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Ordförande har ordet

Foto: Örjan Leek

År 2020 såg man framemot. Många stora aktiviteter skulle genomföras som VM i
Ishockey, OS i Tokyo, Melodifestival i Rotterdam och inte minst Härnösands
Släktforskares 30 års jubileum.
Då händer det, samhället drabbas av Corona-viruset och alla berörs. Föreningslivet
påverkas stort av de åtgärder som sker och de regeringsbeslut som fattas. Det är möjligt
att man kommer beröras långsiktigt och det är svårt att förutsäga såväl omfattning
som konsekvenser i det här skedet. Oron är stor och föreningslivet behöver
hantera uppkommen situation.
Vid ett extra styrelsemöte beslutade styrelsen, med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att några fler medlemsmöten under våren inte
kommer att genomföras. Även årsmötet i april flyttas och genomförs när så
rekommenderas. Två aktiviteter hanns med. I januari – Släktforskningens dag med
temat - Officerare och soldater - deras liv och leverne – här kunde vi presentera Pehr
Fredrik Carl Hellström, officer och konstnär, befäl vid Härnösandsbatteriet fr.o.m.
1879.
Nästa aktivitet i februari – ”Vägen till din egna historia” frågor och funderingar kring–
din forskning, hur man kommer igång alt. kommer vidare – eller kanske om
föreningen. Kanske upptäckte ni när inbjudan till aktiviteterna sändes ut att lokal som
användes inte längre var Landsarkivet. I januari lät Västernorrlands museum oss
använda lokal hos dem och i februari användes Bibliotekets Holken. Det här beror på
att Landsarkivets öppethållande förändrats radikalt sedan 2019 vilket gör att det blir
svårt för oss att i framtiden lägga våra aktiviteter där. Vi återkommer med funderingar
kring lokal.
Föreningens 30 årsjubileum kommer att genomföras. Svårigheten just nu är att se när
genomförandet kan ske. Vi återkommer även om det. I föreningen har under 30 år
självfallet hunnits med en hel del. För att skapa lite nostalgi visar vi här i tidningen
några av de bilder som tagits av Örjan Öberg vid aktiviteter under tidigare år.
Ta väl hand om er och lyssna till de råd som myndigheter ger.

Trevlig läsning!
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Min farfarsfar,
sjökaptenen
Anders Högberg
TEXT: LARS HÖGBERG
Bilder: Privata
resa och sedan lämnades in till
sjömanshuset.
Där framgår fartygets namn1 och
klass, redare och befälhavare samt
destination. Sedan följer en lång
lista på alla som mönstrade på inför
resan, med namn, datum, födelseort och befattning på skeppet. Där
kan man få veta hur många som
ingick i besättningen och deras befattningar ombord. Och hur stor
hyran var (inklusive brännvinspengar).

Min farfarsfar Anders Högberg var
sjökapten i Härnösand. Det var inte
ovanligt med sjökaptener i Härnösand på 1800-talet. Helt naturligt
eftersom Härnösand alltid varit en
betydande sjöfartsstad, grundad år
1585 på en ö i Bottenhavet. I staden
och i dess omgivning har funnits
dussintals skeppsvarv.

bäck och på Kusthöjden har många
handlingar att forska i.

Här bodde flera betydande skeppsredare, såsom Abraham Nätterqvist, JC Kempe, Svante Hamberg,
Jon Sjödin m. fl. Härnösand var år
1840 Sveriges femte största rederistad. Med så stor fartygsflotta var
det naturligt att staden befolkades
med sjöfolk; sjömän, styrmän och
skeppskaptener.

Och här finns sjömansrullorna, som
är de intressantaste dokumenten.
Det var en sorts loggbok, som åtföljde varje fartyg under hela dess

Alla sjömän skrevs in i ett sjömanshus, för Anders del Härnösands
sjömanshus. Där tilldelades han ett
nummer som följde honom under
åren. Det finns mönstringsböcker,
där sjömännen antecknades vid
varje sjöfärd de gjorde.

Min farfarsfar Anders Högberg var
en av dem. Han föddes 1848 i Högsjö, växte upp i Häggdånger och
kom som 20-åring år 1868 till
Härnösand för att gå till sjöss. Nu
blev det inte så, han blev sjuk, och
först året därpå kunde han mönstra
på för sin första sjöfärd.
Har man sjömän i sin släkt så finns
det flera källor att ösa ur för att följa
deras liv. Landsarkivet på Rosen-
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Vid varje hamn som fartyget
angjorde skulle rullan kontrolleras
och stämplas av myndigheterna, så
att man hade kontroll över att inga
besättningsmän försvunnit under
resan. Det hände att några mönstrade av eller mönstrade på. Ibland
hade något avlidit. Och det var flera
som rymde i Sydney. De hade fått
en ”gratisresa” till Söderhavet.
Vidare angavs vart fartyget ämnade
resa vidare. På det sättet får vi en
detaljerad bild av hur resan förlöpte. Det är fascinerande att tänka

på att det hopvikta dokument som
man försiktigt öppnar med bomullvantar, för 150 år sedan färdades på
ett segelfartyg jorden runt under
flera års tid. I stormar och tropisk
hetta.
Åter till min farfarsfar. Sommaren
1869 mönstrade han på skeppet
Ådalen som jungman under kapten
H. Nordlander. Skeppet var byggt i
Multrå 1859 och köptes av skeppsredaren Svante Hamberg i Härnösand. Anders Högbergs första resa
gick till Montevideo och Buenos
Aires och varade ett år.
Sen kan man följa hans vidare resor
och hur han steg i graderna, tills han
slutligen avlade sjökaptensexamen
vid Navigationsskolan i Härnösand.
Som sjökapten förde han befäl på
toppsegelskonaren Vesta, det sista
stora segelfartyg som byggdes i
Härnösand, år 1876. Kartan och
tabellen visar fartygets färder. Hans
längsta resa förde nästan hela
jorden runt, till amerikanska västkusten och tillbaka. Den tog två år.
Inte heller på hemmaplan låg han
på latsidan. Under de korta hembesöken hann han bli far till 12
barn, som alla överlevde.
Hustrun Sara Eriksdotter Fröberg
och de äldsta sönerna startade en av
stadens största specerihandelsaffärer, Bröderna Högberg på
Kronholmen. Husen står fortfarande kvar. Det var där som det
utspelades dramatiska scener vid
hungermarschen år 1917.
Ett uppbåd av arbetare trängde in på
innergården för att kontrollera att
inte handlare Hjalmar Högberg
hamstrat livsmedel i sin källare. En
besiktning visade att det bara fanns
några säckar potatis och därmed
avstyrdes den hotande arbetarrevolutionen.
Tyvärr led Anders Högberg av
hjärtproblem och han gick bort
redan 1892, endast 45 år gammal.
Hans gravsten på gamla kyrkogården är i gott sällskap med många
andra gamla sjökaptener. Den pryds
förstås med ett inhugget ankare.

1. De skepp Anders Högberg seglade med var
Barkskeppet Ådalen på 122 läster byggdes 1859 i Multrå av Rödén
Skonertskeppet Sollid på 111 läster byggdes 1853 på Åbord av M. Nordstrand
Fregattskeppet Abraham Lincoln på 375 läster byggdes 1865 i Härnösand av E. Ulander
Skeppet Carolina på 312 tons byggdes i Danmark och såldes 1879
Skeppet Westa på 242 tons byggdes i Härnösand 1876 av A. Nätterqvist
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Pehr Fredrik Carl Hellström
Släktforskningens dag 2020 hade temat: Officerare och soldater – deras liv och bostäder - och i
samband med att vi sökte material till programmet fann vi Pehr Fredrik Carl Hellström, född 4 februari
1841 i Stockholm.
TEXT: YVONNE THUNBERG

Pehr Fredrik Carl Hellström
Konstnär och artilleriofficer
Av den långa raden av begåvade
artilleriofficerare, som kommit
till Härnösandsbatteriet, intar
kaptenen av 2 klass, Pehr
Fredrik Carl Hellström, genom
sin specialbegåvning en särställning.
Arv och ungdom
Farfadern kom någon gång
under 1700-talet i lära hos
artillerikapten Odelstierna och
blev senare kadett vid artilleriet.
Farfaderns militära bana blev
emellertid kort.
Fadern Carl Peter föddes i slutat
av 1700-talet, hade det väl förspänt. Studerade i Uppsala och
vid Bergsskolan i Falun och benämndas därefter bergmästare.
Han förutspåddes en lysande
bana men återfördes (sedan han
till övriga meriter lagt en reservofficers befattning vid Göta
artilleriregemente) till boet instrumentmakeriet, av hård men
välmenande fadershand.
Modern Johanna Charlotta Ell,
dotter till auditören Carl Gustaf
Ell - jurist i rättsvårdsärenden
inom en stats väpnade styrkor.
Ell lär trots sitt yrke ha varit en
stor bohème. En egenskap som
det skulle visa sig att även Carl
tilldelats en stor del.
När Carl är 12 år dör fadern.
Artilleritraditionerna - skulle nu
fortsättas i tredje led. Hellströms

ideella fosterländska intresseinriktning underlättade valet av
levnadsbana. Han blev också
artillerist och utnämndes 19 juni
1861 till sergeant vid Svea
Artilleriregemente.

livet skulle avsevärt fördjupa
och få riklig användning av.

