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En fruktansvärd sjöolycka har i natt inträffat på 
Nordsjön, i det ångaren "Bellgrove" av Landskrona 
sjunkit fem kvarts mil utanför Rubjerg Knude. Av 
besättningen, 19 man, har 15 omkommit. Sex för-
sökte rädda sig i land på en timmerflotte, men två av 
dem avled. De fyra drev i land vid Lyngby och vår-
das nu i strandvaktens bostad men de är så medtagna 
att de inte har kunnat lämna några uppgifter om 
olyckan.   

   På onsdags morgonen hade ångarens luckor 
sprängts då fartyget befunnit sig utanför Lönstrup. 
Ångaren hade några dagar innan legat utanför Hanst-
holm där den förtvivlat hade kämpat med det hårda 
vädret och svåra sjön. Den våta lasten hade sprängt 
fartyget och det visade sig snart vara nödvändigt att 
lämna fartyget. Två av liken har hittats bland klitter-
na. Nio lik flöt i land. 
 

   Även i går eftermiddag var det en högtidlig jord-
fästning i det stoftet av den vid ångaren Bellgroves 
undergång omkomne Eldaren John Hägglund vigdes 
till den sista vilan. Även nu hade en stor skara delta-
gande infunnit sig. Koret var fyllt till sista plats och 
ändå måste många stanna utanför. Sedan psalm 
sjungits höll officianten Kyrkoherde Högfors ett 
kort tal. "Utgående från Matt. 14: 22-30 talade han 
över liknelsen om hur Jesus gick på havet och till-
lämpade denna på den omkomna och den familj han 
tillhörde" .  
 

   Efter det de tre skovlarna mull fallit bars den rikt 
blomstersmyckade kistan till graven. Här framträd-
de Ombudsman Valfrid Svensson och framförde 
Svenska Eldareunionens sista hälsning och tack för 
gott kamratskap och redbar plikt, trogenhet varefter 
dess florbehängda standar sänktes tre gånger.  
 

   Bland den stora mängden kransar märktes bl.a. 
från besättningen på danska ångaren "Rödfaxe", "En 
sista hälsning från danska yrkesbröder", från besätt-
ningen på S.S. Björnvik: Ett sista tack och farväl", 

från Svenska Eldarunionen, Svenska Sjömansunio-
nen, Sjömansunionens Styrelse, Maskinbefälet på 
Bellgrove, Rederiet Boldt Lyngby, Fiskarföreningen 
och Svenska Konsulatet i Rubjerg.  

 
Sjöförklaring i  Köpenhamn  5 november 1921  

om ångaren Bellgroves förlisning.  
 

Förste matrosen N. P. Olsson förklarade att vattnet 
rusade ner i maskinrummet genom de avbräckta luft-
rören och stod slutligen så högt att det trängde in i 
själva maskinrummet. Vilket gjorde att man inte 
kunde få tillräcklig fart. Kaptenen lät sätta ut ba-
bords båt kl. 03.10 men den slogs genast sönder. 
Maskinen stoppade alldeles kl. 04.00 på morgonen. 
Fartyget drev därefter vin rör våg tills det sjönk kl. 
13. på efter middagen. Timmerman K. T. Tiberg 
hade tillsammans med kaptenen befunnit sig i kaju-
tan då man ropade att "nu sjunker vi".  
 

   Kaptenen trodde att det skulle dröja ännu ett par 
timmar och han följde därför ej med upp utan han 
gick till botten med fartyget. Det sista man såg av 
honom var att han försökte hålla sig fast i en led-
stång då en störtsjö spolade bort honom.  
 

   Under sjöförklaringen upplystes att fartyget var 
oförsäkrat vilket gör att redaren gör en ansenlig för-
lust genom förlisningen. Lasten var däremot försäk-
rad.  
 

   Två av de åtta liken som flutit i land från Bellgro-
ve har identifierats som, Eldaren Johan Hilarius 
Kjellberg från Gefle och Matrosen Lindeman från 
Norrköping. Till anhöriga här i staden anlände i lör-
dags telegrafiskt meddelande om att eldaren John 
Reimer Hägglund var bland de omkomna vid ånga-
ren Bellgroves förlisning.  
 

