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Härnösands Släktforskare är en
oberoende släktforskarförening
ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Vi vänder oss i första hand till
släktforskare men även lokalhistoriker, bya- och hembygdsforskare finns 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. Under kvällen hålls paus för
en fikastund. Förutom våra medlemsmöten brukar vi avsluta säsongen med en bussresa på våren.
Antalet medlemmar i föreningen i maj
2017, 188 betalande.
Medlemsbladet BäfverNytt utkommer
3-4 gånger per år.
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Ordföranden har ordet
Bilden är ett montage

”

Vintern rasat ut bland våra fjällar”, så en kort och snabb vår, med
höga pollenvärden till styggelse för alla oss allergiker, och plötsligen
så har vi sommar. 2018 - Riksarkivet firar 400 år. Sedan 1618 har
man bevarat statens handlingar. Då gällde det kontroll och makt.
I 400 år har man bevarat information. Från medeltida pergamentsbrev till dagens digitala uppgifter. I arkiven
ﬁnner man sin historia men även skildringar
om samhällets förändringar. Om ytterligare
400 år, vad ﬁnner man då i arkiven? Den
19 april ﬁrades jubileet, med tårtkalas,
i Härnösand. Den 8 maj hölls på LandsarkiFoto: Örjan Leek.
vet, i samband med ﬁrandet, ett intressesant föredrag ”Alla tiders förvaltning” Axel Oxenstierna och hans reformer.”
Jan Samuelsson från Mittuniversitet, berättade om hur det började med Oxenstierna och den svenska
statens utveckling. Ett föredrag värt en repris hos Släktforskarna. För att ta del av ytterligare aktiviteter i
samband med jubileet, besök Landsarkivets och Riksarkivets hemsidor.

V

årt vårprogram har genomförts, bl.a. med ett besök i Häggdånger. 30 förhoppningsfulla personer deltog och vi bjöds på vackert väder. Trots smärre felnavigering, bl.a. av min mor, tog vi oss
till besökmålen. Först till Häggdångers kyrka som invigdes 1785, men redan på 1200-talet fanns
i Häggdånger en kyrka. Många rariteter ﬁck vi här ta del av bl.a. två träsnidade ”madonnor” om vilka
ordf. i Häggdångers bygdegårdsförening Barbro Westerholm, hade en intressant berättelse.
Vi åkte vidare till ”Fattigstugan” som häggdångersbor renoverat och iordningställt för att bli ytterligare ett besöksmål. Vid Kallbäckens avrättningsplats berättade pedagogerna Maria Nordlund och Sara
Öhman från Länsmuseet om olika personers öden och vars liv avslutades på platsen. Dagen avslutades
på May-Guns veranda, med kaﬀe, hembakt bröd av ﬂera sorter och intressanta samtal.
Att göra besök utanför centralorten visar sig vara ett utmärkt beslut. Så mycket det ﬁnns att ta del
av i vårt eget närområde.
Vårt höstprogram är färdigställt och godkänt och du kan ta del av det på sista sidan.
Jag passar också på att påminna om att släktforskardagarna genomförs i år – 1- 2 sept. i Växjö.
Ha det så skönt i sommar.
Vi ses i arkiven ! / Björn Thunberg.

BIDRAG TILL BÄFVERNY T T?
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Regionarkivet
f.d. Landstingsarkivet
TEXT: RONNY NORBERG

Historik
Fram till 2004 hade Västernorrlands läns landsting ett centralarkiv i kansliets källare i Härnösand,
men ﬂyttade 2005 till nya lokaler på
Arkivcentrum Nord. Löpande restjournalskanning till vårdens e-journalsystem påbörjades under 2007 i
Sundsvall. Restjournaler är pappershandlingar som hör till sjukjournalerna i e-journalsystemet.
Landstingsarkivet på Arkivcentrum Nord och alla sjukhusens journalarkiv, inklusive restjournalskanningen slogs år 2010 ihop till en
verksamhet och kom organisatoriskt sett att ligga under landstingskansliet i Härnösand.
Utanför verksamheten ﬁnns
landstingsarkivarien, som fungerar
som beställare av landstingsarkivets
tjänster.
I ett större projekt samlade man
under år 2012 samman större delen
av alla gamla pappersjournaler från
sjukhusen och vårdcentralerna i nya
lokaler i Härnösand. De nya lokalerna ligger i de gamla kasernerna på
Kusthöjden i Härnösand som byggts
om för att kunna användas som
arkivdepå. Man byggde även till en
kontorsdel mellan kasernerna.
Under 2013 förändrades även
organisationen så att landstingsarkivet kom att ligga under landstingsservice istället för kansliet,
men ﬂyttades 2017 tillbaka till
kansliet, som då bytt namn till regi-

onledningsförvaltningen. Landstinget hade då blivit region, och har
från och med 1 februari 2018 även
bytt namn till Region Västernorrland.