Splittrade lärdomsår
Den 10 november 1862 avlade
Hellström officersexamen och
blev samma år underlöjtnant. År
1869 gick han kurs för
artilleriofficerare vid Krigshögskolan och utnämndes 17 juni
1872, 31 år gammal, till löjtnant.
Om hans tidigare tjänstgöring
vid regementet finns obetydligt
att berätta. Det sägs likväl att
han varit en käck och omtyckt
officer, glad i arbete och omtyckt i kamratkretsen.
De konstnärliga ambitionerna
kunde inte tyglas trots nyvunna
galoner och nya uppgifter.
Den äldsta bevarade teckning
härrör från 1848. Ett år av
revolutioner och oroligheter i
Europa, vars dyningar även
nådde Stockholm.
- Ett rejält slagsmål har
sjuåringen med god livfullhet
återgett.
Hellström målade akvareller,
karikatyrer och tillfällighetsteckningar med motivval från
kamratkretsen och militärlivet.
Intresset för detaljer drev honom
efterhand till djupare studier av
såväl uniforms- och utredningsdetaljer som utrustningspersedlar, kunskaper han senare i
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Redan i unga år ställdes
Hellström
inför
intressekonflikten: konstnärsbanan eller
officersyrket. I juni 1872 for den
då nyutnämnde löjtnanten på en
utrikespermission till Düsseldorf.
Konstakademin i Düsseldorf
Konstakademin i Düsseldorf var
under 1850-talet i ropet för
skandinaver, vilka under några
årtionden bildade en livaktig
koloni vars resultat gått till
historien under namn av
Düsseldorf-skolan. Den ledande
konstnären bland svenskarna
blev Julius Ferdinand Fagerlin.
Under studier här utvecklades
Hellström och lärde sig behärska färg och form, men han
kände att här fann han inte
riktigt det han sökte.
Med sitt lätta och livliga sinne
och fallenhet för ljusare färger
var han mer närstående tidens

konstnärliga strömningar i Paris.
1875 erbjöds tillfälle att i Paris
fortsätta sina studier, men av
ekonomiska skäl såg han sig
tvingad att säga nej. Ett nej som
sannolikt blev av livsavgörande
betydelse.
Det blev ett nej till konstnärsyrket och ett återvändande till
uniformsrocken.
Ytterligare en orsak till att han
avstod från Paris var hans nyvunna bekantskap med Adèle
Beer. De gifte sig 5 juli 1877 i det
Beerska hemmet vid Sturegatan
22.
Äktenskapet blev barnlöst men
mycket lyckligt och Adèle lär ha
varit en av de vackraste kvinnorna
i den tidens Stockholm. Hon var
emellertid sjuklig och dog efter
endast några års äktenskap.
Utsatt för svåra slitningar
mellan kallelse och plikt var
Hellström fortsatt osäker om sin
bana. Den 3 maj 1878 utnämndes han till kapten av 2. klass
men begärde 18 maj transport
till regementets reservstat.
Den 21 februari 1879 får
Hellström återtransport till
regementet som kapten av 2.
klass och begärde sig till
HÄRNÖSANDSBATTERIET.
Mannaår i Norrland
Härnösandsbatteriet
F D Vesterbottens Regementes
Norra eller Lifbataljon, indelt i
Norrbotten (Piteå län) utgör
sedan 1841 ett särskild Corps,
benämnd Norrbottens Fältjägare-Corps. Den består av 483
rotar, av vilka sedan 1847, 99
rotar är på 50 år vakanta och
indragna för att med vakansmedlen uppsätta och bekosta ett
värvat Artilleri-Batteri i denna
landsort.
(uppg. Hämtad ur – Statistiskt sammandrag av Svenska indelningsverket etc.
1856)

Detta var den ekonomiska
början till ett norrländskt
artilleri. Redan 1812 fanns dock
vid Jämtlands regemente 6
stycken ”brukbara” 3 pundiga
kanoner, men starka krafter
hade sedan lång tid yrkat på en
artilleridivision eller ett regemente i Norrland.
Med hjälp av bl. a. ovannämnda
medel sattes så det s.k. Härnösandsbatteriet upp 1849. Striden
gick vidare och efter nära ett
sekels strider och kullröstade
riksdagsmotioner fick Norrland
sitt artilleri 1893: Kungl. Norrlands Artilleriregemente i Östersund, i vilket bl. a. Härnösandsbatteriet ingick.

mångfrestare som få, som bara
stannade i fem år.
Den 28 juni 1879 tillträdde
Hellström en elva år lång
kommendering.

Vy över Hovsjorden med repslagar-banan
mot Vårdkaseberget. Akvarell.

Staden

Kapten, batterichef ....... 1
Löjtnant ........................ 1
Underlöjtnant................ 1
Styckjunkare................. 1
Sergeanter .................... 2
Konstaplar .................... 3
Trumpetare ................... 1
Artillerister ................... 36

Trakten har gamla anor,
forngravarna vid Vangsta och
Specksta härrör från 700 – 800
talet. Platsen var under medeltiden ett marknadsställe som
födde hamnen, hamnen gav tull,
och Johan III gav 1583 order om
att bygga en stad på Härnö sand.
Landskapets skönhet måste
tilltala ett konstnärsöga – så här
skriver Ludvig Nordström:

Av nummerstyrkan skulle 19
man ligga i ständig tjänstgöring.
Till batteriets – rätteligen kallat
fotbatteri – övning anslogs 22
lejda hästar, vilka kunde disponeras under sammanlagt högst
30 dagar årligen. Som kasern
hyrdes ett trähus i staden och till
matinrättning anvisades pengar
1850.

de höga bergen har här i flera leder
marscherat ner att möta havet, som
tittar in mellan skärgårdsöarna,
och älven kommer rullande från sitt
håll: berg, hav, älv och himmel,
dessa det ångermanländska landskapet fyra grundelement, knytes
samman av ett smycke, som heter
Härnösand.
(Norrlands Atén, Svenska Turistföreningens årsskrift 1920)

På Härnön inrättades ett läger
där exercisplats, skjutbanor och
tältplatser ordnades. Som första
batterichef tjänstgjorde under
mer än 14 år Carl Israel Panchén
(som var gift med härnösandsflickan Clara Eugenia Gustava
Berlin. Syster till Raoul Nordlings farmor/ Raoul N (mannen
som räddade Paris).

Staden var visserligen liten,
omkring 5000 innevånare, men
det var under ”de två mellersta
kvartsseklen av 1800-talet, som
staden höjde sig till en mognad
och bildning” det var då, musiklivet blommade, litteratur och
filosofi diskuterades och ett
förfinat umgänge i de bildade
borgarfamiljerna, man adlade
sin stad till ”Norrlands Atén”

Batteriet skulle ha följande stat:

Panchen efterträddes av Carl
Jakob Isander, vilken innehade
tjänsten i 11 år eller till 1874.
Följd av Harald Oscar Prytz, en
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Arbetet
Den militära mödan – för såväl
befäl som nummer – var, om

man skall tro f.d. sjukvårdsfuriren S A Sunessons ögonvittnesskildring, icke något
överväldigande. ”Här fanns ju
faktiskt intet att göra sedan
persedelvården i aug.-sept. avslutats. Ingen vakttjänstgöring,
ingen exercis, ingen gymnastik.
När persedelvården äntligen var
avslutad, återgick truppen till
ledigheten och dagdriveriet,
med de få undantagen, då handräckning uttogs.
Var man inte kommenderad till
handräckning var det blott att till
dagkonstapeln anmäla, att man
gick ut att gå – då med en sorts
permission. Men efter klockan 4
em rådde man sig själv, dock ej
för bortovaro efter kl 9 em. Man
lät anteckna sig för permission
till kl 11 em eller till kl 5 fm. Till
detta lägges lägertiden på
Härnön, då två, tre månader av
sommaren blåste bort.”
Konst och hemliv
I en miljö av gästfria och gladlynta människor, vacker natur
och gott om tid, utvecklas Hellströms målning. Han finner sin
stil. Akvarellen blir hans
främsta uttrycksmedel men
samtidigt arbetar han vidare
med oljan. Vistelsen i landsortsstaden finner han idyllisk och
rogivande.
Han uttrycker situationen i en
tillfällighetsdikt:
”Redogörelse för 9. Batteriet i
Härnösand år 1881”

Ute på det kempeska Kappelsberg, där var han ofta sedd och
högt skattad gäst, kunde han ses
måla. Han ordnade en konstutställning i staden, vilken blev
en dålig affär för hans vänner
sponsorerna.
Han ordnade delar av Westernorrlands läns museum, då detta
inrättades. Sannolikt var det för

”Redogörelse för 9. Batteriet i Härnösand

år 1881”
Nu hvila svärden uti sina skidor
Och stilla flyter åter lifvets elf.
Med bifloder af brännvin då och då
Fast mycket sällan, liksom mycket små.