   Hägglund var såsom förut meddelats född den 11 
augusti 1893 i Njurunda men skriven i Gefle. Han 
var son till framlidne Livförsäkringsinspektören J.K. 
Hägglund och dennes maka Maria Albertina Hägg-
lund.  
 

   Efter intagning av malmlast avgick Bellgrove här-
ifrån den 20 oktober till Skutskär att där intaga trä-
last. Någon av eller på mönstring ägde icke rum i 
Skutskär, vadan den av Gefle Dagblad i lördags åter-
givna bemannings listan skulle vara den riktiga så 
vida ångaren efter avgång från Skutskär anlöpte 
svensk hamn och där någon förändring beträffande 
besättningen ägt rum. Meddelandet om att ångaren 
efter avgång från Skutskär skulle anlöpt Ljusne och 
där kompletterat lasten har visat sig vara oriktig.  
 

Av Gun-Britt Hedblom 

Åtta Geflebor omkom i går natt vid skeppsbrott.  
Drunknade när ångaren Bellgroves förliste i Nordsjön  

Att min innerligt älskade son och vår broder  
John Reimer född 11 augusti 1893  
drunknade vid ångaren Bellgroves  

förlisning den 3 nov.  
 

Djupt sörjd och bittert begråten av oss,  
släktingar och många vänner,  

ha vi den smärtsamma plikten tillkänna giva.  
 

Gefle den 12 november 1921.  
Maria Hägglund  

Conda. Bror.  
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Karl Erik Andersson 
 

Född 1824 26/9  
i Fredgärdet, Ludgo (D) 
 

Död  1906 19/1 
i  Ö.Valinge, Stigtomta (D) 

8 

Anders Andersson 
Född 1795 13/9 i Dal, Ludgo (D) 
Död 1870 26/1 Andersborg, Ludgo (D) 

                                                                    9 

Anna Kajsa Andersdotter 
Född 1801 30/7 i Dalby, Västerljung (D) 
Död 1887 25/9 i Andersborg, Ludgo (D) 

                                                                                                                          10 

Per Nilsson 
Född 1786 21/1 i Vispåsen, Björkvik (D) 
Död 1839 5/6 i Sörsätter, Björkvik (D) 

14 

Erik Jansson Ädel 
Född 1789 
Död 1879 1/12 i Västerhästbo, Torsåker (X) 

15 

Katarina Andersdotter 
Född 1798 5/9 i Kallmuren, Torsåker (X) 
Död 1851 19/10 i Västerhästbo, Torsåker (X) 

13 

Brita Persdotter 
Född 1796 
Död 1862 23/7 i Fors, Torsåker (X) 

12 

Olof Andersson Borg 
Född 1791 13/8 i Fors,Torsåker (X) 
Död 1862 2/6 i Fors, Torsåker (X) 

11 

Anna Nilsdotter  
Född 1790 30/9 i Stora Stensäter, Kila (D) 
Död 1865 3/1 i Sörsätter, Björkvik (D) 

5 

Maria Charlotta  
Persdotter 
 

Född 1822 27/5 
i Sörsätter, Björkvik (D) 
 

Död 1866 5/5 
i Nysäter, Stigtomta (D) 

                                                        6 

Olof Olsson 
 

Född  1818 9/9 
Fors, Torsåker (X) 
 

Död 1884 16/7 
i Nystilla, Torsåker (X) 

7 

Katarina Ersdotter 
 

Född 1818 25/7  
i Källmuren, Torsåker (X) 
 

Död 1877 2/1 (X) 
i Nystilla, Torsåker (X) 

Barn:                    
 

1.     Axel Fritiof  
        Född 1881 
 

2.    Filip Ludvig  
        Född 1884 
 

3.     Knut Felix  
        Född 1887 2/1 
 

4.     Agnes Hildegard  
        Född 1889 4/9 
 

5.     Sven Johan  
        Född 1891 28/6 

2 

Johan Fredrik Karlsson 
 
Född 1855 27/1 
i Ö.Valinge, Stigtomta (D) 
 
