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Då jag häromkvällen strövade genom Furu-
viksparken gjord jag en avstickare ut på våg-
brytarudden för att se hur långt man kommit 
med arbetet på återuppbyggandet av den från 
Vitgrund flyttade fiskarstugan. Vid mitt besök 
i stugan var arbetet med murens uppbyggande 
avslutat. Efter noggrann granskning konstate-
rade jag att stugan är i precis samma skick 
som då den stod ute på Vitgrund. 
 

Det var en lycklig lösning då AB Furuviksparken för-
värvade och flyttade stugan in i parken, ty ute på Vit-
grund hade stugan gått en säker undergång till mötes. 
 

Viggrundsstugan är den sista fiskarstugan av ur-
sprungstyp som nu finns kvar i Geflebuktens fiskelä-
gen.  I Furuviksparken får nu allmänheten tillfälle att i 
denna stuga se hur forna fiskare hade det. Vitgrunds 
sista fiskare, som under årtionden har ägt stugan, är 
Wilhelm Zettergren, i dagligt tal kallad ”Farbror Wille” 
och nästa höst fyller han 90 år. 
 

Då jag satt där inne i stugan gled mina tankar tillbaka 
till flydda år och till dem som ägt stugan. Jag är mycket 
god vän med farbror Wille och var det även med tant 
Lotta, som nu sover den eviga sömnen under den gröna 
mattan på Gefle kyrkogård. Ingen kunde som farbror 
Wille och tant Lotta berätta om forna dagars fiskarliv 
ute på Vitgrund. Båda älskade de Vitgrund och stugan 
där ute var deras käraste egendom och man får leta ef-
ter en stuga som är mer putsad och fin som vad den var 
på den tiden då tant Lotta huserade i den. 
 

Om vintrarna bodde farbror Wille och tant Lotta i en 
hyrd stuga på Bönan strax intill mitt föräldrarhem och 
på grund därav stod vi i ständig kontakt. När jag vista-
des hemma hade jag det stora förtroendet att till varje 
jul raka farbror Wille och det gjorde jag så innerligt 
gärna. Den dagen tog farbror Wille ledigt ett par tim-
mar och då berättade han, om hur det var på Bönan och 
ute på skären då han var barn. 
 

Jag skrev att den dagen tog han sig ledigt ett par tim-
mar. Ja, för i vanliga fall satt han varje dag, från arla 
till särla kväll, vid byggtjyvan och bodde skötar åt fis-
kare i Bönan, Utvalnäs, Harskär och Limön. 
 

Fiskaren lämnade skötslinga och tälnar till farbror Wil-
le, som sedan ombesörjde boningen. Att bo en sköte är 
att förse sköten med flarntäln, stentäln och starlinor.  
 

I fiskelägen på norra sidan är farbror Wille känd för att 
vara den verkliga experten då det gäller att bo skötar 
och nät. Systern tant Lotta skötte om hemmet och den 
energiska och flyhänta arbetsmänniska som hon var 
åtog hon sig vant-och strumpstickning och inträffade 
dödsfall på Bönan var det tant Lotta som ombesörjde 
svepningen. 
 
 

Såväl farbror Wille som tant Lotta är två personligheter 
som man aldrig glömmer och då jag satt därinne i stu-
gan och mediterade tyckte jag mig nästan se dem som 

de på den tiden de gick där inne och stökade. 
 

Varje dag som jag var ute på Vitgrund hörde det till 
vanligheten att jag skulle hälsa på i deras stuga. Då jag 
med roddbåten närmade mig skäret gjorde tant Lotta i 
ordning kaffepetter och dukade kaffebordet. Om våren, 
då västanvindarna började susa i skogen och då isen 
drev till havs såg man farbror Wille dagligen gå ner till 
”Berglunds harn” för på Berglunds harn hade farbror 
Wille både skötbåten och lillbåten. Båda båtarna skulle 
tjäras, ansas och sjösättas, för så snart som möjligt ville 
de iväg ut till sin kära stuga på det älskade Vitgrund. 
 

På morgonen då det var hyggligt väder och tjänlig vind 
kom farbror Wille och tant Lotta in till oss för att säga 
adjö. I tant Lottas blå godmodiga ögon kunde man läsa 
den glädje hon kände för att åter få komma ut till Vit-
grund. I sin hand hade hon nyckeln till stugan. Skötbå-
ten var stuvad med husgeråd, fiskeredskap och provi-
ant, låg vid bryggan och gned sig i sin förtöjning. Det 
sista som togs ombord var getterna. Farbror Wille 
sträckte segel och tog plats vid rodret och så vinkade 
man farväl och önskade lycka till! 
 