Här, uti närheten af sjelfa polen
Artilleriets vändkrets stryker fram
Och här, belyst utaf den sneda solen
En utpost står af Sveas stolta stam
Jemt tre och fyrtio käcka gossar
Vid midnattssolen och då norrsken blossar
Ty stolt är krigarn, om han än gick naken
En berserk lik ifrån vår forntids dar
På vaktpelsen han pekar: Såg Ni maken?
Det är vår pels, den skyddar oss en var
Säg äger någon en så´n pels, som vi
som skydda kan mot köld et batteri?
Verserna undertecknades
”Artilleribefälhavare norr om Dalelfven” och avslutade med
en strof som troligen kom direkt från hjärtat:

”Ja! Nu jag redogjort för truppens ställning
Och deraf framgår att den har det väl.
Och sjelf är jag så nöjd med min
beställning
Hvad sägs om sånt artilleribefäl?
Tvåhundrasextiotusen milqvadrater
och fyrtiotre artillerisoldater”

blev

sand år 1881” som nog var både
bäst och roligast.

Några år efter ankomsten till
Härnösand (1883) gifter han om
sig med Helfrid Magdalena
Nordin och de får en son och två
döttrar.

Förhistorien till den var att
Batteriet behövde pälsar och
pälsmössor för vakttjänsten
vintertid. Trots upprepade
skrivelser i ärendet blev det
inget resultat. Det berättas då, att
batterichefen skrev skrivelsen
på vers samt illustrerade densamma och sände den tjänstevägen. Det senare dock obekräftat, då handlingarna inte kunnat

det arbetet Hellström
riddare av Vasaorden.

Hellström höll under hela sitt liv
en nära kontakt med regementet.
Han skickade akvareller, karikatyrer och illustrerade rim som
den tidigare nämnda ”Redogörelse för 9. Batteriet i Härnö9

påträffas,
anlände.

varpå

vaktpälsen

De elva lyckliga åren i
Härnösand gick mot sitt slut:
den 1 april 1890 avlöstes
Hellström
av
kaptenen
Kihlstedt, som den 30 sept. 1893
följde batteriet till det nya
regementet i Östersund. Därmed
var en liten och oansenlig sten i
Härnösands historiska mosaik
för gott lagd på plats.
Hellström
återvände
till
Stockholm och blev där chef för
10. Batteriet. 26 mars 1892 gick
han i pension. Under 23 år

arbetade han oförtrutet vidare
med palett och pensel, penna
och ritstift som en oförtruten och
glad arbetare.
Hellström var en människa med
många förmågor. Som officer
nådde han ej långt och var ej
heller framstående. Om honom
som konstnär sades det att
”Hellström påminde om Dardel
fastän mindre uddig, mera
godmodig och måhända var
Hellström den större konstnären”
Men störst var han som
människa - gladlynt, älskvärd,

Motiv från Tånga hed.
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trofast och väntrogen: Han levde
för sitt regemente och sin familj.
Han var en levnadskonstnär av
stora mått med en bohemnatur
som hela livet igenom behöll sin
ungdoms ideal och tidens
oscarianska fosterlandskärlek.
Artikeln har satts samman
genom att material har hämtats
ur Artilleri Tidskrift – 1956
artikelförfattare Ulf Mosséen.
Varmt tack, sänder vi till major
Sten Olof (S O) Eriksson för att
han lät oss använda ett mycket
intressant material om Garnison
Härnösand.

”Det här är roligt, tro mig”
TEXT: MAY-GUN NÄSLUND
Bilder: Privata

Det blir Stor sorg i Familjen.
Rune gör vad han kan för att
hjälpa till med försörjningen
Mamma Carolina som är sömmerska får slita för att få det hela
att gå ihop, och syr nu även
plagg till stadens nobless,

Året är 1917 . I Europa pågår ett
världskrig för fullt, svår missväxt råder och det är bara början
på den värsta hungersnöd i
Sverige i modern tid.
Hos familjen Göransson är det
emellertid stor glädje, för
ytterligare ett välskapt gossebarn har sett dagens ljus. Pappa
Oskar har redan bestämt gossens
namn, ”Rune Lennart skall han
heta” å, så får det bli.
Åren går, kriget tar slut och allt
återgår till det normala igen men
när Rune är tolv år så händer en
mycket tragisk olycka. Pappa
Oskar som är skrothandlare
kommer körande med sin lastbil
full med skrot , han stannar bilen
och går över den obevakade
järnvägsövergången, men ser
inte det annalkande tåget
komma, (han är blind på ena
ögat och hör dessutom mycket
dåligt), olyckan är ett faktum.
Pappan blir överkörd av tåget
och dör omedelbart.

Under Runes uppväxt märks
alltmer hans intresse för musik
och artisteri, speciellt trolleri.
Familjen bor granne med folkets
park så Rune tar alla tillfällen i
akt att få se och höra alla artister
som kommer till parken. Han lär
sig ganska snart hur man trakterar ett par trumpinnar. Hans
kärlek till slagverk uttrycker han
ofta , så fort han kommer åt.
Hans dröm är ändå att få studera
till ingenjör, som farfar. Farfar
Carl-Olof som äger Södersunds
mekaniska verkstad vid Södra
sundet, bygger fartyg. Färjan
som går mellan Hornö och Veda
är byggts där. Rune har varit på
verkstan många gånger. Han
tycker om att se när svetslopporna dansar omkring upp i
luften och sedan dalar ner som
stjärnfall . Han vill bli som farfar
Ingenjör.
Det blir inte alla gånger som
man har tänkt sig. Mamma
Carolina har inte råd att låta
Rune studera vidare, möjligheten fanns bara inte efter
pappan död.
Åren går och Rune utbildar sig
till tapetserare.
Musiken och artisteriet tar mer
och mer av hans tid.
11

Snart är han en fullfjädrad
trummis. Året 1936 sätter Rune
upp sin första revy ”Glädjefabriken”
Rune gör det mesta själv skriver
texterna, bygger dekoren, ja
mycket ska till innan premiären.
Tillsamman med tre bröder
Jonsson bildar Rune en orkester,
bandet kallar sig The Showers.
Det blir turné runt Sverige. I
Stockholm får Calle Grönstedt
höra talas om The Showers, ser
deras show och bestämmer sig.
Han vill värva Rune till sin
orkester. Han vill dessutom att
Rune skall skriva och ha fullt
ansvar för deras showuppträdande.

Rune tackar ja och nu börjar
turnerandet igen på allvar. Calle
Grönstedt är en populär orkester
och hela Sverige är nu Runes
arbetsplats.
Samtidigt, under denna tid, har
Rune träffat sitt livs stora kärlek,
Anna-Lisa, men efter sex års

turnerande bestämmer sig Rune
för att nu får det vara nog. Rune
bildar familj och gifter sig med
Anna-Lisa och efter något år
kommer deras första barn. Nu
ägnar han lite mer tid med
familjen och han etablerar en
möbelhandel på strandgatan, får
då nytta av sin tapetserarutbildning.