 

Död 1939 11/12  
Torsåker (X) 

3 

Margareta Olsdotter 
 
Född 1848 23/12  
i Bäckebo, Torsåker (X) 
 
Död 1944 26/6 
 i Torsåker (X)  

Gestricia  
 

För att spara på tryckerikostnad och 
porto ser vi gärna att du som har 

 möjlighet vill läsa tidningen på vår  
hemsida. Där kan du t.ex. förstora tex-

ten och skriva ut tidningen med din 
skrivare, du får ett mail när tidningen 

finns utlagd  på hemsidan  
 

Meddela din mailadress till 
info@ggfx.se 

Släktforskningens dag  
lördag 20 mars kl. 12-17 
på Gävle stadsbibliotek  

 

Gästriklands Genealogiska Förening  
finns på plats 

Sveriges befolkning 1880 
 

Riksarkivet SVAR kommer med en ny CD- skiva  
Sveriges befolkning 1880. Den skall vara klar till 
Släktforskardagarna i Örebro. Den som har abon-
nemang hos SVAR har redan nu tillgång till upp-
gifterna.  
SVAR meddelar också att man nu fått tillåtelse att 
släppa 1910 års folkräkning på Internet.  

Några adresser du kan ha nytta av 
 

http://www3.ssa.stockholm.se/Rotemansarkivet/
Search.aspx 
Här kan du söka i alla församlingar i  

      Stockholm för tiden 1878-1926. 
 

http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992/
showimg.asp?imgnr=09 
Församlingar-Stockholms stad,  

      med nummer på roten. 
 

http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992/
index.htm 
Atlas över rikets indelning 1992. Startsida. 

http://www3.ssa.stockholm.se/Rotemansarkivet/Search.aspx�
http://www3.ssa.stockholm.se/Rotemansarkivet/Search.aspx�
http://www3.ssa.stockholm.se/Rotemansarkivet/Search.aspx�
http://www3.ssa.stockholm.se/Rotemansarkivet/Search.aspx�
http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992/showimg.asp?imgnr=09�
http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992/showimg.asp?imgnr=09�
http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992/showimg.asp?imgnr=09�
http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992/showimg.asp?imgnr=09�
http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992/index.htm�
http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992/index.htm�
http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992/index.htm�
http://www.gis.scb.se/atlas/RikIndAtlas1992/index.htm�
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I en vacker liten gård uppe vid Särsta backe i Torsåker bor ett gammalt 
åldrigt par vars namn är Karlsson. Mannen, förre skogvaktaren Johan 
Fredrik Karlsson är 84 år och hans maka fru Margareta Karlsson fyller 
på julaftonen nittio år. 
Vid ett samtal med de båda gamlingarna hör man talas om att deras le-
verne varit fyllt av träget och ofta strävsamt arbete. Fru Karlsson berättar 
att hon är född i Torsåker närmare bestämt i den lilla skogsbyn Bäckebo 
den 24 december 1848. Hennes far var landbonde under Gammelstilla 
bruk. Tidigt kom hon ut för att tjäna sitt levebröd. Sina första tjänsteår 
hade hon hos inspektor Hägermark, som på sin tid var ägare till Särsta 
gård. Jubilaren berättar att hon trots sina unga år fick arbeta mycket hårt 
med den tidens många dryga arbeten. Bland annat nämns de stora husba-
ken, slakt och drickesbrygd som var vanliga på den tiden. Efter några års 
tjänst hos denna husbonde erhöll fru Karlsson plats som husa hos den 
mäktige ”järnkungen” brukspatron Gussander på Gammelstilla. Här 
stannade hon till 1879 då hon ingick äktenskap med sin man skogvakta-
ren Johan Fredrik Karlsson. I omkring 25 år var han anställd vid detta 
bruk tills det blev nedlagd. Makarna brukade även under denna tid ett 
skogstorp i  Skommarshyttan.  
Sedan driften vid Gammelstilla blivit nedlagd flyttade familjen åt annat 
håll och herr Karlsson erhöll då tjänst hos Skogens aktiebolag varför de 
då voro bosatta på flera platser inom Hälsingland och Jämtland.  
Vid uppnådd pensionsålder flyttade makarna tillbaka till Torsåker där de 
alltsedan dess njuter sitt otium i sin vackra gård. Tillsamman har makar-
na uppfostrat fem barn varav nu endast tre äro i livet. 
Fru Karlsson som nu ingår i det tionde seklet är ovanligt pigg och kry för 
sin höga ålder. Utan överdrift torde man kunna säga att hon är en av lan-
dets piggaste åldringar. Dagligen sköter fru Karlsson de hushållsgöromål 