Fakta
Regionarkivet består av två enheter, en i Sundsvall och en i Härnösand. För närvarande ﬁnns 7,5
tjänster i Sundsvall och 6 tjänster
i Härnösand, plus en chefstjänst. I
Härnösand ﬁnns enligt de senaste
uppskattningarna cirka 20000 hyllmeter handlingar.
I Sundsvall förvaras mikroﬁlmade journaler motsvarande ca 8000
hyllmeter. I Sundsvall arbetar man
enbart internt med skanning av
restjournaler och digitalisering av
mikroﬁlmade journaler för vården i
länet.
I Härnösand arbetar man dels
internt med skanning av pappersjournaler till vården i länet, men
man tar även hand om alla externa
förfrågningar gällande pappers-

journaler och andra handlingar. En
del är även interna beställningar av
andra handlingar, som till exempel
personalhandlingar och diarieförda
handlingar. Under en period 20152018 hade vi även uppdrag från
en del kliniker att lämna ut deras
e-journaler på externa förfrågningar.
Ett fåtal e-journalsystem är också
slutarkiverade, och även utlämnande av dessa journaler sköts av arkivet
i Härnösand. E-journalsystemen är
arkiverade i R7e, och driften av det
ﬁnns i Örebro läns landsting. Fler
system är på väg att bli arkiverade.
De externa förfrågningarna
kommer till exempel ifrån privatpersoner (patienter), forskare, försäkringsbolag, andra landsting, privata
vårdgivare och andra myndigheter
(polisen, IVO, Kommuner, Försäkringskassan, Rättsmedicinalverket).
År 2016 beställdes 12484 st
handlingar från Härnösand, varav
5061 journaler skannades för vården.
Till det kommer ett par tusen exter-
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ret Härnösand -67, vi har 67-75, provinsialläkarna ﬁnns instoppoch Österåsens sanatorium). Från ade i vårdcentralernas journaler för
1960-talet kan det dock ﬁnnas hos patienter som övertogs av landsockså, till exempel när det gäller tinget.
Äldre journaler från landstingets
Sidsjöns sjukhus.
Dessutom är det vanligt att även sanatorier och dispensären. Vi har
äldre journaler ﬁnns samlade i lands- ännu inte fått alla pappersjournaler
tingets journal om patienten fortsatt från Lungkliniken i Sundsvall som
besöka vården eller varit inlagd efter förutom deras egna journaler även
har en del handlingar från sanaArkivhandlingar i Region Västernorr- att landstinget tagit över.
BVC-journaler från 1930-talet toriet i Sundsvall. Det mesta från
lands arkivdepå i Härnösand
Sjukhusjournaler från 1788 till ca till och med 2011 (skickas till oss Sundsvalls sanatorium ska dock
2009 (Medicinkliniken till 2004). när barnet börjar grundskolan eller ﬁnnas hos oss.
Betyg och andra
I många journaler från
handlingar från lands1900-talet kan man ibland
tingsdrivna
skolor,
få sjukdomshistoria inte
framförallt vårdskolor,
bara för patienten utan
folkhögskolor (Hola,
även patientens föräldrar,
Hampnäs, Ålsta) och
syskon och barn.
skogs- trädgårds- och
I enstaka fall kan man
lantbruksskolor (Nordäven ﬁnna uppgifter om
vik, Skedom, Söråker).
utlandsvistelser och inte
Handlingar
och
sällan uppgifter om besök
journaler från Omsorpå andra sjukhus och
gen (fram till 1992),
vårdinrättningar.
Den
barnhem,
särskolor.
äldsta journalen vi har är
Administrativa handHärnösands lasaretts jourlingar och personalnal från 1788.
handlingar från de
Originalet hade varit
ﬂesta landstingsdrivna
försvunnet, förmodligen
verksamheter i Västeri mer än fyrtio år, innan
norrland från 1800det återfanns för ett par
talet fram till idag.
år sedan och återbördaScenkonstbolagets
des till Landstingsarkivet
handlingar.
i Härnösand. En kopia av
Ovanstående är bara
journalen hade dock gjorts
exempel på en del av
tidigare och förvaras på
de vanligaste arkivBirgittamuseet i Härnösand.
Journal från Medicinkliniken i Sundsvall 1931. handlingarna på Regionarkivet. Det ﬁnns
Den ﬁnns även skannad
även ytterligare handlingar som inte
ﬂyttar ut ur länet).
och tillgänglig fritt på Internet:
Läkarstationernas och vårdcen- nämns här.
https://www.kulturarvvasternorrExempel på vad man kan hitta
land.se/digitalt-kulturarv/medicin- tralernas journaler från 1960-talet
fram till mitten 90-talet. Före 1963 om man har tur. Sjukdomshistoria
historia/oevriga-handlingar
BB-journaler från 1920-talet till ca var provinsialläkarna statliga och inte bara för patienten, utan även
deras journaler ﬁnns i den utsträck- för hans föräldrar, syskon och barn.
2004.
Psykiatriska klinikernas jour- ning de ﬁnns bevarade på landsarki- Tydligen har han även vistats i Afrika
och fått malaria och sedan under en
naler ca 1960-2008, före 1967 var vet, med vissa undantag.
Vi har en del äldre provinsial- period vistats på sjukhus i Hamburg.
hospitalen/mentalsjukhusen statliga
och ﬁnns då på landsarkivet, liksom läkararkiv hos oss, och dessutom är
även annan statlig sjukvård (Vanfö- det inte ovanligt att journaler från
na beställningar av e-journalutskrifter
som arkivet skötte på uppdrag av
en del kliniker. Förutom att besvara
externa och interna förfrågningar
ingår i uppdraget även att ta emot
arkivhandlingar, bevara och vårda
arkivhandlingar och tillgängliggöra
arkivhandlingar.
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Utlämnande av arkivhandling och
kontaktuppgifter
70 års sekretess gäller. Man får praktiskt taget alltid se sina egna journaler. Undantaget om det kan påverka
pågående vård (psykiatrin, har aldrig
hänt, men vi har lämnat över till
vården i en del fall för godkännande), eller om annan uppgiftslämnare
har lämnat känsliga uppgifter som
berör uppgiftslämnaren eller tredje person (maskning, främst BUP,
uppgifter om föräldrar eller syskon
till patienten).
Avliden nära anhörigs journal.
Det kan tolkas lite olika från fall
till fall, men menprövningen görs
med tanke på de närmast anhöriga. I något fall har vi gjort avslag
eller begärt in medgivande om det
funnits någon närmare anhörig som
vi ansett skulle kunna lida men om
vi lämnar ut uppgifter.
Vi har öppet för besök vardagar
mellan kl 9.30 och 11.30. Efter
överenskommelse kan vi även ta
emot besökare andra tider. Samma
tider gäller för externa förfrågningar
via telefon, dvs 9.30-11.30. Det går
även att nå oss via mail. Kontaktuppgifter, ytterligare information
och beställningsblanketter ﬁnns på:
https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Regionarkivet/