Varje sommar är det premiär på
en nyskriven lokalrevy med riks
aktuella inslag som gör stor
succé. Sommarteatern är fullsatt. ca 1000 personer ser varje
föreställning och med ett tiotal
föreställningar så har många fått
tagit del av Runes slagfärdiga
texter. Rune börjar bli känd inte
bara i Härnösand utan i revykretsar runt om Sverige, Han får
mer och mer uppdrag att skriva
för kändisar som Tor Moden,
Åke Söderblom, Kardemumma.
Under många år var han hovleverantör till Sigge Furst, en av
de mest kända kupletter är
Husebyfröken.

patent på sin uppfinning, men ett
norskt företag (som känner sig
hotad) vill köpa upp Runes
markistillverkning. Efter många
turer, sker så. Rune säljer till
norrmännen, som sedan lägger
ner hela verksamheten!
Men det är som revyartist och
textförfattare som Rune röner
sina största framgångar. Varje
sommar går tusentals härnösandsbor till sommarteatern för
att bli underhållna av Runes
underfundiga texter, och varje år
sätter Rune upp en ny revy.

Samtidigt som Rune har ansvar
för hela parken vilket är mer än
ett heltidsjobb, skriver han
texter till sommarrevyerna.
I början på 70-talet rivs sommarteatern och Rune får nu flytta
hela revyverksamheten till det
nybyggda teaterhuset beläget på
Mellanholmen. Nu satsar man
på nyårsrevyer som blir en stor
succés, 10 - 15 fullsatta salonger
varje år och Runes får sälja sina
texter som ofta efterfrågas av
alla Sveriges lokalrevyer .

1965 söker folkets hus och park
en ny parkchef, Rune är som
klippt och skuren för jobbet, han
söker och får jobbet. Nu blir han
Härnösand trogen och på turnerandet är det definitivt slut, åtminstone att vara borta veckor i
sträck.

Rune är en mångsidig och idérik
person, han har nog fått mycket
av detta från sin pappa men
kanske mest av sin farfar . Han
har klurat länge på en uppfinning, en ny sorts markis
”Saxmarkisen” och så får han

I över 50 år har Härnösandsborna fått ta del av Runes underfundiga och roliga texter. Rune
sa ofta när någon tvivlade på det
han skrev: ”Det här är roligt tro
mig”.
Han fick rätt, när premiären kom
och publiken skrattade fick han
bevis.

Det va roligt, tro mig.
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8
Olof
Göransson
f. 1824-03-21
Karlsarvet, Älvdalen, Kopparbergs län
d. 1897-12-19
Rot, Älvdalen, Kopparbergs län
Smed Rot, Älvdalen

Lok Göran Olofsson
f. 1799-05-09 Karlsarvet, Älvdalen, Kopparbergs län
d. 1844-07-08 Karlsarvet, Älvdalen, Kopparbergs län
Bonde Karlsarvet, Älvdalen
g. 1820-12-31
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Karl Olof
17
Göransson
Anna Andersdotter
f. 1850-12-22
f. 1795-11-06 Gåsvarv, Älvdalen, Kopparbergs län
Kvarter 17, gård 11
d. 1827-03-24 Karlsarvet, Älvdalen, Kopparbergs län
Oskar
Stora Kopparberg,Kopparbergs
Karlsarvet, Älvdalen
Göransson
d. 1922-04-15
g. 1849-04-09
f. 1873-09-08
Gådeåstaden
9
18
Olof Andersson Bjurström
Härnösand,Västernorrlands län
Luleå, Norrbottens län
f. 1802-10-26 Kalkberg,, Bjursås, Kopparbergs län
Ingenjör
Anna Margareta
d. 1929-12-11
d. 1850-05-15 21:a Kvarteret Gård 10, Stora Kopparber
Gådeåstaden
Bjurström
Viktoriagatan 88
Gruvarbetare 21:a Kvarteret Gård 10, Stora Kopparberg
Härnösand
f. 1824-10-10
Härnösand, Västernorrlands län
g. 1823-01-12
Karlberg, Stora Kopparberg, Kopparbergs län
19
Järnarbetare
d. 1893-02-02
Anna
Margareta Olofsdotter
Viktoriagatan 88
Kyrkbyn, Älvdalen, Kopparbergs län
f. 1796-04-24 Vretbo, Bjursås, Kopparbergs län
Härnösand
Rot, Älvdalen
d. 1870-12-03 Östanfors, Stora Kopparberg, Kopparber
g. 1902-11-16
21:a Kvarteret Gård 10, Stora Kopparberg
g. 1871-10-29
5
10
20
Johan Dahlstedt
f. 1785-09-17 Broberg, Voxna, Gävleborgs län
Erik
d. 1857-03-07 Noraån, Stora Tuna, Stora Kopparbergs l
Dahlstedt
Dagkarl Noraån, Stora Tuna
f. 1819-06-26
g.
Dådrans bruk, Rättvik, Kopparbergs län
Johanna Sofia
21
d. 1884-03-08
Dahlstedt
Margareta Elisabet Björn
Överbo
[Gropabo],
Voxna,
Gävleborgs
län
f.
1844-04-15
f. 1787-05-04 ?, Skinnskattberg, Västermanlands län
1
Arbetare Överbo, Voxna
Grängshammars bruk
d. 1842-07-09 Noraån, Stora Tuna, Stora Kopparbergs l
Silvberg, Kopparbergs län
Noraån, Stora Tuna
d. 1909-05-30
g. 1843-02-05
Gådeåstaden
11
22
Härnösand, Västernorrlands län
Anna Eriksdotter
Gådeåstaden
Sundberg
Härnösand
f. 1819-05-05
Sunnanhaga, Vika, Kopparbergs län
Rune Lennart
23
d. 1870-09-14
Göransson
Kristina Hansdotter
f. 1917-09-08
Överbo, Voxna, Gävleborgs län
f. 1795-07-14 Sunnanhaga, Vika, Kopparbergs län
Gådeåstaden
Överbo, Voxna
d. 1869-11-18 Jälkarbyn, Hedemora landsförsamling, K
Härnösand, Västernorrlands län
Sunnanhaga, Vika
d. 1998-06-06
Alvägen 15
6
12
24
Erik Blad
Härnösands domkyrkoförsamlin
f. 1775-01-17 Spränggroda, Tuna, Uppsala län
Möbelhandlare, Revy-kung
Erik
d. 1831-11-25 Sätra, Bro, Uppsala län
Alvägen 15
Eriksson
Soldat Glottsta, Alunda
Härnösands domkykoförsamlin
f. 1808-08-26
g. 1802-10-02
Glottsta, Alunda, Uppsala län
Per Erik
25
d. 1867-09-08
Eriksson
Maria Eriksdotter
Rödbo, Alsike, Uppsala län
f. 1837-02-25
f. 1773-08-12 Bärby, Faringe, Uppsala län
Inhyses Rödbo, Alsike
Jälla
d. 1848-11-16 Skeppartorpet, Håbo-Tibble, Stockholms
Vaksala, Uppsala län
Glottsta, Alunda
d. 1899-06-26
g. 1836-10-09
Gådeåstaden[Tomt 124]
13
26
Per Eriksson
Härnösand, Västernorrlands län
f. 1763-10-28 Askarbäck, Skuttunge, Uppsala län
Arbetare
Kristina
d. 1831-12-08 Lilla Askarbäck, Skuttunge, Uppsala län
Fröland
Persdotter
3 Säbrå
Torpare Lilla Askarbäck, Skuttunge
f. 1813-03-25
g.
Lilla Askarbäck, Skuttunge, Uppsala län
27
d. 1888-06-21
Maria Andersdotter
Kristineberg, Alsike, Uppsala län
f. 1771-00-00 Vendel, Uppsala län
Rödbo, Alsike
d. 1846-02-03 Askarbäck, Skuttunge, Uppsala län
Lilla Askarbäck, Skuttunge
g. 1865-09-17
7
14
28
Anders Karlsson Brandt
Karolina Charlotta
f. 1785-12-15 Håtuna, Stockholms län
Johan Erik
Eriksson
d. 1844-05-30 Telgeby, Håbo-Tibble, Stockholms län
Brandt
f. 1874-04-10
Soldat Härnevi, Bro
f. 1810-12-24
Lägdom
g.
Härnevi,
Bro,
Stockholms
län
Selma
Maria
Säbrå, Västernorrlands län
29
d. 1852-03-02
Brandt
Anna Katarina Eriksdotter
d. 1949-04-16
Västra
Kvarteret
[Tomt
13],
Sigtuna,
Stockholms
f.
1842-04-18
f. 1781-09-02 Bro, Stockholms län
Stg 84 Å Härnön,[Vårdhemmet
Kakelugnsmakare Västra Kvarteret, Sigtuna
d. 1842-07-25 Telgeby, Håbo-Tibble, Stockholms län
Härnösand, Västernorrlands län Västra Kvarteret [Tomt 13]
Sigtuna,Uppsala län
Härnevi, Bro
d. 1879-10-21
Viktoriagatan 88
g.
Fröland
15
30
Härnösand
Säbrå,Västernorrlands län
g. 1902-11-16
Karolina
Fröland
Wahlberg
Säbrå
f. 1814-06-12
Tomt 17, Sigtuna, Stockholms län
31
d. 1897-05-16
Anna Wahlberg
Fattighuset, Sigtuna, Stockholms län
f. 1783- Teda, Uppsala län
Västra Kvarteret, Sigtuna
d. 1839-02-10 ?, Sigtuna, Stockholms län
Tomt 17, Sigtuna
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TIPS om Släktforskning
Släktforskningssajter
Nu har tidningen Family Tree Magazine åter publicerat sin lista med 101
webbplatser för släktforskare. Tyngdpunkten ligger på amerikanska
sidor men några nordiska finns också nämnda.
Varje år publicerar Family Tree Magazine en utgåva med de 101 bästa
webbplatserna för släktforskning, “101 Best Websites”. Där tipsar
tidningen läsarna om webbplatser där de kan göra nya upptäckter inom
släktforskningen samtidigt som tidningen också lyfter fram de personer
och företag som ligger bakom dessa webbplatser.
På sin webbplats har Family Tree Magazine grupperat de 101 bästa
webbplatserna i ett flertal olika kategorier. I kategorin “De bästa
europeiska webbplatserna för släktforskning” hittar du det svenska
släktforskningsföretaget Arkiv Digital.
Hela listan med de 101 bästa webbplatserna finns på:
https://www.familytreemagazine.com/best-genealogy-websites/