som förkommer i hennes hem. Vid besök häromdagen höll jubilaren som bäst på med att putsa och feja rummen 
till julhelgen. Som ett ytterligare bevis på hennes vitalitet må anföras att hon under föregående vecka ensam arbe-
tade med en större tvätt, en prestation som kan anses vara tämligen dryg för en nittioåring. Vid en förfrågan om 
fru Karlsson någon gång varit sjuk svara hon genast att hon aldrig vetat av någon sjukdom och att syn och hörsel 
ännu äro i gott behåll. Det allmänna omdömet om denna märkliga nittioåring torde väl vara att hon ännu flera år 
torde få leva och om ej hälsa och krafter svika, även få uppleva sekeldagen. 

Arbetarbladet 1938 22/12 

 
Årsmöte blir den 16 mars 

 

Kl. 18.00 i föreningslokalen 
 

Olle Holm håller föredrag om valloner.  
 

 

Påminnelse om  
medlemsavgiften 2010 

 
 

Inbetalningskort finns i tidningen för dig 
som ännu inte betalat för 2010. 

 

Om du inte längre vill vara medlem i  
föreningen, skicka då ett meddelande till 
oss så tar vi bort dig ur medlemsregistret 

Fick hund istället för räv 
 

En person från Brunn i Hedesunda dömdes till 30 
dagsböter à 2:50 för att ha idkat jakt med gillrat 
hagelgevär. 
 

Svaranden hade en dag varit på rävjakt och så 
hade han fått upp ett djur. Detta passade på att 
gömma under en lada. Svaranden hade då stoppat 
för alla gluggar utom en. Utanför denna hade han 
lagt en bräda, vid vilken han fäste en tråd, som 
stod i förbindelse med det gillrade gevärets av-
tryckare.  
 

Jägaren hade avlägsnat sig en stund från jaktplat-
sen och därunder bar det sig inte bättre än att ett 
annat jaktsällskap, som också hade sett räven, 
kom. Den medföljande hunden hade därvid tram-
pat på brädan och på så sätt hade han i stället för 
räven gått döden till mötes.  
 

Några ersättningsanspråk för hunden, som var 
värd omkring 300 kr, framfördes ej, då detta har 
reglerats i godo.  

Norrlandsposten 1945 10/1 

 

En 90-åring 

Margareta Karlsson 
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Kor på skogsbete vid Långsjön 1920-tal 
 

Jag heter Tore Eklund är född i Engvalls på norr sidan 
av Långsjön mitt i ”Storskogen” utmed järnvägen mel-
lan Hofors och Ryggen. Nu skall jag försöka berätta 
om hur det var att ha kor och ungdjur under 1940. Jag 
har tidigare berättat om min mammas liv som ”Torpare 
utan jord” och detta är att se som en komplettering av 
den historien. 
 

Tjurhållning i Skogslandet.  
 

Om man skall ha kor och få kalvar måste det också 
finnas tillgång till en tjur. Detta var inte alltid så enkelt 
då man bodde vid Långsjön mitt i storskogen. Då jag 
föddes 1932 fanns det ganska många som höll sig med 
kor i på storskogen. Familjen Johansson i banvaktsstu-
gan i Lottbo hade 2-3 kor, i Lottbo gård höll Perssons 
3-4 kor och häst och även tidvis tjur. Udd-Johan och 
Udd-mor hade 2 kor och familjen Andersson en ko. 
Min mormor och mamma hade 2-3 kor. Familjen Jo-
hanssons kor gick sommarbete söder om järnvägen, 
Persons kor gick på norra sidan. 
 