Läsövning!

S

å var det äntligen dags för en läsövning! Den här gången hämtar
vi texten från Gävle Heliga Trefaldighet (X) HIa:2 1707-1717
Bild 2050 / Sida 243. För att inte hålla er på halster till nästa
nummer så kommer vi istället att ha svaret i samma medlemsblad.
Lösningen hittar du på sidan 13. Lycka till!

Ronny Norberg, arkivarie och
handläggare på Regionarkivet i
Härnösand. //

Förbundets hemsida
har fått en uppdaterad
plattform, flyttat till en ny
server och fått en ny design
som är kompatibel med alla
sorts datorer, mobiler och
läsplattor. www.genealogi.se
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Adliga sköldar och
icke adliga - del II
Här kommer fortsättningen på artikeln från 3/69 september 2017.
TEXT: MAGNUS HOLMQVIST

D

en utbredd vanföreställning om att det, bortsett från myndigheter och organisationer, bara är adelsfamiljer som får
bära en vapensköld. Så är inte alls
fallet – alla personer, oavsett börd,
har rätt att föra ett familjevapen.
Dock finns vissa föreskrifter som
måste respekteras. För att övervaka
och godkänna vapensköldar inrättades på 1700-talet Riksheraldikerämbetet. Detta verkade fram till
1953 då verksamheten övertogs av
Statsheraldikern vid Riksarkivet.
Idén att måla sin sköld med ett
särskilt motiv som var ett kännetecken utöver att bara vara ren dekoration uppstod någon gång i början på
1100-talet. Syftet var detsamma som
senare tiders uniformer, det gällde
helt enkelt att kunna skilja vän från
fiende på slagfältet eller i tornerspelen.
Senare utvecklades dessa sköldar
till släktvapen som användes som
kännetecken i till exempel sigill.
Ett vapen har en figursammansättning som bestäms av en blasonering (beskrivning), och den är fast.
Däremot kan enskilda detaljer
variera över tid. I slutet av 1100-talet
blev bruket av en härold vid tornerspel vanligt, dennes uppgift var
ET FINNS
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att presentera de olika deltagarna
så noggrant som möjligt. Under
1200-talet vidgades häroldernas
uppgifter i och med att de började
anteckna de deltagande riddarnas
vapensköldar i särskilda vapenböcker.
Den äldsta bevarade är från år 1244,
och sedan följer en rad vapenböcker från England, Frankrike och det
Tysk-romerska riket.
Därmed kunde man på ett säkert

