt året efter
den senaste anteckningen som
av yttningsår. Senaste anteckningen
som nns i Sundsvall AI:6a är från
1851, då blir 1852 av yttningsår per
automatik.
Enligt min uppfattning ett helt
felaktigt tillvägagångssätt. Bland
övriga källor jag sökt honom i kan
nämnas passhandlingar och konsulatarkiv förutom mängder med sporadiska sök i ett antal olika register
i USA. Han nns heller inte med
tillsammans med den övriga familjen i folkräkningen 1860.

Från Halberstadt i Tyskland

Fadern till J F Wiseman hette
också Johan Fredric, efternamnet
har stavats antingen Wiseman eller
Wieseman. Han gifte sig år 1814 i
Klara fs i Stockholm med hushållerskan Elisabeth Krook. Deras,
enligt bouppteckningen, enda barn
föddes år 1815. År 1816 avlider
han av lungsot och uppges vara 43
Ur Sundsvall AI:6a sid. 50.
år gammal. Han borde alltså varit
Bildkälla: Arkiv Digital.
född år 1773.
Hur går man nu vidare i detta? Vart
Enligt äktenskapshandlingar
tog denne J F Wiseman vägen, for jag hittat i Stockholm stadsarkiv
han verkligen till Amerika? Efter- härstammar han från Halberstadt
som en eventuell invandring till i Tyskland. I husförhörslängderna
Amerika var så pass långt tillbaka för Klara fs har jag spårat honom
i tiden är det ingen idé att söka i tillbaka till år 1806. Här antecknad
t.ex. Ellis Island. Deras sökbara som Doctor Wisserman, men jag är
passagerarlistor börjar en bit in på ganska säker på att det är samma
1890-talet.
person.
Jag inser snart att komma vidare
Vid ett besök på Stockholms stadpå detta spår blir svårare än att sarkiv nyligen blev jag upplyst om
hitta den berömda nålen i höstac- att yttningslängder för Stockholms
ken. Åtminstone med så lite fakta. samtliga församlingar började föras
Dessutom var han 45 år gammal år år 1805 och att det nns personre1860. Att han skulle ha utvandrat till gister. Även här blev det tyvärr tvärsAmerika, bildat familj och fått barn topp.
får man väl betrakta som ganska
Jag gick igenom personregistren
osannolikt.
till samtliga yttningslängder för
Av alla de källor jag sökt honom dessa år. Ingen J F Wiseman hiti kan nämnas Demogra ska data- tades. Helt nyligen ck jag veta att
basen vid Umeå Universitet. Där det ska nnas böcker med register
hittade jag honom faktiskt, med över läkare som var verksamma i
anteckningen som av yttad år 1852! Stockholm vid den aktuella tiden.
Detta skulle ju betyda att min teori
Jag ska försöka få mitt bibliotek
inte håller! Jag mejlar dit och frågar att skaﬀa fram dessa böcker och
vilken källa de har till denna upp- kanske här få någon ledtråd. Sen
8

nns det i Tyskland en motsvarighet
till vårt Anbytarforum. Visserligen
kan jag läsa och förstå tyska någorlunda, men att formulera frågorna
blir svårare.
Så här långt har jag i skrivande
stund, slutet av oktober 2014, kommit i min forskning. Målet år att
hitta en nu levande man på en rak
manlig linje från denne J F Wiseman för en DNA-analys.
Även om jag inser att chanserna är
ganska små, måste jag försöka på alla
tänkbara sätt. Tänk om jag lyckas
lösa Den stora släktgåtan! Då får det
bli en fortsättningsberättelse.
En slutsats kan man i varje fall
göra. Tack vare DNA-analysen har
jag något att söka efter. Om och när
rätt person påträﬀas borde faderskapet gå att säkerställa. Utan detta
har jag fått nöja mig med det går nog
aldrig att reda ut.