Vid Långsjön samlades korna från Udden, Engvalls 
och Anderssons till gemensamt skogsbete på södra si-
dan av banan. Antalet kor minskade dock ganska fort. 
Korna från Udden försvann redan 1934 då Udd-mor 
dog. Persson flyttade från Lottbo 1942. Familjen An-
dersson flyttade från Långsjön 1945. Slutligen var det 
bara min mamma, Lydia Eklund som hade kor på 
skogsbete. 1974 dog min pappa Oskar och därmed upp-
hörde djurhållningen helt. 
 

Ja, nu var det inte detta jag skulle berätta om egentli-
gen, utan om hur det gick till då vi skulle se till att få 
korna befruktade och skaffa kalvar. 
 
 

Wennbergs 
 

Här bodde en familj omkring år 1900. Huset finns på 
kartan från 1896. Det finns en koppling till Stjälkviken. 
Mina som var gift med Gustaf har en koppling till 
Wennbergs. 
 

Kvarnen 
 

Här vid bäcken fanns en kvarn. En kvarnsten fanns 
kvar vid vägen då jag växte upp. Frågan är vilka som 
använde kvarnen? Det fanns sägner om att det odlades 
råg på myrarna mellan Långsjön och Vargsjön, men av 
vem? Kanske var det finnar som kom dit omkring år 
1600? Det finns en karta från 1730 som visar att det 
fanns ett krutbruk vid ån mellan Vargsjön och Lång-
sjön. Men vilka kan ha ägt och drivit kvarn och bruk. 

 
Kor på skogsbete vid Långsjöns station 

 

Från 1946 till 1974 var det bara min mamma Lydia 
som hade kor på skogsbete.För att det skulle bli några 
kalvar måste korna träffa en tjur och det var inte alltid 
så lätt i skogslandet. Fram till 1942 höll Persson i Lott-
bo ibland en avelstjur och då var det nära till för oss 
som  hade kor i Långsjön. Men sedan blev det svårare. 

Arrendatorn i Ängelsfors hade för det mesta tjur och ett 
tiotal kor. Det blev en promenad på 11-12 km fram och 
tillbaka.  
 

Nu var det inte bara att ta kon och gå. För det första 
måste de andra korna vara instängda i ladugården för 
att inte följa med. Sen gällde det att se upp med den 
brunstiga kon för den var ofta ganska vild och svår att 
hålla ordning på.  
 

Min mamma gick många gånger ensam till Ängelsfors 
och det var nog mer tur än skicklighet som gjorde att 
det gick bra. Vid ett tillfälle hoppade kon upp på hen-
nes rygg tryckte ned henne på marken. Det blev några 
blåmärken och rivmärken men i övrigt gick det bra. 
Vid ett annat tillfälle uppvaktades kon av en älgtjur 
som följde efter flera kilometer innan han tröttnade. 
 

När jag blev så stor så att jag orkade gå brukade jag 
följa med på promenaden från Långsjön till Ängelsfors 
men jag hade skolan så det blev inte så ofta. Vägen till 
Ängelsfors sammanföll i stort sett med min skolväg så 
det var lätt att hitta. 
 

Vi hade en tid en ko som var ”tjurhatare” eller hur man 
skall uttrycka saken. Så fort som befruktningen var klar 
gick hon frustande till attack mot tjuren. Vid ett tillfälle 
i Ängelsfors så tryckte kon upp tjuren mot ett staket så 
att det ganska skrangliga planket brakade ihop. Då var 
vi ändå tre stycken som hängde i linan och i grimman 
och försökte bromsa framfarten. Tjuren blev livrädd 
och rusade ut på gärdet där han så småningom stannade 
och såg mycket förbryllad ut. Det hela lugnade ned sig 
och efter en välbehövlig kopp kaffe kunde vi återvända 
hemåt. Hemvägen gick i lugnt tempo. 
 