Från
köper du bl. a.

Släktforskarens
lilla

FAKTABOK

Tre böcker
för både nytta
och nöje!

i första delen finner m an….
Vilket år försvann begreppet oäkta barn? Hur många
barn födde en kvinna i genomsnitt på 1800-talet och hur
lång var man 1890? Hur kallt var det i Sverige för
hundra år sedan och när hade landet sin senaste
missväxt? Hur många personer bodde det i ett
genomsnittligt hushåll 1870? m. m.
och i del två….
Vad kostade ett kilo vetemjöl 1910? Hur stor var
dödligheten i tyfus på 1800-talet? Vad kostade det att
skicka ett brev 1855 och vilka städer var störst? Varifrån
kom invandrarna för hundra år sedan och vilka brott
dömdes man för på 1800-talet? m. m.
så del tre som tar vid där del två slutade
Hur många emigrerade på 1800-talet? Vad kostade det
att hyra en lägenhet 1945? Vad hade en
jordbruksarbetare i lön 1898? Hur många satt i fängelse i
slutet av 1800-talet och vilka är de vanligaste
tilltalsnamnen i dag? m. m.
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LÄSÖVNING
I samarbete med Upplands släktforskarförening har vi fått tillgång till denna läsövning
hämtad ur – Död- och begravningsbok, Hållnäs fs.
Övningen har sänts in av Kristina Thomsson

LYCKA TILL!

Facit i nästa nummer
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Besök av Svenskättlingar i Viksjö
från Argentina, Juni 2019.
TEXT: BENNY NORDLANDER
Bilder: Privata

norra Argentina. Dit emigrerade
Erik och Helena 1927 med
sonen Erik. Väl framme i Oberá
så köpte Erik och Helena
Söderlund en jordlott på 104
hektar för 10. 000 kronor.
Erik blev då nybyggare och teodlare här med sin son Erik.

Jan Erik, Nora Seoane och Erik Söderlund framför kyrkstallarna

Viksjö fick år 2019 besök av
svenskättlingar från Oberá
Missiones i Argentina.
Det var Jan Erik Söderlund född
1941 i Oberá och hans hustru
Nora Seoane född 1948 i La
Plata, Argentina samt deras son
Erik Söderlund född 1970 i
Oberá. Jan Erik pratar både
svenska och spanska.
Jan Erik är en son till nybyggaren, teodlaren Erik Söderlund i Oberá som var född 1905
i Västanå i Viksjö. Han gifte sig
1936 i Argentina med Sally
Sundin född 1910 i Nordanå i
Viksjö.

var jägmästare och skogvaktare
åt Sunds Aktiebolag.
Dom fick 3 barn här, Erik, Emil
och Sylvia.
I mitten på 1920-talet så började
Erik och Helena fundera på att
emigrera till Amerika. År 1927
blev emigrantkvoten till Amerika fylld, så det gick inte att
emigrera dit. De fick då veta att
det fanns en svenskkoloni i
Oberá Missiones, en provins i

Erik var en son till skogvaktaren
Erik Söderlund i Västanå född
1879 i Villola i Viksjö som gifte
sig 1904 med Kristina Helena
Nordlander från Graninge född
1883. Erik och Helena bodde i
Västanå och i Nordanå där han

Den första tiden bodde dom i en
enkel palmhydda på deras
Chakran som betyder jordlott.
Efter mycket arbete i tropisk
värme så började de odla Yerba
mate, ett slags grönt te som är
Argentinas nationaldryck. Det
var väldigt bördig jord där som
var alldeles röd. De började
också bygga upp flera hus på
jordlotten. Sonen Erik Söderlund kommer att hjälpa sina
föräldrar på nybygget.
Men innan sonen Erik emigrerade med föräldrarna 1927 så
hade han förälskat sig i en tös i
Nordanå vid namn Sally Sundin
född 1910.

Buick Limited 1958
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De hade bestämt att Sally och
Eriks syster Sylvia skulle komma över lite senare när dom
hade fått lite ordning på
nybygget. Så på hösten 1927 så
reste Sally och Sylvia till
familjen Söderlund i Oberá
Missiones.
Kvar hemma i Nordanå i Viksjö
fanns Sallys föräldrar som hon
aldrig skulle träffa igen. Ett
svårt beslut för den 17 åriga
Sally men kärleken till Erik var
stor.
Väl där nere så kom romantiken
i andra hand de första åren.
Det var mycket slit att röja upp
den livskraftiga urskogen och
odla upp chakran och värmen
var de heller inte vad vid. Erik
och Sally fick snart ett eget hus
att bo i och livet blev lättare.
Men det härjade många sjukdomar där nere berättade Sally,
gula febern och kolera som
skördade många offer, främst
bland barnen.
Erik och Sally fick 3 barn, Majbritt föddes 1937, Jan Erik 1941
och Inger 1948. Alla 3 gifte sig i
Argentina och behöll det
svenska språket. 1955 avled
Eriks far och Erik och Sally
övertog då hela nybygget.

Johan Ögren. Huset står fortfarande kvar och är numera
grått.

Staden Oberá grundades av
svenskar 1928 och nu bor där
55000 invånare.

Sally var en dotter till Konrad
Sundin och Jenny Sjödin i
Nordanå och hon hade 4 syskon
och en stor släkt på Sundins sida
i Viksjö. Hennes mor härstammade från Käckelbäcksmon och tillhör samma släkt
som Viklunds.

Släkten Söderlund har även
bosatt sig i Mexico City och i
Kalifornien i USA.

Tredje gången, 1990, besökte
hon släkten där och fick då med
sig en burk hjortronsylt till
Argentina.
Hon hade också annan svensk
mat i Argentina som t. ex.
knäckebröd och Kalles kaviar.
Jag är själv släkt med Sally men
hann aldrig träffa henne.

I år fick jag äran att få träffa Jan
Erik, hustru Nora och sonen
Erik.
Jan Erik har besökt Viksjö
tidigare, första gången var 1958
med sin mor Sally.
Vid besöket i Viksjö i år
berättade jag mer för dem om
deras släkt och de fick med sig
en släktforskning till Argentina.
Vi besökte även kyrkogården
Men det roligaste med besöket
var när de fick åka i min Buick
Limited 1958.

1986 så avled Erik och Sally
avled 2007.
Barnen övertog i sin tur föräldrahemmet i Oberá Missione.
Jan-Erik startade även en
bensinstation i närheten, men är
numera pensionär med sin
hustru Nora och gör skålar och
fat på sin fritid.