Julen i Högsjö 1900
Julen har här för utit i stillhet
och ro, skrives till Västernorrlands Allehanda. Mycket folk
hade under juldagarna samlats i
kyrkan och bönhusen. Sekelskiftet rades i kyrkan med pompa
och ståt. Gudstjänsten började
klockan 11, kyrkan som var fylld
till sista platsen. Ute på kyrkvallen var illuminerat med 15 facklor, sockenstugan var dekorerad
med aggor och grönt. Kaﬀ e
serverades där och hade en
strykande åtgång och vid halv
två-tiden skiljdes man åt, nöjda
och belåtna med den enastående
högtidligheten. Kantor Wallberg
tillträdde vid samma tillfälle sin
nya befattning, vilken han skötte
på ett i alla förtjänstfullt sätt.
(VA 3/1 1900)
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Släktforskardagarna 2014
Av Örjan Öberg, Härnösand

Årets Släktforskardagar hölls i Karlstad 30 – 31 augusti och med temat ”Migration
– dåtid nutid framtid”. Arrangerande förening var Värmlands Släktforskarförening i
samarbete med Svenska Migrationscentret, Arkivcentrum Värmland samt Sveriges
Släktforskarförbud och som huvudsponsor Arkiv Digital.

S

om lokal hade man valt Karls- de med förköpta biljetter. Övriga
tad CCC, där CCC står för
ck ta resterande platser direkt och
Congress Culture Centre. En fan- behövde alltså inte stå och vänta på
tastiskt n lokal för liknande ar- att de med förköpta biljetter kom-

Niklas Hertzmans föreläsning om grundandet av Arkiv Digital var både
lättsam och underhållande.

rangemang. Allt i samma byggnad
och med en stor öppen yta på varje
våningsplan. Föreläsningssalarna är
moderna med bra och fungerande
teknik.
Här nns även restaurang och kaffeteria. Kort sagt, allt vad man som
besökare behöver på ett liknande
arrangemang. Det jag, och många
andra, saknade var någon form av
hänvisningstavla till de olika föreläsningssalarna på varje våningsplan,
direkt invid rulltrappan.
Systemet med förköpta biljetter
fungerade perfekt. Till varje föreläsning var det reserverade platser för
www.harnoforskare.se

mit. På detta vis kunde man hålla
tidsschemat nästan på minuten. För
mig var detta det ärde besöket på
Släktforskardagarna och jag tycker
att detta var nog det bäst arrangerade. Arrangörsstaben hade planerat
i nästan två år och jag tror att alla
besökare kände detta.
Dessutom fanns det ett stort
antal värdar och värdinnor på varje
våningsplan. Alla iklädda en solgul
T-shirt och var därmed lätta att
nna.
För min del är det alla föreläsningar som lockar mig till detta
arrangemang. Årets huvudtalare var

Christopher O`Regan som berättade om sitt 1700-tal. Ett ämne som
han behärskar till fullo. Denna gång
hade han valt att fritt ur minnet och
på sitt lättsamma och målande sätt
berätta om denna intressanta period
i historien. Den stora publiken lyssnade andäktigt på hans berättande
och belönade honom med varma
applåder.
Såg ni TV-serien Fröken Frimans krig som gick i TV i vintras?
Författaren till boken som serien
bygger på heter Eva Kajser. Hennes
föredrag om detta hade fått rubriken
Svenska Hem – Den sanna historien
om Fröken Frimans krig. En mycket
intressant berättelse. Eva Kajser är
släkt med den på sin tid beryktade
härnösandsläkaren Fritz Kajser.
Bland de mer lättsamma föreläsningarna kan nämnas Arkiv Digital
och dess möjligheter. Niklas Hertzman, en av grundarna till Arkiv
Digital, berättade på ett lättsamt och
underhållande sätt om bakgrunden
till företagets grundande.
Vår föreningsordförande, Peter
Sjölund, höll även i år sin föreläsning om DNA i släktforskningen.
Eftersom jag hört honom några
gånger tidigare avstod jag denna
gång trots att jag vet att Peter varierar sina föreläsningar från gång till
gång.
När man åker på ett sådant här
arrangemang nns det ju ett ganska
9
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stort utbud av föresläsningar att
välja på och helst skulle man ju vilja
besöka de esta. Tyvärr orkar man ju
inte ta emot hur mycket information
som helst.
Jag hade valt ut sex av det dryga
20-talet som erbjöds och för mig
var det tillräckligt. Förutom alla

Christopher O´Regan var årets huvudtalare.