slagfält.
För att vapnet ska synas tydligt
så behövs kontrast mellan färgerna.
Inom heraldiken kallar man färgerna
för tinkturer. Tinkturerna delas in i
färger och metaller. Färgerna är blått,
rött, grönt, svart och purpur.
Metallerna är guld och silver. Guld
och silver får ofta gestaltas av gult
och vitt. Svenska riksvapnets färger
är alltså i heraldisk mening inte blått
och gult utan blått och guld.
“Andemeningen är att
Den kanske viktigaste regeln inom
vapnet ska vara lätt att se heraldiken är den att fält i färg endast
och känna igen med ett
får möta fält i metall och fält i metall
enkelt ögonkast.”
får endast möta fält i färg. Allt för att
skapa bästa möjliga kontrast. Denna
och enkelt sätt skriva av texten vid regel brukar heraldiker referera till
kopiering och slippa förlita sig som tinkturregeln.
enbart på bilderna med allt det
Om ett vapen framställs utan färg,
skulle medföra av feltolkningar av i till exempel ett sigill eller i svartvitt
motiv och färger. En sådan skrift- tryck, kan man illustrera tinkturerna
lig beskrivning av ett vapen kallas med olika mönster så att det framgår
för blasonering och det är den som vilka tinkturer det är trots att färg
definierar vapnet. Blasoneringar har saknas. Detta kallas skraffering. Det
sin egen speciella termologi. Det finns självfallet en skrafferingsnyckel.
finns inget formellt eller officiellt
Motiven kan delas in i två kategoregelverk för hur ett vapen får se ut. rier, allmänna bilder och häroldsReglerna är baserade på tradition bilder. Allmänna bilder är djur, växter
och praxis. Andemeningen är att och föremål, medan häroldsbilder är
vapnet ska vara lätt att se och känna olika geometriska figurer som delar
igen med ett enkelt ögonkast. Även in skölden i olika fält. Allt beskrivs i
om du står i ”rök och damm” på ett blasoneringen med särskild heraldisk
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terminologi. Motivet får inte vara tredimensionellt eller
skuggat, utan ska avbildas stiliserat. Bokstäver och siffror
är inte heller tillåtna. Det ska vara tydligt och enkelt och
ett motiv ska fylla ut hela det fält som det befinner sig i.
Motivet får inte heller vara ett specifikt föremål eller djur.
Ett lejon är alltså ok medan lejonet Simba inte är ok.
Skölden kompletteras ofta med en tornerhjälm, öppet
visir för adliga och slutet för ickeadliga. Med hjälm följer
hjälmtäcke och eventuell hjälmprydnad. Till skillnad
från sköldens motiv får hjälmprydnaden vara tredimensionell. Detta därför att de ”verkliga” hjälmprydnaderna faktiskt var just tredimensionella utsmyckningar på
hjälmen. Liksom öppen hjälm är kronor ett rangtecken.
I Sverige finns sju sorters heraldiska kronor, var och en
med sitt fastställda utseende.
Den kungliga kronan finns på riksvapnet och får
användas av kungen och drottningen. Kronprinskronan
får idag bara bäras av kronprinsessan Victoria. Övriga
prinsar och prinsessor bär hertigkronor. Denna krona
brukar också användas på våra landskapsvapen som
tecken på att landskapen är hertigdömen. Tre av kronorna är adliga. En för grevar, en för friherrar och en för
obetitlad adel. Den sjunde kronan är den s.k. murkronan.
Den bärs inte av människor, utan av städer/kommuner.
Här nedan följer vapnet för adliga familjen Teet, enligt
kopia från Statsheraldikern vid Riksarkivet: Skölden
delad i ett rött övre fält med tre stjärnor och ett undre
i silver med ett rött Andreaskors. Över skölden är en
öppen tornerhjälm, med krans och hjälmtäcke i rött och
silver. Ovanpå hjälmen är en ljusblå måne. Där ovanför
är ett brunt hjorthuvud. I Häggdångers kyrka finns ett

Vapnet för adliga familjen Teet, nr 550†.

Huvudbanér för häradshövdingen i Medelpad Erik Teet
(1646-1693) i Selångers kyrka.
Foto: www.kyrkokartan.se

huvudbanér för den förres son, häradshövdingen i södra
Ångermanland Erik Teet (1673-1733). Ett huvudbanér kan även benämnas begravningsvapen. Det bars på
en lång stång framför kistan i begravningståget för en
adelsman.
Efter begravningen kapades stången och huvudbaneret placerades inne i kyrkan. Det förväxlas ofta med ett
epitafium, som ju är en ”ren” minnestavla över den avlidne.
Nedanstående bild föreställer en detalj av en medeltida
mässhake från Stigsjö kyrka, numera i Historiska museet
i Stockholm. Det är en mässhake som såldes dit år 1895

Detalj av SHM 10051. Foto: www.shm.se
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sköldar. Den högras motiv utgörs
av en stolpe. Den vänstras vapenbild
utgörs av en röd sparre åtföljd av tre
4-styckade snedrutor. Heraldiskt
höger och vänster utgår från en
tänkt sköldbärares synvinkel, och blir
således spegelvänt gentemot betraktarens.
Vänster: Sundsvalls stadsvapen från
Som sagt, ovanstående är att
1624.
uppfatta
som en kortfattad introdukHöger: Härnösands kommunvapen
tion i ett omfångsrikt ämne. Om
med ”murkrona”.
intresse finns för ytterligare kunskaför 100 kronor (i dagens penningvär- per i ämnet, så finns det ju möjligde ca 89 000 kronor); tack vare det så heter att anordna en studiecirkel. Är
finns den fortfarande bevarad. Under du intresserad av detta, så hör av dig
ett sekundärt påsytt kors finns två till föreningens vice ordförande. //

Ett brevkort
berättar
På Internet finns en auktionssida som heter Tradera där
man som släkt- och hembygdsforskare kan göra ett
och annat fynd. Jag gjorde
ett litet ”fynd” som väckte
min nyfikenhet.
TEXT: TONY KORPENKLO

D

etta brevkort blev jag extra intresserad av, då innehållet i texten berättar att
att avsändaren möjligen var en samlare av brevkort! “Den 29/12 1900.
I hopp om att H. H. vore hågad att

byta några illustrerade brefkort med
mig, sänder jag ett dylikt med en
hjärtlig helsning från Hernösand.
Högaktningsfullt Ernst Berglund.
Min adress är Ernst Berglund, adr.
N. E. Jonssons gård i Norrstaden,

Hernösand.”
Vid närmare efterforskning visar
det sig att Ernst Berglund var
mycket ung när han skrev detta kort
- blott 15 år gammal! Han föddes
utom äktenskapet i Stigsjö den 19/3
Forts. sid. 13

Brevkort från Härnösand skrivet till
”Herr Karl Broman, Umeå och posstämplat i Härnösand den 30/12
1900.