När det inte fanns någon tjur i Ängelsfors var det andra 
platser som gällde. Mamma och jag gick en gång till 
”Skäggebo” eller Håsjön som det egentligen heter. Det 
blev en lång promenad! Från sommarladugården i 
Långsjön utmed den nybyggda skogsbilvägen till  
Vargsjön och den gamla boplatsen Storsbo. Därifrån 
gångstigen till Flux fäbodar som redan då var nästan 
igenvuxen och svår att hitta. Vi gick rakt över fäbod-
vallen med sina förfallna fäbodstugor, de äldsta från 
början på 1700-talet.  

Ca 1943. Tekla Andersson bakom kon Tanja.  
Familjen Eklunds kor med skällkon Rosa till höger . 
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Vidare förbi Holmsjön och Illertjärn och över Holmsjö-
bergen. Utför igen till sjön Logärden, vars strand vi 
följde till Logärdsdammen. Väl framme i Håsjön fun-
gerade allt som det skulle, mamma och jag blev bjudna 
på kaffe innan det var dags att vända hem. Det enda jag 
minns från besöket i  Håsjön var att det stod ett väldigt 
vackert och gammalt allmogeskåp i köket. Hemvägen 
gick i lugnt tempo och det var skönt att komma hem. 
 

En höst i slutet på 1940-talet följde jag med min pappa 
till Korså Bruk med kon ”Lycka”. Att gå till Korsån 
var inte så besvärligt om man är människa. Lite sämre 
är det dock om man är ko. Första biten är lätt, men se-
dan är det en myr som är blöt och besvärlig. Nåja, vi 
kom över och gick förbi Stjälkviken som då var obe-
bott. Ägaren, Gustaf Wikström, bodde på ålderdoms-
hemmet i Stora Skedvi, han dog 1952. 
 

Vi fortsatte förbi ”Tjärdalskojan” och vidare över 
Svartbäcken på det vadställe som användes då djuren 
gick från Stora Skedvi till fäbodarna. Följaktligen kom 
vi också fram till Häglingsbo fäbodar vid norra änden 
av sjön Häglingen. Det var en stor fäbod, enligt min 
mormor fanns det nio stugor, samt fähus och andra ut-
hus. Redan år 1600 arrenderades fäboden av min mor-
mors anfader, en finne, som kom från Väderbacken. 
Kyrkan var då ägare. 
 

Vandringen gick vidare över bäcken från Rödsjön, för-
bi resterna av kvarnen som en gång funnits vid bäcken. 
Här låg också ”Wennbergs” stuga som hade tre väggar 
mot en sten.  Jag har sökt uppgifter kring Wennbergs 
men det är svårt att hitta. Stugan låg i Vika socken, 
men här det nära mellan sockengränserna så det är 
svårt att  veta i vilken socken de boende var bokförda. 
 

Vi gick på östra sidan av bäcken förbi huggarbaracken 
vid Rödsjön. Därefter följde ett plant skogsområde med 
en bra stig. Lilla Logärden med smedernas kyrkogård 
passerades och vi kom fram till Korså bruk och den 
efterlängtade tjuren. Pappa som kände folket i Korsån 
träffade en hel del bekanta, så uppehållet blev ganska 
långt. Det hann bli kväll innan vi kom hem till Engvalls 
igen. 
 

Omkring 1950 hände det något nytt som gjorde djur-
hållningen lite enklare. Semineringen uppfanns! 
Nu kunde man ringa så kom en veterinär eller oftast en 
kvinnlig praktikant en s.k. ”sädesärla” med en kylflas-
ka med djupfryst sperma och fixade tjurens jobb på 
nolltid. Jag tyckte nog att kon såg besviken ut. 
 