Eva Kajser hade klätt sig i enlighet med den
tid boken handlar om.

dessa föreläsningar fanns där drygt
60 utställare med montrar av varierande storklek och innehåll.
I Släktforskarförbundets monter inhandlade jag den nyutgivna
DVD-skivan Sveriges Dödbok 1901
– 2013. Det är den sjätte utgåvan av
Dödboken.
I Föreningen DIS:s monter ck
jag en demonstration av delar av den
kommande versionen av DISGEN.
Årets Släktforskardagar besöktes
av mer än 5000 personer. Nästa år,
2015, arrangeras släktforskardagarna i Nyköping av NyköpingOxelösunds släktforskarförening.
Hemsidan hittar du här www.
sfd2015.se
Temat denna gång blir Ett gods –
en värld. Hoppas att vi ses där.

Lokalerna var öppna och ljusa och perfekta för detta arrangemang.

Utanför Karlstad CCC flyter Klarälven. I bakgrunden Östra bron som med sina 12 valv
är Sveriges längsta i sitt slag. Bron blev färdig år 1797 och är alltså 217 år!
Undrar hur Högakustenbron ser ut om 200 år?
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Du vet att du är
släktforskare när...
Av Markus Gunshaga, Helsingborg

Vi som släktforskar är utan tvekan speciella människor. Vi blir eld och lågor av gamla
brev och fotografier, vi tycker att kyrkogårdar är härliga, och ord som »ejusdem»,
»anförlust» och »katekismilängd» är vardagsmat för oss. Det finns vissa saker som bara
en släktforskare skulle förstå och känna igen sig i, och i dagens blogg har jag samlat
trettio exempel på sådant. Du vet att du är släktforskare när...
1) ...du inleder de esta av dina meningar med »min farmors morfars
mor...» eller något liknande.

8) ...din perfekta semester inkluderar besök på ett bibliotek, ett par
kyrkogårdar och minst ett arkiv.

2) ...du har sjukanmält dig eftersom 9) ...din familj vet att »jag ska bara
du ck upp ett hett spår i forsknin- kika i en kyrkobok till» betyder
gen och inte ville avbryta.
»mamma / pappa lagar inte mat
idag, beställ pizza».
3) ...din ultimata teknikpryl skulle
vara en tidsmaskin, så att du kan 10) ...du yttar till ett nytt hus, och
åka tillbaka i tiden och prata med genast undersöker husets historia
dina förfäder och få alla dina frågor och utforskar de familjer som tidibesvarade.
gare bott i huset.
4) ...du är mer intresserad av vad
som hände 1714 än 2014.
5) ...din enda utomhusaktivitet är
besök på kyrkogården.
6) ...du måste köpa en ny hårddisk
eftersom din nuvarande är proppfull
av släktforsknings ler.
7) ...du går direkt till hyllorna
K (Historia), L (Biografi med
genealogi), M (Etnografi,
socialantropologi och etnologi) och
N (Geogra och lokalhistoria) när
du besöker biblioteket.

11) ...du försovit dig eftersom
du suttit uppe hela natten och
släktforskat.
12) ...du har utforskat ditt husdjurs
förfäder.
13) ...du tycker att en avrättad förfader 1703 är mycket mer intressant
än dubbelmordet som ägde rum i
ditt kvarter i förra veckan.
14) ...du kör förbi en kyrkogård, och
din första tanke är »undra om någon
släkting eller förfader ligger begravd
där?».
15) ...du äger en laptop som du bara
använder vid arkivbesök.