10 www.harnoforskare.eu
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En torpedering under
Andra världskriget
Ibland sker olyckor på sjön av det ovanliga slaget, såsom min farbror Emrik Westerlund var med om för 77 år sedan (han var då 48 år). Han har berättat det fasansfulla
han var med om många gånger för barn och barnbarn.
TEXT: BRITT-MARIE SJÖQUIST

F

artyget S/S Lars Magnus Trozelli, som ägdes
av Holmens Bruk, var på nyårsdagen 1940 på väg
utan last till en hamn vid engelska ostkusten. Det
var deras fjärde resa dit för att hämta kol sedan andra
världskrigets utbrott. Tidigare hade fartyget lossat en
papperslast från Hallstavik i Köpenhamn.
Avresan från Danmark skedde på tredjedag jul mot
Blyth och resan tycktes gå bra tills man kl. 11 fick uppleva
denna fruktansvärda händelse.

Emrik, som var maskinist på fartyget, var på väg i en
lejdare ner till maskinrummet när det blev en otrolig
explosion. Emrik ramlade då ner på den nedersta durken
i maskinrummet men på vägen ner slog han ryggen i
ett räcke till en lejdare varvid han blev medvetslös men
vaknade av att vattnet forsade över ansiktet. Han tog
sig trots smärtor upp på däck och hoppade direkt ner i
vattnet där han hamnade nära en ”stock” som han fick
tag i.
Härnösands Släktforskare 11
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Fartyget hade blivit torpederat, det
var ju brinnande krig, men aldrig
hade man väl trott att ett fartyg från
Sverige skulle bli träffat.
Fartyget hade träffats på babordssidan strax akter om midskepps
varvid akterskeppet sjönk omedelbart med 7 man av besättningen.
Kaptenen och de övriga kvarvarande av besättningen tog sig upp i
räddningsflotten på fördäcket. När
förskeppet sjönk flöt flotten ut men
kantrade och samtliga föll i vattnet.
8 personer lyckades ta sig upp i den.
De övriga fick klamra sig fast vid
flytande vrakgods som luckor, dörrar
o.d.
Av 22 man räddades 15 men av
dessa var 4 svårt skadade. S/S Ask
från Norge förde de 15 till Bergen
och de flesta inkvarterades på
Hospitset. (Fakta från J.R. Tolls bok:
I timmer- och papperstraden).
Vid explosionen klövs fartyget på
mitten. Emrik fann en vrakdel, som
han sa en slags ”stock”, som han och
en yngre besättningsman klamrade sig fast vid. Nyårsdagen, då kan
man förstå att det var kallt i vattnet,
kroppen domnar av och smärtorna
känns inte.
Från början låg de två och kämpade
på samma sida av stocken men kom
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på att det var självklart bättre att vara
på varsin sida. Emrik trodde senare
i livet att det var just detta som
räddade dem då de höll sig igång i
och med att de inte låg på samma
sida på ”stocken”. Det tog inte många
minuter så fick de se fartyget sjunka,
aktern var vänd mot dem så de läste
fartygets namn S/S Lars Magnus
Trozelli.
”Mäster, nu orkar jag inte längre”, sa
den yngre. ”Håll ut, jag ser ett fartyg
komma mot oss, vi blir räddade!” sa
Emrik. Enligt sonsonens hågkomst
av Emriks berättelse drogs de först
upp av en av jagarna för att sedan
flyttas över till den norska båten S/S
Ask. När de drogs upp la man ett rep
om ryggen på dem vilket då förvärrade Emriks ryggskada.
Han berättade även att när de låg
där i vattnet, och räddningen var
nära, flöt plötsligt en av masterna
upp varvid en av jagarna sköt ned
den i tron att det var ett periskop.
De hade haft tur i oturen, 7 dog, 15
överlevde, men 4 var svårt skadade
och en av dessa var Emrik.
Det konstaterades att Emrik brutit
ryggen, så därför blev han kvar länge
på sjukhuset, han låg i gips vagga.
På sjukhuset över hörde Emrik ett
samtal mellan en läkare och en annan

person där läkaren säger att kan inte
kommer att överleva. Emrik skall då
ha tänkt: ” I helsike heller!”
Enligt sonsonens minnesbild
blev Emrik kvar i Bergen till efter
invasionen av Norge 9:e april, men
enligt sonen kom han hem före
invasionen. Det går säkert att styrka
med journaler eller liknande men de
har aldrig sett någon dokumentation
om detta.
Hemma var familjen orolig, hans
fru och 2 barn i Östhammar, men
även mor och far samt 6 syskon
(varav den yngsta min far Britt-Maries anm.), de flesta i Hallstavik.
Hans storebror var svår att nå med
meddelandet då han var sjöman på
båt ute i världen.
Emriks far, som tidigare var
maskinist på bogserbåtar, bl.a.
Holmen III, kunde däremot förstå
omfattningen av det otroliga som
skett, att bli torpederad och ändå
överleve, t.o.m. en nyårsdag.
Efter lång rehabilitering fick
Emrik tjänst på Waxholmsbolaget i
Stockholm och var vid pensioneringen fartygsinspektör. Ofta återkom
han till olyckan som fick ett lyckligt
slut trots allt.
Här utdrag från en intervju av
fartygets 1:e styrman H. Österman