Erik och Sally behöll många
svenska traditioner och även det
svenska språket
Sally längtade ofta tillbaka till
Viksjö och att få fira en jul med
tomte och snö.
Hon har dock besökt sin hemby
tre gånger. Den första gången
1958 fick hon se sitt föräldrahem i Nordanå. I huset bodde då

Framför bilen från vänster Britt Inger Mellberg, Nora och Jan Erik
Söderlund, Anders Sundin, från Söråker (kusin till Jan Erik). Erik
Söderlund och Benny Nordlander.
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Erik
Söderlund
f. 1905-05-12
Villola
Viksjö,Västernorrlands län
d. 1986-11-03
Misiones
Obera, (Argentina)
Teplantageägare
Misiones
Obera
g. 1936-07-13

4

g. 1869-08-11

5

g. 1880-04-13

6

Nordanå
Viksjö

20
Jon Nilsson
f. 1821-10-31 Östergraninge, Graninge, Västernorrlands
d. 1901-03-24 Östergraninge, Graninge, Västernorrland
Bonde Östergraninge, Graninge
g. 1852-10-12
21
Märta Lena Jönsdotter
f. 1832-03-24 Hällsjö, Dal,Västernorrlands län
d. 1904-10-29 Östergraninge, Graninge,Västernorrlands
Östergraninge, Graninge

11

22
Jon Söderholm
f. 1819-04-18 Östergraninge, Graninge,Västernorrlands
d. 1897-10-29 Hult, Graninge,Västernorrlands län
Bonde Vik, Graninge
g. 1847-10-27
23
Kristina Katarina Sjöstedt
f. 1821-04-02 Björknäset, Graninge,Västernorrlands län
d. 1894-04-07 Hult, Graninge,Västernorrlands län
Vik, Graninge
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24
Mats Matsson
f. 1820-10-19 Gammelgården, Viksjö, Västernorrlands l
d. 1903-02-27 Västanå, Viksjö, Västernorrlands län
Torpare Västanå, Viksjö
g. 1847-07-04
25
Stina Kajsa Matsdotter
f. 1821-08-15 Stordalen, Viksjö, Västernorrlands län
d. 1897-08-13 Västanå, Viksjö, Västernorrlands län
Västanå, Viksjö

Mattias
Sundin
f. 1856-03-04
Stordalen, Viksjö, Västernorrlands län
d. 1938-01-04
Nordanå, Viksjö, Västernorrlands län
Arbetare Västanå, Viksjö

Frans Konrad
Sundin
f. 1887-09-30
Stordalen
Viksjö, Västernorrlands län
d. 1955-06-09
Nordanå
Viksjö, Västernorrlands län
Landbonde
Nordanå
3 Viksjö

Misiones
Obera
g. 1936-07-13

10

Anna Erika
Söderholm
f. 1855-06-02
Hult, Graninge,Västernorrlands län
d. 1951-12-13
Östergraninge, Graninge,Västernorrlands län
Östergraninge, Graninge

Jan-Erik
Söderlund
f. 1941-03-06
Misiones
Obera.(Argentina)
d.

Jenny Lovisa
Sjödin
f. 1890-08-10
Nordanå
Viksjö,Västernorrlands län
d. 1954-02-27
Nordanå
Viksjö,Västernorrlands län
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Johannes Mårtensson
f. 1789-08-30 Nordanå, Viksjö, Västernorrlands län
d. 1872-11-05 Käckelbäcksmon, Viksjö, Västernorrland
Torpare Käckelbäcksmon, Viksjö
g. 183319
Märta Margareta Olofsdotter
f. 1810-10-08 Örbäck, Långsele, Västernorrlands län
d. 1883-06-30 Käckelbäcksmon, Viksjö, Västernorrland
Käckelbäcksmon, Viksjö

Nils
Nordlander
f. 1854-09-25
Östergraninge, Graninge, Västernorrlands län
d. 1951-05-19
Östergraninge, Graninge, Västernorrlands län
Bonde Östergraninge, Graninge

Misiones
Obera

Sally Eleonora
Sundin
f. 1910-08-05
Nordanå
Viksjö,Västernorrlands län
d.

9

Märta Elisabet
Jonsdotter
f. 1845-01-15
Käckelbäcksmon, Viksjö, Västernorrlands län
d. 1933-12-05
Villola, Viksjö, Västernorrlands län
Villola, Viksjö

Helena Kristina
Nordlander
1 f. 1883-06-15
Östergraninge
Graninge, Västernorrlands län
d. 1970-12-03
Misiones
Obera, (Argentina)

g. 1910-04-03
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Lars Eriksson
f. 1809-01-03 Saxe, Söderbärke, Kopparbergs län
d. 1852-04-06 Knutsbo, Söderbärke, Kopparbergs län
Bergsnab Knutsbo, Söderbärke
g. 183917
Karin Persdotter
f. 1811-12-09 Tolvsbo Stora, Söderbärke, Kopparbergs
d. 1884-02-21 Nor, Söderbärke, Kopparbergs län
Nor, Söderbärke

Erik Larsson
Söderlund
f. 1840-03-11
Knutsbo, Söderbärke, Kopparbergs län
d. 1925-04-27
Villola, Viksjö, Västernorrlands län
Skogsvaktare Villola, Viksjö

Erik
Söderlund
f. 1879-10-15
Villola
Viksjö, Västernorrlands län
d. 1955-11-05
Misiones
Obera, (Argentina)
Teplantageägare
Misiones
Obera

g. 1904-06-23

8

g. 1883-01-17

13

Brita Dorotea
Granlöf
f. 1858-08-07
Stordalen, Viksjö,Västernorrlands län
d. 1896-05-14
Västanå, Viksjö,Västernorrlands län
Västanå, Viksjö
7

Margareta Elisabet
Karlsdotter
f. 1853-08-06
Billen, Viksjö, Västernorrlands län
d. 1936-12-12
Nordanå, Viksjö, Västernorrlands län
Nordanå, Viksjö

1
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27
Johanna Maria Nässén
f. 1825-07-20 Käckelbäcksmon, Viksjö, Västernorrland
d. 1893-09-21 Stordalen, Viksjö, Västernorrlands län
Stordalen, Viksjö
14
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Grels Johansson
f. 1814-04-18 Gammelgården, Viksjö, Västernorrlands l
d. 1862-02-03 Käckelbäcksmon, Viksjö, Västernorrland
Bonde och Nämndeman Käckelbäcksmon, Viksjö
g. 1839-10-06
29
Brita Kristina Nilsdotter
f. 1806-02-13 Sillre, Liden, Västernorrlands län
d. 1876-06-29 Käckelbäcksmon, Viksjö, Västernorrland
Käckelbäcksmon, Viksjö
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Karl Johan Jansson
f. 1822-04-24 Gammelgården, Viksjö, Västernorrlands l
d. 1899-03-22 Nordanå, Viksjö, Västernorrlands län
Bonde Nordanå, Viksjö
g. 1845-06-26
31
Valborg Margareta Wallin
f. 1822-07-04 Käckelbäcksmon, Viksjö, Västernorrland
d. 1889-09-22 Nordanå, Viksjö, Västernorrlands län
Billen, Viksjö

Per
Sjödin
f. 1847-01-15
Käckelbäcksmon, Viksjö,Västernorrlands län
d. 1909-04-23
Nordanå, Viksjö,Västernorrlands län
Landbonde Nordanå, Viksjö
g. 1874-04-28

Per Granlöf
f. 1825-03-21 Billen, Viksjö, Västernorrlands län
d. 1906-12-16 Stordalen, Viksjö, Västernorrlands län
Torpare Stordalen, Viksjö
g. 1848-03-15

Utskrivet med Holger8 2020-05-11

Exempel på vår verksamhet genom åren
Fotograf: Örjan Öberg

Oktober 2006

Ronald Westin berättar om Hernöverken.

Januari 2007

Sven-Åke West berättar om Tobaksmonopolet
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26 – 27 januari 2008
Gränsträff för släktforskare i Härnösand

Mittnordensalen Landsarkivet

1:e arkivarie Thord Bylund vid kyrkoarkiven i original.
22

Henrik Mangs, Vasanejdens Släktforskare, berättar om släktforskning i Finland

Dagarna avslutas med bl. a. lottdragning. Ordförande Peter Sjölund, vice ordförande Björn Thunberg
och kassören Agneta Olofsson genomför dragning.

Fortsatt bildvisning i nästa nummer av Bäfvernytt.
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En förfrågan i natten
TEXT: BENGT LINDSTEDT

Skulle precis stänga av min
dator då jag fick en förfrågan på
messenger från Björn Thunberg
om jag hade någon artikel till
Bäfvernytt. Det slumpar sig så
att just idag publiceras min bok
”Boken om Astrid” som handlar
om min mamma och bygger på
urklipp från tidningar, brev och
kontakter med kyrkoarkivet i
Långsele och Landsarkivet i
Härnösand.
Måste här passa på att uttrycka
min uppskattning för det tålamod som alla jag varit i kontakt
med om uppgifter visat på dessa
ställen. När min mamma gick
bort dagen innan hon fyllde 102
år den 7 juni 2011 lämnade hon
efter sig en papplåda full med
brev, kort, tidningsartiklar, urklipp från tidningar tillika en
unikabox med motsvarande
innehåll.
Jag fick överta materialet några
år senare efter min bror. Det låg
i en garderob tills jag en mulen
afton började tittade igenom
materialet, kunde inte låta bli att
inleda en dokumentation av
materialet som var tänkt för de
närmaste inom familjen. En
syssling till mig som fick en
kopia av materialet ville vid ett
flertal tillfällen att jag skulle
försöka få materialet publicerat.