www.harnoforskare.se

16) ...du frågar varje person du
möter om deras far- och morföräldrars efternamn.
17) ...din läkare frågar om din
familjebakgrund, och du svarar »hur
många generationer bakåt?».
18) ...de esta av dina semesterbilder har tagits på kyrkogårdar.
19) ...du kommer ihåg vilket datum
din farmors morfars mor föddes,
men glömmer din partners födelsedag.
20) ...du har knackat på hos en
främling och frågat om du får kika
runt i deras hus, eftersom en av dina
förfäder har bott där för länge sedan.
21) ...du äger er böcker om släktforskning än det lokala biblioteket.
22) ...du har löst en släktforskningsgåta som du ck reda på
genom din lokala dagstidning.
23) ...du kan räkna upp alla härader
i ett visst landskap, trots att du aldrig
har bott där.
24) ...du kan identi era gamla
sjukdomar och deras nutida motsvarigheter.
11
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25) ...du utforskar ovanliga, ickerelaterade släktnamn för skojs skull.
26) ...du, efter att ha spenderat hundratals kronor och era års forskning, inser att din gammelmoster
hela tiden visste svaret på släktgåtan, men du bryr dig inte eftersom
du ändå tycker att själva jakten är
roligast.
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29) ...du vet mer om dina förfäder
än de äldre släktingar som faktiskt
har träﬀat dem.
30) ...du sitter uppe halva nätterna
på Anbytarforum och läser inlägg
som inte har minsta koppling till din
egen släktforskning.

Denna artikel är hämtad med tillstånd av författaren från Sveriges
27) ...du blir avundsjuk på personer släktforskarförbunds hemsida Rötsom har familjebiblar, gamla brev ter, www.genealogi.se och där kan
och andra släktklenoder i sin ägo.
ni läsa era av Markus inlägg på
Rötterbloggen som så många andra
28) ...du utforskar chefens, grannens, släkt- och hembygdsforskare.
kändisens och ickvännens kusins
anor, med motiveringen »jag var
ny ken».

Projektet Sveriges
Dödbok fortsätter
I samband med årets släktforskardagar släppte Släktforskarförbundet den
sjätte utgåvan av Sveriges Dödbok. Den omfattar åren 1901 – 2013 och
innehåller uppgifter om c:a 9 290000 personer. Under hösten har Förbundet
beslutat att fortsätta projektet. Man siktar nu in sig på perioden 1860 – 1900.
Så fort en projektledare utsetts kommer arbetet att dras igång. Målsättningen
är att till år 2017 eller 2018 kunna presentera en ny version av ”Dödboken”.

Något av innehållet i
nästa nummer
Förutom kring min egen forskning i Högsjö socken, kan ni
bl.a. läsa om byarna Svedjen
och Nordanå i Viksjö socken
och snickaren Gösta Åkerlund
som hade ett litet torp i förstnämnda by.
Visste ni att Härnösandsspråket det fanns/ nns?
Och så var det han som inte
ville ska i för grunt vatten så
han tog saken i egna händer
och byggde upp en barriär av
sten i Gådeån.
I slutet av 1600-talet var missnöjet med dödsdöma fångar
i länet som drack så mycket
innan avrättningen, att de
försovde sig och kunde inte
avrättas, hur komiskt det än
låter! Det gällde också skarprättaren som var så berusad
att det det ck skjutas upp!
Manus från er vill jag gärna
ha senast den 27 februari 2015
men går att ta in i efterhand
också. Mejla till tonyjons@
gmail.com eller skicka med
post enligt adressen på sidan 2.

För att kunna genomföra detta krävs hjälp av oss släktforskare.
Arbetet går ut på att för en församling man valt först gå igenom död- och
begravningsboken och i en fördefinierad tabell fylla i vissa uppgifter om alla
avlidna.
När detta är genomfört söker man upp dessa personer i husförhörslängden
och kompletterar tabellen med bl.a. födelseförsamling.
De färdigifyllda tabellerna skickas därefter till projektledaren. Inom
Härnösands släktforskare kommer vi att utse en koordinator som ska fungera
som kontaktperson mot projektledaren.
Så fort projektet dras i gång kommer vi att meddela våra medlemmar.
Fundera även DU över vilken eller vilka församlingar du kan tänka dig att
jobba med. Örjan Öberg
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Magnus Gustaf Blix
Av Yvonne