s/s Lars Magnus Trozelli. Källa: www.kommandobryggan.se
Föregåede sida: s/s Lars Magnus Trozelli. Foto: Okänd fotograf, Hansen & Pedersens samling/Sjöhistoriska museet.
12 www.harnoforskare.eu
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efter hans hemkomst till Hallstavik
på Trettondagen 1940, publicerad i
Östhammars tidning:
En våldsam explosion skakade S/S
Lars Magnus Trozelli nyårsdagen
1940 kl. 11. Styrman Österman låg
p.g.a. frivakt och kojade då fartyget
träffades. Då han skulle rusa ut ur
hytten fann han den obönhörligen
stängd, förmodligen belamrad av
föremål som fallit ner. Lyckligtvis
kunde han krypa ut genom ventilen.
”Min stora lycka var nog att jag inte
är så tjock” berättar han.
Vattnet hade hunnit stiga så han
skyndade sig barfota till fördäcket och räddningsflotten. Där fanns
redan 4 man. De övriga 10 i besättningen höll sig uppe på vrakrester,
7 saknades av ångarens 22 man.
Märkligt nog räddades hela maskinpersonalen.
En tur i oturen var att två engelska
jagare fanns endast några sjömil
från olycksplatsen varav en genast
skyndade till undsättning. I närheten
fanns även norska ångaren S/S Ask
som nu tog de skeppsbrutna till
Bergen.
Av de 15 räddare blev 13 mer
eller mindre skadade, 1: a styrman
Österman och en matros behövde
söka läkarvård. De 4 mest skadade
fick ligga kvar på Florida sjukhus i
Bergen. Dessa var maskinist Westerlund från Östhammar, telegrafisk
Wilén, jungman Rundgren båda
från Stockholm och maskineleven
Johansson från Östergötland.
Ovanstående
nedtecknat
av
Gunilla Hallén, systerdotter till
Emrik Westerlund tillsammans
med Emriks sonson Bo Westerlund
och därefter Britt-Marie Sjöquist,
brorsdotter till Emrik.
Britt-Marie Sjöquist, brorsdotter
till Emrik, sekreterare i Sollentuna
släktforskarförening. //

Forts. fr. sid. 10

1885 som son till kamrer Otto Emil
Teodor Berglund och Maria Sofia
Gaffe, vilka då båda var ogifta och
bosatt i Härnösand. De gifter sig
tre år senare, närmare bestämt den
30/6 1888. Ernst hade två yngre
systrar, Maria Sofia (1886) och Siri
Hildegard (1895).
Så vad blev det av Ernst Berglund?
Jo, enligt församlingsboken så flyttar
familjen till Söderala den 6/9 1899
och sedan vidare till Simrishamn där
fadern blir tullförvaltare. Nu nämns
Ernst som student och ”Postelev”.
Flyttar till Malmö Sankt Pauli i
januari 1907 men där blir han bara i
tio månader när han sedan flyttar till
Trelleborg i november.
Som 1:e postassistent flyttar han
till Malmö Sankt Petri församling där han gifter sig med Sigrid
Elisabeth
Ingvardsson
(1891)
från Simrishamn. Makarna får två
döttrar: Stina Elna Sofia (1913) och
Karin Elisabeth (1916).
Familjen flyttar senare till S:t
Johannes och slutligen till Malmö
Caroli den 25/10 1923. Här bosätter
de sig en längre tid och Ernst slutar
sina dagar den 29/12 1929. Jordfästes i sjukhusets kapell och begravdes
på östra kyrkogården.
Av ett brevkort kan man få fram
en liten kort levnadsbeskrivning om
man nu är så intresserad mer än bara
texten på kortet som undertecknad
är.
Som släkt- och hembygdsforskare
vill jag alltid stilla min nyfikenhet
och vill sällan lämna ett brevkort
eller ett brev utan att forska vidare
kring avsändarens eller mottagarens
levnadsöden. Det lätt att fastna vid
andra saker när man hittar något
intressant och visst det går att forska
“nästan hur mycket som helst…” //

Föreningens hemsida
Ni har säkert märkt att vår hemsida ser lite kryptisk ut? Det har blivit lite problem med teckenuppsättningen i själva programmet
som redaktören arbetar med.
Att göra dessa sidor görs inte
med wordpressfiler som en del
föreningar, det är vanlig html-kod.
Just nu pågår en uppdatering av hemsidan och kommer
att vara åtgärdat in om kort.

Svar till läsövning s. 7
No 3.
Ehuruwäl drängen Anders Holm
icke willjat tillstå och bekienna sig
hafwa stulit den SilfwerBägare
om 11 lod som är bortkommen
på handelssmans S:r Jöran Jolckers
Bröllop och af denna Holm är
sedermera uthbuden till Sahlu;
doch lijkwäl uppå sannelijke
och biudande skiähl, är han Holm
dömbder till denna tiufnad här
wid Rådhuus Rätten d. 23 hujus
och som han nu sedermera betalt
de honom ålagde Böter; altså remitteras Anders Holm till HögEhrewördige Hr Prosten och kiörkoherden Magister Johan Schieffer
at här in loco jembwäl undergå
der honom ålagda kiörkoplichter.
Gefle Rådhus d. 28 Junij 1712.
Ad mandatum.
Oloff Pihl,
Civ: Geval. Secret.