Skickade henne ”Boken om
Astrid ” som hon blev helförtjust
i, kom med ett antal kommentarer, som jag tog till mig, ville
så småningom trycka publicera
dokumentet vilket ledde till ett
ganska intensivt redigeringsarbete med resultatet att ”Boken
om Astrid” gavs ut den 15 april.
Jag är skyldig min förläggare ett
stort tack för hennes uppmuntran.

För en månad sedan, någon
vecka innan corona så hade jag
mail kontakt med min förläggare som givit ut min bok
”Sonny Capone” som frågade
om jag hade något material.

Boken handlar om Astrid som
föddes på Forsse Bruk. Hennes
berättelse har nedtecknats av en
diakonissa som Astrid träffade
på Idala, ett dagcenter för äldre i
Stocksund som Astrid besökte i
24

stort sett dagligen i över tjugo
års tid. Astrid föddes i Forsse
Bruk, Långsele år 1909. Hon får
vara med om Sveriges resa från
Fattig- Sverige till Välfärdslandet.
Forsse Bruk var ett aktivt litet
samhälle vid hennes födelse och
uppväxt. Här fanns en pappersmassefabrik, stort lantbruk,
kraftverk för övrigt det enda
som är kvar idag i Forsse,
Tidigare fanns ett järnbruk som
var upprinnelsen till Forsse
Bruk i början av1800- talet men
lades ner ca 1900.
Det fanns en skola på Bruket
som Astrid vid åtta års ålder

skrevs in i, slutade skolan vid
fjortonårsålder. Man var mån
om att ha en bra utbildning på
Bruket, varje vuxen man fick ge
50 öre till skolan och varje
vuxen kvinna 25 öre. Skolan var
i flera avseende en föregångare
inom flera utbildningar. Ett av
Astrids minnen från skoltiden
var att några av hennes skolkamrater inte kunde delta i
skolarbetet då de saknade skor,
delade skorna med sina syskon.
Astrids pappa arbetade på
Bruket var stenarbetare, men
även aktiv inom politiken och
fackföreningsrörelsen.
Vid Bruket hade man från 1907
en egen avdelning av fabriksarbetareförbundet men som
upphörde eller inordnades i
annan del av fackföreningsrörelsen efter 1910 då storstrejken innebar ett stort nederlag för fackföreningsrörelsen
med följden att många arbetare

lämnade fackföreningsrörelsen
för att få tillbaka sina arbeten,
vilket var ett krav från arbetsgivaren.
Astrids pappa blev efter valet
1922 kommunfullmäktiges ordförande i Långsele, en post som
han innehade till sin bortgång
1948. Efter skolan började
Astrid arbeta på Konsum i Långsele, vilket gav henne möjligheten att köpa sin första cykel.
Astrid gifte sig 1932 med Otto
som arbetade på posten vilket
medförde ett antal flyttningar
som var ett led i arbetet inom
postverket. Hon bodde med sin
familj i Härnösand några år
under kriget, flyttade till Kilafors för att i mitten av femtiotalet bosätta sig i Stocksund.
Två av hennes barn är födda i
Långsele och det yngsta barnet i
Kilafors. Astrid bodde i Stocksund fram till sin bortgång 1912,
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är begravd på Långsele kyrkogård tillsammans med sin man
bredvid sina föräldrar samt
deras yngsta dotter som dog
1933 i hjärnhinneinflammation.
Publicistens text om boken
Astrid blev 102 år. En diakonissa
som besökte hennes boende på
Idala gården blev så intresserad
av henne och hennes långa liv att
hon gjorde en omfattande
intervju, vilken hon spelade in för
att bevara Astrids fascinerande
livshistoria till eftervärlden.
Sonen Bengt Lindstedt har
nedtecknat hela intervjun. Detta
gedigna arbete utgör en
ovärderlig och värdefull
historiebeskrivning utifrån ett
kvinnoperspektiv.

https://www.bokus.com/bok/9
789188925299/boken-omastrid/

FRÅGOR OCH SVAR OM SLÄKTFORSKNING OCH HEMBYGD
1. När togs 1:a Landsarkivet i Härnösand i bruk?
1. 1935

X. 1945

2. 1983

2. År 1461 förbjuds det att hålla handelsplats i Härnösand, av vilken konung?
1. Gustav I

X. Kristian I

2. Johan III

3. Härnösands sigill”Castor – Sigill Civitatis Hernöösand 86” Castor är vilket djur?
1. Grävling

X. Mårdhund

2. Bäver

4. Hur många släktforskarföreningar är medlem i Släktforskarförbundet?
1. 132

X. 162

2. 152

5. På 1800-talet övergick ett nybygge från Viksjö socken till Graninge vad heter det?
1. Lutmyran

X. Villola

2. Abboråsen

6. I Stigsjö socken finns ett bynamn som inte finns på annat håll i landet. Vilket är bynamnet?
1. Smöråker

X. Solberg

2. Byn

7. Hur benämns första personen i en släktutredning
1. Startana
X, Kofferdi

2. Proband

8. År 1678 avrättas en Högsjö född person för förräderi. Vem var personen?
1. Israel Olai Wallanger

X. Olaus Laudi Rahm

2. Ericus Andræ Sellin

9. År 1594 föds Margareta Hansdotter i Säbrå. Föräldrar är Johannes Laurentii och Anna Segersdotter.
Vad kallades Margareta, som gift i Leksand?
1. Margareta Bure

X. Prästfrun

2. Stormor i Dalom

10. I Svenska Akademien har endast en person, infödd i Härnösand, ingått vem?
1. Bertil Malmberg

X. Frans Mikael Franzén

2. Lubbe Nordström

11. På Utanö, Hemsön, verkar fr.o.m. 1787 en bildhuggare som kom att bli, av olika orsaker, mycket
känd. Vem var han?
1. Manne Hofrén

X. Per Westman

2. Christian Kramm

12. I Häggdångers kyrka finns ett begravningsvapen över en adelsman och häradshövding. Vilken adlig
ätt tillhörde han?
1. Adliga Släkten Bure

X. Adliga ätten Nordewall

2. Adliga ätten Teet

Pris ges till 5 personer med flest rätt.
Sänd ditt svar senast 31 maj -- till – harnoforskareprog@gmail.com alt.
Härnösands Släktforskare c/o Thunberg, N:a Kyrkogt. 22C, 871 32 Härnösand

/Lycka till !
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Medlem i vår förening
du har väl inte glömt?
Medlemsavgiften 2020 är fortsatt -150 kronor för enskild medlem,
50 kronor för familjemedlem, 25 kr för studerande upp till 18 år.
- 500 kronor för företag.
Vi erbjuder – släktforsknings hjälp, intressanta föredrag och
en målsättning är bl. a. att lära känna sin hemort lokalhistoriskt.
Medlemstidning – Bäfvernytt erhålls –
1. elektroniskt alt.
2. i pappersformat.
Rabatt på förbundets Rötter bokhandel.

Avgift inbetalas till - Nordea Plusgirokonto - 436116 – 8
VIKTIGT är att man anger vem som betalar.
Det för att kunna fastställa vilka som fortsatt är medlemmar i föreningen.

Den blickar aldrig framåt
som inte kan blicka bakåt

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.
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Händelser man minns 1920
Ur en krönika i ord och bild
Redaktion fil. doktor Harald Shiller och museiintendent Nils Olsson
Overallklubben uppenbarar sig

Den första socialdemokratiska
regeringen
Hjalmar Branting, Statsminister
Fredrik Vilhelm Thorsson,
Finansminister
Erik Palmstierna, Utrikesminister
Östen Undén, Justitieminister
P Albin Hansson, Krigsminister
Bernhard Eriksson, Sjöminister
Carl Emil Svensson, Civilminister
Olov Olsson, Ecklesiastikminister
Olof Nilsson, Jordbruksminister
Richard Sandler, Konsultativ
Torsten Nothin, Konsultativ

Kända avlidna under året
Konstnären Anders Zorn, 22 Aug.
och författaren Dan Andersson, 16
Sept.
Båda dödsfallen kom oväntat snabbt.