F

ödd den 25 december 1849 i Säbrå, Västernorrland,död den 14 februari 1904 i Lund,
var en svensk fysiolog, professor vid Lunds universitet från 1885.
Han var universitets rektor från
1899. Blix blev student 1869, medicine kandidat 1875 och medicine
licentiat 1879 samt medicine doktor 1880, allt i Uppsala.
Han förordnades 1880 till docent
i experimentell fysiologi och medicinsk fysik i Uppsala, utnämndes
1882 till ordinarie laborator vid
fysiologiska institutionen där, efter
att ända sedan 1876 på förordnande
ha förestått densamma, samt 1885
till professor i fysiologi och embryologi vid Lunds universitet.
Blix ägnade sig särskilt åt muskelfysiologi och sinnesfysiologi och
nådde viktiga resultat inom dessa
områden, bland vilka främst bör
nämnas hans upptäckt av att våra
förnimmelser av köld och värme
förmedlas genom olika slags nerver.
Denna upptäckt beskrivs i
avhandlingen Experimentala bidrag
till lösningen af frågan om hudnervernas speci ka energi (1883, i Uppsala
läkarförenings förhandlingar), för
vilken han 1889 erhöll Svenska
läkarsällskapets halvsekelsmedalj.
I sin gradualavhandling, Oftalmometriska studier (1880; av Vetenskapsakademien belönat med halva wallmarkska belöningen), beskriver han
en efter en ny princip konstruerad
oftalmometer och redovisar med
denna utförda mätningar.
I era avhandlingar, Bidrag till läran
om muskelelasticiteten (1874,i Uppsala
läkarförenings förhandlingar), Till
www.harnoforskare.se

unberg, Härnösand

belysning af frågan huruvida värme Blix. Han valdes in som ledamot av
omsättes till mekaniskt arbete vid mus- Kungliga Vetenskapsakademien 14
kelkontraktionen (ibidem 1881), Ett december 1892.1
bidrag till kännedomen om muskelns spänning och det mekaniska
arbetet vid kontraktionen (ibidem
1884), Die Länge und Spannung des
Barnfest i Vålånger
Muskels (Skandinavische Archive
für Physiologie, 1891-95), Studien
En barnfest var anordnad av lärareüber Muskelwärme (ibidem 1901),
personalen i Vålånger skola torsdagen
behandlade han med nya metoder
den 30 december. Festen öppnades
många av de svåraste frågorna
av småskollärarinnan Lovisa Hult,
beträffande muskelns allmänna
som i korthet redogjorde för julens
fysiologi.
betydelse, varefter barnen sjöng några
Blix konstruerade även en mängd
julsånger. Sedan en 9-årig icka läst
fysiologiska instrument, bland annat
upp några berättelser vidtog den
muskelindikatorn och termogalvavid alla fester förekommande kaﬀenometern, som är beskrivna dels i
drickningen. Sedan julgranen tänts
ovanstående arbeten, dels i andra
börjades dansen kring denna och
avhandlingar, bland annat i Neue redärefter bjöds barnen på knäck. När
gistrirapparate (i P ügers Archiv für
de hade roat sig en stund, plundrades
die gesammte Physiologie des Mengranen då alla ck sin del. Festen var
schen und der iere 1902). Bland
talrikt besökt av både barn och äldre.
Blix arbeten kan även nämnas hans
Efter festens slut förekom en liten
forskning om varför människan inte
fruktauktion. (VA 4/1 1910)
kan yga.
Blix hade en överenskommelse med kollegan Carl Magnus
Fürst om att den av dem som först
dog skulle få sin hjärna undersökt
av den andre. Fürst höll sitt löfte
och utkom kort efter Magnus död
med skriften «Magnus Blix› hjärna»
på Gleerups förlag. Hjärnan i dess
komponenter finns fortfarande
konserverad vid Lunds universitet.
Magnus Blix var son till pastor Carl Johan Blix och Christina
Österholm, och kom från den
gamla jämtska släkten Blix. Han
gifte sig 1890 med Martina Lamm.
Han var far till Gunnar Blix, farfar
till Hans Blix och farfars far tillErik 1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Blix
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Spridande av julglädje 1940
Av Tony Jonsson