Härnösands Släktforskare 13
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Enda överlevande från förlisningen 1851:
Timmermannen

Henrik Höglin från Vålånger,
Högsjö socken (Y)
Under mina år har jag ofta funderat på vad som hände med den sjöman från mina hemtrakrakter som var enda överlevande då en skonert förliste i trakterna av Söderhamn. Men det
det dröjdröjde ända till sommaren 2017 som jag började att nysta i det hela. Som de flesta skeppsbrott
kep
ppsbrot
och förlisningar med döden som utgång, är denna händelse mycket tragisk och tack
att
ck vare
v
han lyckade hålla sig vid liv, får vi reda på omständigheterna.

TEXT: TONY KORPENKLO

I

min databas har jag timmermannen Henrik Höglin och
hans familj med den enda
anteckningen: “Ensam överlevande vid skonaren Eulalias förlisning
utanför Söderhamn 1851-1029.” För att få en början på denna
händelse så började jag att titta i
dödboken för Söderhamn i november 1851 och där står följande text
om händelsen:
Den 29 Oct. Sedan Skonerten
Eulalia, förd af Capt. Dynaesius
under den förfärl. stormen
d. 29 oct. kl. 4 e.m. strandat
vid s.k. Gråhällan utanför
Skatudden, afledo efterhand,
i följd af en svår köld, hunger
o. ansträngning, Capt. jemte
här nämnde bestättn. Då
hjelp på 3dje dagen ankom,
fanns endast Skeppstim.
Högdin ännu lefvande.

14 www.harnoforskare.eu

Denna “Högdin” var Henrik Höglin
från Vålånger i Högsjö socken i
Ångermanland. Med detta som
utgångspunkt begav jag mig till
Landsarkivet i Härnösand för att
leta reda på sjöförklaringen.
Dessa ﬁnner man som oftast i
den närmaste stad där förlisningen ägde rum men också där fartyget hade sin hemmahamn.
Domboken för Söderhamn vid
den här tiden är svårläst och det
tog ett bra tag innan jag fann den
tillsammans med en annan sjöförklaring, skonaren ”Gustaf ”. Så här
lyder protokollet av den 1 november
1851:
“No. 260. Sedan hos Magistratens anmält blifwit att å härvaranda Lazarett sistl. Gårdag intagits
Skepp Timmermannen Hendr.
Höglin, hvilken efter strandning å
Gråhäll utanför Skatan wid denna
Stads Skärgård, af Skonerten Eulaia hemma i Nordmaling och ägd
af Gästgifvaren derstädes Hammar-

berg, blifvit med lif bergad derifrån;
så på begäran infann sig Magistratens Ledamöter i hans sjukrum för
emottagande af den Sjöprotest hvilken han kunde göra, och sedan han
anmält,
att icke allenast Skepparen å
Fartyget Joh. Dynesius utan äfven
Lättmatrosen Joh. Dahlbom från
Roslagen med född i Norrland
och Mats Österlund från Wäddö
i Roslagen samt jungmannen
Andersson från sistnämnde ort
ihjelfrusit å fartyget samt nu blifvit hit i land skaﬀade, så att enär
en matros Olsson och kocken Joh.
Näsman redan förut under sjöolyckan gått öfver bord.
Höglin var den enda af hela
besättnigen som blifvit vid lif, ingaf
han följande skrifteliga berättelse
om sjöresan nemln:
Förloppet vid Skonerten Eulalias
strandning den 29 October 1851.
Fartyget som är tacklad till Skonert
och hemma i Nordmaling, fördes af
Capiten Johan Dynesius, komman-
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de från Piteå, lastad med tjära och
bräder samt något Björkved, destineradt till Landskrona; afgick från
Piteå den 20 October på morgon,
fortsatte resan med god vind och
godt väder till den 21 då Rata hamn
måste för motvind anlöpas;
låg qvar der till den 22; derefter
fortsatte resan med godt väder
och vestlig vind till den 26te,
fick motvind från sydlig med
svårt väder; Gick derföre in på
Sundsmars Redd och kom der
er
till ankars på aftonen; den 28 kl.
4 f.m. lyftade ankar och gick till
ll
segels med vestlig vind för att
tt
söka Öregrund;
Middagstiden gick vind påå
sydväst med tilltagande storm
m
och tjocka; kl. 10 e.m. tilltagandee
hårdare sydlig storm, hållande aff
vestsydvest vardt för att gå klarr
Finngrundet, hållande af med
d
bottenrefvadt Merssegel och
h
förstäng; kl. 12 på natten lade bii
för styrbords halsar ostvardt; kl..
4 f.m.
D: 29 fick vinden från ostlig
med stark storm och snötjocka,
då Märsskoterna sprang och
refvade Mesan blåste sönder,
äfvensom förstäng; Sedan dess
kunde ej några segel föras, utan
dref fartyget för vind och våg,
derunder Kaptenen kommenderade göra ankar klara, som
ock verkställdes;
Kl. 4 e.m. observerades om babord
brott och bränningar; kapiten befallde då kapa styrbords taljerep på före
och store, hvilket verkställdes, hvarefter båda masterne gingo öfverbord
och kastade genast båda ankarena;
stoppade opp för styrbords ankare,
men i detsamma det såg opp, sprang
kjedtingen och babords ankare tog ej
fast;
Derefter gick fartyget öfver
brott och bränningar, dervid båda
båtarne, cabyssen, Matrosen Olsson
och kocken Joh. Näsman gingo