En gång då jag skulle ringa till veterinär Senning i 
Husby och beställa en seminering ringde jag från en 
automat på Hofors järnvägsstation. Det fungerade som 
det skulle och Sennings dotter svarade och jag talade 
om vem jag var och skulle just till att framföra mitt 
ärende, då det small det till i luren. Det blev tyst och 
efter några sekunder ropades det hallå och jag sa att det 
var fråga om ett seminering. Va, sa damen i andra än-
den på tråden. Jo, sa jag, det är fråga om en konstbe-
fruktning! Damen i andra änden på tråden, skrek ”det 
var det oförskämdaste jag hört” och slängde på luren. 
Då gick det upp för mig att jag inte var kvar hos veteri-
när Senning… Sedan jag skrattat färdigt ringde jag upp 
på nytt och framförde mitt ärende. 
 

 Ja, detta är några av mina minnen från 1940-talet och 
min uppväxt på ”Storskogen”. 

Vid minnen och tangenter Tore Eklund 
 
 

Förmåner för föreningsmedlemmar 
 

Som medlem i Gästriklands Genealogiska Förening 
kan du få rabatt på ordinarie abonnemangspris hos 
Genline, Arkiv Digital och Ancestry. De har lagt in 
rabatterna som val vid köp av abonnemang på sina re-
spektive hemsidor.  
 
 

Namn åt de döda 
 

Det är nödvändigt med krafttag hos alla föreningar och 
andra som vill hjälpa till. Projektet vilar på att det finns 
frivilliga som vill arbeta så att nästa CD-skiva kan in-
nehålla grunduppgifterna för alla som avlidet under 
1900-talet och fram t.o.m. 2010. Vilka fantastiska sök-
möjligheter en sådan CD-skiva skulle innebära! Läs 
gärna mer om projektet på Rötter. 
 

Ohyggligt drama i Sandviken 
 

Ett sorgligt drama utspelades natten till måndagen i 
Sandviken då 28-åriga ogifta Charlotta Kristina Moss-
berg, som var i havande tillstånd, berövat sig själv och 
sin 7 à 8 årige son Carl Evert livet genom att först 
dränka gossen och därefter sig själv i en vak intill en 
tvättbrygga i kanalen vid bruket. Den förtvivlade 
handlingen utfördes troligen sent på söndagskvällen. 
Den upptäcktes på måndagsmorgonen av några arbe-
tare, som var på väg till sitt arbete i verket, och obser-
verade en fruntimmerskappa på tvättbryggan. En av 
dem begav sig genast till poliskontoret och anmälde 
för polismannen Winberg som genast infann sig på 
platsen varvid de båda liken upptäcktes. Gossen låg på 
botten av kanalen medan moderns huvud syntes vid 
vattenytan. I kappan påträffades 3 brev, ett till mo-
dern, ett till en arbetare som är änkeman som hon på-
står sig ha blivit förförd av, samt ett utan adress som 
bröts av Winberg. I detta brev beklagar hon sitt till-
stånd och hon erkänner att änkemannen lovat att hjäl-
pa henne, men hade hon dock beslutat sig för att dö så 
att han inte mera behövde ha något besvär av henne. 

GD 7/4 1908 

 

Hos oss kan du forska med 
Arkiv Digital, SVAR och Genline 

Ring och boka tid 070-38 37 688 

http://www.genline.se�
http://www.arkivdigital.se/�
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Avsändare: 
Gästriklands Genealogiska Förening 
Tordönsgatan 2 B, nb  
802 77 Gävle 

Bättre besked om fästfolk 
Bland de fenomen som brukar åtfölja den snart innestundan-
de påskhögtiden, bemärkes en kraftigt ökad intensitet i för-
lovningsrörelsen. Och det är om dem som det ska sägas någ-
ra behjärtansvärda ord. Det sätt varpå förlovningar annonse-
ras, är nämligen i hög grad otillfredsställande. I regel ser 
annonsen ut så här. 