I ett brev av den 16 december 1940, adresserat till Herr Bruksägare G. J. Versteegh i
Stockholm, hade kontorspersonalen på Utansjö bruk i Högsjö, föreslagit en julbonus
till de anställda. Fabrikens produktion stod stilla under rådande krigstider och de flesta
hade inget annat jobb och nog var det eländigt. Texten återges i sin helhet, utom själva
bilagans innehåll med redovisade personal och förhållande.
Härmed bedja vi till Bruksägare Versteeghs granskning och
avgörande få överlämna en förteckning över vår fast anställda personal,
i vilken förteckning vi varit oförvägna nog att uppsätta en del belopp,
som vi med gillande och goda vilja
hade tänkt få utdela till ett visst
antal av denna vår arbetspersonal, till
spridande av litet julglädje i hemmen och för att i någon måtto söka
borttaga något av de beklämmande
känslor, som tidsläget och de därav
föranledda utkomstmöjligheterna
för många av dem åstadkommit.
Inte utan ett visst mått av glädje
för oss är det att se att så många av
våra arbetare lyckats erhålla arbete
på andra orter och i andra branscher
än de tidigare varit vana med hos
oss.
Vi ha tillnärmelsevis icke kunnat
utsätta alla de anställningar, som
vårt folk innehaft under tiden sedan
fabriksdriften härstädes lades ned,
utan blott i en del fall, där vederbörande fortfarande är anställd.
Många ha varit ute på sådana arbeten, som i.o.m. den kyligare årstidens inträde nödgats upphöra, och
äro de i detta laget utan arbete.
Många ha sökt sig rent skogsarbete, ehuruväl att det för en industrimänniska, som större delen av sitt liv
stått bakom en maskin är ett bland
de värsta arbetena, enär detsamma
14

fordrar mångårig träning för att
vederbörande skall kunna göra sig
gällande i detta hårt pressade arbete.
En del ha lyckats rätt bra i dessa
sina försök, en del återigen ha misslycktas kapitalt och nödgats söka sig
annat arbete av lättare beskaﬀenhet.
I vårt urval bland personalen
hava vi sökt gå tillväga med största
möjliga noggrannhet och med allt
hänsynstagande till vederbörandes
ekonomiska belägenheter. Trots
detta kan det dock hända att det
nnes fall, som varit i mera behov
av hjälp, än de vi uppsatt.
Det nns ju nämligen alltfort
folk, som med en viss inneboende
stolthetskänsla aldrig skulle låta
någon annan få taga del av deras
trångmål. Återstår alltså att se i vad
måtto vi lyckats eller ej att rättvisligen bedöma de verkligt föreliggande behoven.
Det är icke utan en viss tvekan vi
gått till verket i denna angelägenhet.
Dels är det alltid svårt att utöva välgörenhet, dels är det också svårt för
oss att i en för vår industri så brydsam tid framkomma med dylika
anspråk.
Vi drista oss emellertid därtill
i känslan av att vi hos Eder skola
röna förståelse inför de problem,
som här föreligga, för vilka Bruksägare Versteegh icke är främmande,
och emotse med största tacksamhet

meddelande om, i vilken omfattning
de framlagda önskemålen blivit beviljade eller ej.
Högaktningsfullt.
Bilagan på 8 sidor, redovisar de 268
anställda med namn, sysselsättning,
civilstånd, antal barn, anställningsår,
födelseår, arbetad tid av 190 möjliga
arbetsdagar efter 19/4, uppburen inkomst, antal dagar i skogsförvaltningens regi tillika uppburen inkomst,
understöd av kommunen och sist
anmärkning om nuvarande anställning m.m. Av dessa arbetare var det
75 som ck 100 kronor i julbonus.

Stina Blom i
Svedjebacken, Viksjö
Stina Blom berättade i en kort
artikel i Västernorrlands Allehanda den 2/11 1946, om hur
det var att bo i Svedjebacken i
Viksjö socken:
Att jag bor kvar här beror på
svårigheten att få husrum på
annan plats. Svedjebacken börjar bli alltför strävsam för mig.
I den backen är det många som
har slitit ut sig.