öfverbord, och fartyget till slut
törnade på en klippa med babordssida, som mycket sönderslogs; Vi
qvarvarande manskap, 4 man och
Captenen höllo oss faste i lovardts
rösten och jungfrun om styrbord på
store.
Captenen förkunnade nu att han
var frusen och kände döden nalkas,
tog afsked af oss, derefter jag surrade
en ända om honom för att blifva fast

kom och bärgade mig. Söderhamns
Lazarett den 1 November 1851.
Hindic Höglin, Timmerman (sign.)
Efter upläsande af denna fick han
med öppen jäfsrätt för undersökande aflägga vittnesed samt påmint om
dess vigt förklarade att så wäl hans
mundtliga som skriftliga berättelse var till alla delar med sanningen
öfverensstämmande. Ock skulle
protokoll
häröfver utfärdas.”
p
Granskar
man sjökortet på
G
föregående
sida som finns
f
tillgängligt
på eniro.se så ser man
t
att
a området är inte djupare än tre
till
ti sex meter.

FFamiljen Höglin
H var det med hans familj då?
Hur
Jo, Henrik Höglin var född 1809
Jo
Högsjö och dör den 10/10 1891.
iH
Gift i oktober 1836 med Anna
G
Brita Jonsdotter (1806-1870) och
B
i ääktenskapet föddes tre barn:
Anna Stina, 16/6 1837
A
Sara Kajsa, 20/1 1841
Sa
Henrik, 5/4 1849
H

vid Jungfrurne;
Captenen dog omkring 3–4 timmar
efter strandningen, derefter 2ne
man af besättningen, men Matrosen
Dahlbom som jag uppmanade vara
mig följaktig in i Skansen, ville ej
göra det, lefde längst, och jag som
räddade mig uti en koj å styrbordssida i skansen der jag uppehöll mig
till den 31 October då Lotsarne som
varseblifvit det strandade fartyget,

Sonen Henrik blev också sjöman
So
men hans liv som sjöman var
me
betydligt lugnare. Han gick till
be
sjöss både den 2/6 1868 och 10/9
sjö
1879. Flyttar till Härnösand den
18
11/12 1894 där han arbetar som
11
stuvare och slutar sina dagar som
stu
ogift den 24/7 1914 i njurbäckeninflammation.
Familjen hade även en styvson,
Johan Edvard Wahlgren, född 4/3
1830, bosatt i Vålånger.
Har du en sjöman i släkten och
kanske en notis om att skeppet har
förlist så kan det vara värt att leta
reda på sjöförklaringen och hitta
vidare upplysningar som denna. //
Fotnot:
Vid pilens position i rubriken
på föregående sida 61.28683,
17.29728 norr om Gråhällan, ligger resterna av skonerten Eulalia.
Sjökartan från eniro.se
Härnösands Släktforskare 15
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B Föreningspost
Avs: Härnösands Släktforskare
c/o Björn Thunberg
Norra Kyrkogatan 22 C
871 32 Härnösand

HÖSTPROGRAM - 2018

Möteslokal: Landsarkivet – Mittnordensalen (om inget annat anges), ingen entréavgift.

Tisdag 4 september, kl. 18.00
Folksångerskan Ulrica Bodén berättar om sitt sökande bland gamla visor från Ångermanland. En och annan sång blir det troligen också.
Tisdag 9 oktober, kl. 18.00
Förr höll man sig väl med småfolket
man spottade tre gånger över axeln om
et och
h ma
en svart katt sprang över gatan.
Idag
harr idrottare särskilda ritualer inför en stor
n. Id
dag h
tävling och astrologens råd kan
för
n vara
vara avgö
avgörande
gö
örande fö
ör vvissa innan man tar ett beslut.
Pedagog Maria Nordlund från
Länsmuseet,
och folktro förr och idag.
n Lä
museet, talar om
m
m trolldom
olld
Lördag 11 november, kl. 12.00 - 16.00
6.00
6
Arkivens dag med öppet hus
Landsarkivet har öppetus - i ar
arkivstaden Härnösand.
arkivstaden
Hä
H ösan
ösa
hus där bl.a. representanter från
finns på plats för
från ett fle
flertal
e l arkivinstitutioner
ivin
ns
att berätta om sin verksamhet
och
spännande
som arkiven innehåller.
het oc
ch aallt
lt sp
pänn
Detaljerat program kommer att publiceras
u iceras llängre fram på www.riksarkivet.se/
harnosand. Härnösands släktforskare kommer att vara representerade på Landsarkivet.
Tisdag 13 november, kl. 18.00
Mästaren i Anundsjö – Erik Andersson, föddes 1881 i närheten av Falun. Han gifte sig och
bosatte sig på hemgården Nedre Slätta. Påverkad av vandringsprästen David Petanders
predikningar lämnade han hustru och barn. - Vice ordförande i Föreningsarkivet Västernorrland, Bo Anders Öberg, berättar om Mästaren och om sin dokumentation av bönhus
i länet.
Tisdag 11 december, kl. 18.00
Från Stentaflor till dataapp, tips och råd till din släktforskning. Roland Skoglund, ordförande i Upplands släktforskarförening ger råd efter mer än trettio års egen forskning.
Programkommittén
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