Tor Mjölnare 
 Angustura Olsson 

 

Det är väl uppenbart att en sådan annons föga motsvarar sitt 
ändamål, meningen är väl att världen ska få veta någonting, 
men det besked som här lämnas är ju lika med plus minus 
noll.  
När nu den intresserade allmänheten läser en sådan annons 
som den ovanstående så börjar de naturligtvis undra. Vad 
kan det vara för en Mjölner? Är det den rödhåriga bokhålla-
ren på likkistmagasinet? Eller är det han som fick sex måna-
der för sol- och vår? Och vem är hon? Är hon dotter till frö-
ken Olsson, som har mjölkbutik på hörnet?  
I många fall kompletterar tidningen det kortfattade medde-
landet med namnet på fästmöns pappa och ett tjusigt porträtt 
av det unga paret. En annons som ska fylla allmänhetens 
anspråk bör lyda ungefär så här:  
 

   Förlovade 
Sigvard Mattsson e.o. amanuens i Kungl, Ruinstyrelsen. 
Född i Påskalavik den 16 maj 1913, son till husägare Frans 
Mattsson och hans maka född Tirfing. Studentexamen och 
fil. Ämbetsexamen. Reservfurir i Ölands kavalleriregemente. 
Hittills ostraffad. Opererad för blindtarmsinflammation. Spe-
lar bridge och något piano.  
Eulalia (Tuttan) Nilsson född i Sölvesborg den 3 april 1918, 
dotter till bankkamrer Ottokar Nilsson och hans maka född 
Stake. Genomgått åttaklassigt läroverk och även hushålls-
skola. Vistats tre månader i England. Skonummer 37. 
Närmare underrättelser lämnas av fru Kamelia Nilsson, Gyl-
lene medelväg 52 kl. 2 - 3 e.m.  
En förlovning, behöver inte nödvändigtvis urarta i giftermål. 
Det kan också sluta lyckligt med andra ord bli uppslagen. 
Märkvärdigt nog hålls det vanligen tyst om en sådan utgång. 
Det är ett misstag. Förr eller senare blir saken ändå bekant 
och dröjsmålet är bara till skada. Under tiden kan många 

goda chanser gå förlorade för båda parter. 
Har man alltså kommit överens om att stämma i bäcken  - 
vilket i detta fall liksom annars är lättare än att stämma i 
ån— så bör man annonsera så här: 

Uppslagen förlovning 
   Alcibiades Kruska 
    Viveka Tegelsten 
Leder förlovningen däremot till giftermål så föregås detta 
som bekant av lysning. Det är ett ganska listigt påhitt som 
har till en ändamål att underlätta bosättningen. Det är nämli-
gen en oskriven lag, att vänner och bekanta ska besvara detta 
tillkännagivande med dyrbara presenter. För att få ett gott 
resultat är det ju nödvändigt att lysningen blir så allmänt 
bekant som möjligt. Alla människor går inte i kyrkan och de 
som går dit har ofta sina tankar riktade på helt andra ämnen 
än kungörelserna. Numera annonserar förståndigt folk om 
sina lysningar. Men dessa annonser säger också för lite. En 
riktig lysningsannons bör lyda så här: 
             Lysning 

       Inge Sverkersson 
      Teolinda Asp 

 

Lysningspresenter mottagas av fru Cordula Asp, Påfågelsga-
tan 37 alla dagar kl. 8 f.m.-10 e.m. OBS! Lysningsgratulatio-
nen berättigar till avsändande av lyckönskningstelegram vid 
bröllopet som äger rum 17 maj kl. 7 e.m. på restaurang Kung 
Erik.  
Inte heller ett äktenskap behöver vara i evighet. Människans 
outtröttliga behov av omväxling och förnyelse gör sig gällan-
de  också på detta område. Men också en skilsmässa bör 
annonseras. Det är lätt att inse vilka förvecklingar och pin-
samma situationer som kan uppstå på grund av umgänget 
obekantskap med händelsen. Vid tillkännagivandet bör emel-
lertid till förekommande av misstydningar också skilsmässo-
orsaken meddelas, alltså: 
        Skilsmässa 

Anton Cederkotte 
    Julia Cederkotte 
      född Sjöstjärna  
 

Orsak: Antons olidliga svartsjuka i förening med Julias ohej-
dade flörtighet.  

Källa: Purre GD 23/3 1939 
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