Härnösands Släktforskare med omnejd

NR 4/60 • ÅRGÅNG 24 • DECEMBER 2014

BÄFVERNYTT

Föreningens CD-shop
Under årens lopp har föreningen registrerat och sammanställt släkt- och
sockengenealogier och hitintills har föreningen tagit fram nedanstånde till försäljning.
Hemsöbor 1847-1939
Innehåller c:a 4600 personer från
1570 och framåt. För åren 18471939 är uppgifterna kontrollerade
mot tillgängliga kyrkböcker, SCButdrag och Sveriges dödbok 19012009. Totalt c:a 8000 A-boksanteckningar om c:a 2900 personer.
Födelse-, döds-, och vigselnotiser
tillkommer. Pris 350 kr.

Häggdånger
Häggdångers församlings bönder
och båtsmän åren 1600-1800 med
familjer och ursprung där sådant
återfunnits. Vidare nns noterat
hemmansägare under 1543-71 och
domboksutdrag från 1640-tal till
1720-tal. Pris 350 kr.

Bjärtråskivan
Omfattar perioden 1543-1850 där
familjerna redovisas per by. Sandö
glasbruk nns med för åren 17501775. Även kronobåtsmän redovisas. Skivan är framställd av Agneta
Olofsson och bygger på det material
föreningen ck från Britta Ulander
förra året. Pris 500 kr. Medlemmar
i föreningen erhåller 100 kr rabatt.

Härnösands Gymnasium 16501848
Stigsjö 1600 1800 - 300 kr.
Innehåller uppgifter om studen- För beställning kontakta Agneta
terna på Härnösands Gymnasium Olofsson, 0611-221 85 eller eSäbråbor 1535-1844 - 500 kr.
1650-1848 och något om deras posta till kassor@harnoforskare.se
härstamning. Det är arkivlektorn
Viksjö Byar och gårdar
emeritus ord Bylund som har
Sigge Sjödins Viksjöbor 1500-1800 tagit fram uppgifterna i arbetet med
har nu omarbetats och överförts till sin licentiatavhandling från 1972.
Om din rull lmsläsare har
CD (med diverse rättelser och til- Licentiatavhandlingen nns också
gått sönder lägg). Kallas i det nya formatet för med på skivan. Pris 200 kr. Ingen
gör som redaktören!
Viksjö byar och gårdar 1600-1800. medlemsrabatt på denna skiva.
Pris 300 kr.
Högsjöbor 1542 –1900
Ljustorpsbor 1500-1800
Skivan som omfattar åren 1542Sammanställd av Folke Åsén. 1900 innehåller uppgifter om
Konverterad till CD av Agneta tusentals personer, alla sökbara via
Olofsson. Pris 300 kr.
inbyggd funktion i programmet.
Släktnamnsregistret nns att läsa
Barbro Hammarhälft
på adressen: www.harnoforskare.
Sammanställd av Peter Sjölund och se/hogsjonamn_01.pdf.
Björn unberg.
Som underlag för skivan har
Pris 300 kr.
Agneta använt Hugo Fälldin:s
Högsjöbor samt tillgängliga kyrkböcNora Tingslag 1700-1799
ker och mantalslängder. Pris 500 kr.
Sammanställning av Britta Ulander. Portokostnader tillkommer. MedNora Tingslag omfattar socknarna lemmar i Härnösands släktforskare
Bjärtrå, Skog och Nora samt fram får 100 kronor rabatt på ovan angitill år 1757 även Högsjö och Gud- vna priser.
mundrå. Pris 300 kr.
Har man ingen rullfilmsläsare får man
göra sig en, vilket redaktören gjorde.
www.harnoforskare.se
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B Föreningspost
Avs: Härnösands släktforskare
c/o Agneta Olofsson
Kastellgatan 26
871 33 Härnösand

Medlemsmöten våren 2015
20 januari
17 februari
17 mars årsmöte
14 april
Tisdagar kl 18.00 i Mittnordensalen på Landsarkivet i Härnösand.
År 2015 firar föreningen 25 år och då kommer ett jubileumsarrangemang
att hållas den 17-18 oktober. Detaljer kommer senare kring detta.

Ni har väl inte glömt bort att besöka vår hemsida?

www.harnoforskare.se
Manusstopp den 27 februari 2015
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