Det finns redan ett riksförbund och
föreningsmärke. De mest fanatiska
svarar att overall kan bäras när som
helst och var som helst.
- Så nu vet man det.

Polisen gillar inte overalls
Overallen har nu fått sin första martyr i
Stockholm, en kvinnlig till på köpet. Hon
blev anhållen på Västerlånggatan i går
kväll av en konstapel vid namn Fast, som
tog anstöt av hennes klädsel. Hr Fast förde
overallkvinnan till Nicolai polisstation
assisterad av ännu en konstapel och hela
tiden med ett stadigt grepp om hennes arm.
Förmodligen kommer polisen att låta nåd
gå före rätt. Den åtalar troligen inte den
anhållna för att konstapel Fast väckte
allmän förargelse.

Ebon Strandin – dem onst rerar ”fint sätt”
Operans vackra dansös Ebon Strandin gästade 6 nov. Östersund och sökte då lägga
publiken för sina fötter med sin dans och sina strålande ögon. Genom eldig zigenardans knep hon brusande bifallsstorm. När ridån föll log hon vackert och tacksamt men
beräknade inte ridåns fallhastighet utan från parkettens främsta bänkrad kunde ses hur
leendet försvann och istället räckte hon ut tungan. Var det månne fröken Ebons
ringaktande uppfattning om publiken eller riktad tunggymnastik mot scenstäderskan
efter föreställningen

Nya äkten skapslagen
Stockholm den 11 juni 1920
Utfärdades den nya giftermålsbalken att träda i kraft från och med den 1 januari
1921.
1: Giftorättsgods av fast egendom, har make icke rätt avhända eller inteckna för gäld
utan andre makes samtycke därtill.
2: Om giftorättsgods utgörs av lösören, möbler, husgeråd och dyl., som ingår i
makarnas gemensamma begagnande avsedda bohaget eller utgör andra makens
nödiga arbets-redskap eller är avsett för barnens personliga bruk, får make icke utan
andre makens samtycke, som dock icke behöver skriftligt, avhända sig eller pantsätta
sådan egendom. Make är vidare pliktig att så vårda sitt giftorättsgods, att de icke
otillbörligt minskas i till förfång för andre maken.
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Åland vill till Sverige

Hos konung och statsminister

Sedan hedenhös hava ålänningarna med
blodets, språkets och kulturens band varit
fästa vid sitt moderland Sverige. Endast
under Sveriges rikes spira kan Ålands
lycka skapas. På det åländska allmogemötets vägnar Johan Viktor Eriksson,
Bonde – Otta Lindell, Sjökaptenen –
Frans Jansson, Bonde – Julia Persson,
Värdinna och Fanny Sundström,
Lärarinna,

Konungen framförde i svarstalet bl. a. ”Jag
hyser därför den fasta tillförsikten att eder långa
strävan dock till slut skall belönas med
framgång och eder rättvisa sak vinna en
välförtjänt seger.” Efter en lunchpaus
uppvaktades statsminister Branting, och samma
uttalande som förts till kungen framfördes av
härads hövding Björkman Statsministern
svarade bl .a. ”Ålands befolkning kan också
tryckt förlita sig på att Sveriges regering, stödd
av en enhällig folkmening, att hävda
Ålandsbefolkningens rätt till dess önskan om
återförening med Sverige.”

Redaktören har ordet
Att just i dessa besvärliga tider ta över redaktörskapet för Bäfvernytt har
varit en utmaning, inte minst på det personliga planet. Började året med att
halka och få armbågen ur led – var gipsad fram till mitten av februari och
var därefter sjukfrånvarande mars ut. Och sedan kom Coronan…. Men nu så
är det äntligen dags för ett nytt nummer av medlemsbladet.
I tider som dessa är det extra viktigt med kommunikation med våra
medlemmar. Av uppenbar anledning vet vi inte när våra medlemsmöten kan
återkomma.
Jag vill därför uppmana er att skicka in manus så att vi snabbt kan få ut
ytterligare nummer. Leta i era gömmor, där finns säkert många intressanta
berättelser och bilder. Vad finns t. ex. i släkthistorien kring tidigare
epidemier?
Min egen bakgrund finns inom såväl musei- och länsstyrelsevärlden som
universitets- och arkivvärlden (Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå) och
jag är utbildad som arkeolog och etnolog. Bland mina tidigare meriter finns
att jag var redaktör och skribent vid Norrländsk uppslagsbok.
/Lillian Rathje

När allt börjar återgå till det normala igen och kärleken kan behöva
återväckas kan jag tipsa om ett recept på kärleksdryck efter Jacob Nordensson
från Ragunda
Ifall en man är förälskad och inte får gensvar av den åtrådda skall följande
blandning läggas, tre gånger om dagen i 14 dagar, i den åtråddas mat och
dryck.
Man tar vänderot, tibast, bolmörtsfrö och rönnbär och kokar det i vatten
tillsammans med ett ormhuvud samt myror och myrägg och lite brännvin.
Det sägs att resultatet skall vara mycket gott!

29

Denna sida, från år 1920, har hämtats ur

100 år med Ådalarnas folk
Tidningskrönika av BO ÖSTMAN
Utgiven av Västernorrlands Allehanda (1973)
Gudmundrå är störst
Folkmängden utgjorde vid 1920 års
början i
Härnösand ..................... 10 155
Gudmundrå .................... 11 831
Ytterlännäs ...................... 6 545
Nora ................................ 3 975
Nordingrå ........................ 3 906
Sollefteå ......................... 2 517
Helgum ............................ 3 060
Fjällsjö............................. 2 340
Högsjö ............................. 4 242
Ullånger ........................... 1 859
Stigsjö ............................. 2 168

Gammal sed återinförd
Ramviks musikkår under herrarna
Norlanders ledning spelade i går morse
från kyrktornet i Högsjö, en gammal
god sed, som pastor Wiking fått åter
införd. Därefter styrdes kosan dels till
ålder-domshemmet och dels till
prästgården, där på båda ställena
musik utfördes.

Härnösand har den modernaste
friluftsteatern
Landsortens modernaste och förstklassigaste
friluftsteater med scenutrymme för 200 personer
invigdes i dag (22 maj) i Härnösand.
Kostnaden för anläggningen har dragit 40.000
kr. Ritningarna till byggnaden har uppgjorts av
parkförest. E.P. Forsberg.

LOKAL REVY I HÄRNÖSAND
En lokal nyårsrevy tycks vi få år även så sent
som i februari. De är Hildi Waern-marks
sällskap som inleder en kort sejour i Härnösand
8 febr. med revyn ”Nöjes-katten” av Bror
Abelli. Det lokala inslaget, som lär vara
synnerligen rikligt, är skrivet av en känd
stadsbo.

Älgarna vann sitt första DM
I går (9 maj) hölls distriktsmästerskapstävlingar i Härnösand i terränglöpning med S.K.
Älgarna som arrangör. Distriktsmästare blev S. Bäckström. Distriktsmästerskapet i
laglöpning erövrades av Älgarna, som härmed erövrade sitt första distriktsmästerskap.

I finalen i längdhopp igår (18 aug.) i Amsterdam olympiaden segrade Pettersson, Sverige.
Resultat: 1) Pettersson, Sverige 7.15, 2) Johnson, USA, 7.09, 3) Abrahamsson, Sverige,
7.08. – Finalen i simhopp blev en stor triumf för Sverige. Wallman, Skoglund, Jansson och
Adlertz de fyra första platserna.
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Kronprinsessan död
Kronprinsessan Margareta avled i dag (3 maj) på Stockholms slott. Dödsorsaken var förgiftning
i ena örat, vilket medförde allmän blodförgiftning.

Kronprinsessan Margaretha tyckte om att idrotta och bildade bl. a. en hockeyklubb för damer
som spelade på Stadion (rätteligen Bandyklubb).
V A landskapet största tidning
I sin nya dräkt presenterar sig VA idag (31dec.) för läsekretsen. De har äntligen lyckats att få vår nya
rotationspress monterad och i verksamhet. Det är inte utan att vi äro en smula stolta över den
prestationen, som läsaren håller mellan sina fingrar. En så stor tidning har aldrig förr varit tryckt i det
här landskapet.
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B Föreningspost
Avs: Härnösands Släktforskare
c/o Björn Thunberg
Norra Kyrkogatan 22 C
871 32 Härnösand

Programkommitténs planerade programpunkter
Vi avvaktar pandemins utveckling

Motivation
en framgångsfaktor vid coronavirus attack och föreningsarbete
det gäller

att våga, inte ge upp och komma igen
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