Då man i fiskelägena såg farbror Willes välkända båt 
med lillbåten på släp ila iväg utåt Vitgrund sade man: 
Nu syns det att det är vår, för nu flyttar farbror Wille 
och tant Lotta ut till Vitgrund. 
Farbror Willes första arbete då han kom ut till skäret 
var att försätta båtvararna i brukbart skick. Höst och 
vinterstormarna spolierade så gott som varje år båtva-
rarna. Det var ett tungt och tidsödande arbete att ur va-
rarna gräva upp den massa stenar och grus som stor-
marna hade vräkt dit, men farbror Wille var envis och  
gav sig inte förrän såväl inlopp som båtvarar var upp-
rensade. 
 

Medan farbror Wille sysslade nere vid sjön hade tant 
Lotta fullt upp med arbete i stugan. Såväl stuga som 
uthusbodarna skulle skuras och fejas och då allt var 
färdigt såg stugan ut som ett näpet dockskåp. 
Då arbetet med båtlänningar och stuga var färdigt vid-
tog fisket. Farbror Wille fiskade med både skötar, nät 
och ryssjor, men i regel gav fisket dåligt resultat. 
Många, många gånger sade farbror Wille: Numer lönar 
det sig knappast att lägga ut en ryssja vid Vitgrund.    
Det ser rent av ut som om fisken försvinner. Tant Lot-
ta, var en stor djur och blomstervän. Om vårarna då jag 
hälsade på dem i stugan hann jag knappast innanför 
dörren förrän hon utropade:  

Farbror Wille i Vitgrundsstugan 
av Gerhard Jansson Gefle Dagblad 13/12 1939  

 



4 

 

Fiskare                                         2 
 
Lars Fredrik Zettergren 
 
f. 1818 30/12 i Gävle 
 
d. 1875 26/12 i Gävle 

Borgare o fiskare                  4 
 
Johan Zettergren 
 
f. 1778 
 
d. 1849 10/12 i Gävle 
 

8 
 

                                                                    9 
 

5 
Margareta Jernberg 
 
f. 1778 29/7  
i Sikvik, Valbo  
 
d. 1851 7/3 i Gävle 

Kolare                                                            10 
 

Anders Jernberg 
f.1755 6/12 i Järvsta, Valbo 
d. 1821 27/5 i Sikvik, Valbo 

Barn: 
    
1.Karl Fredrik f. 1842 8/9 
 

2.Margareta Kristina f. 1844 19/4 
 

3.Karolina Matilda f. 1846 18/7 
 

4. Anders Johan f. 1848 26/8 
 

5. Lars Vilhelm f. 1850 22/10 
 

6. Charlotta Elisabet f. 1853 18/1 
 

7. Adolf Fredrik f. 1857 16/5 
 

8. Edla Vilhelmina f. 1859 20/10 
 

9. Carl Otto f. 1861 17/12 
 

10. Per Gustaf f 1861 17/112 
 

11. Sven Johan f. 1864 11/7 
 

11 
Greta Ersdotter 
f. 1754 26/10 i Åsen, Valbo 
d. 1828 25/5 i Sikvik, Valbo 

Borgare o fiskare                 6                   
 
Anders Westberg 
 
f. 1788 /11 
 
 
d. 1853 15/10 i Gävle 

Laxnotsföreståndare                                      12 
 

Erik Westberg 
f.1756 
d. 1820 14/11 i Gävle 

 

                                                                      13 
Greta Andersdotter 
f. 1755 
d. 1801 8/2 i Gävle 

 3 
 
Karolina Kristina 
Westberg 
 
f. 1819 23/12 i Gävle 
 
 
d. 1893 18/3 i Gävle 

7 
 
Stina Lisa Sundström 
 
f. 1786 26/2 i Gävle 
 
d. 1866 7/4 Gävle 

14 
Sven Sundström 
f. 1757 4/7 
d.1835 23/5 i Gävle 

15 
Brita Kajsa Lundberg 
f. 1756 30/6  
d.1831 16/9 i Gävle 

Farbror Wille och tant Lottas antavla  

Nu du gosse är hon här igen! Vem då? frågade jag. 
Skräcken vettja. Hon som varje vår häckar under 
gethustgolvet. Den du är vi rädd om och hon brukade 
tillägga. Å i förrgår kom tärnorna hit. De är våra bästa 
vänner. En smula ettriga är dom, men pratsamma och 
pigga. Hela sommaren har vi sällskap av dom, men vid 
larsmässtiden lämnar dom oss, då blir det tyst och dött 
här. Den dagen då tärnorna lämnar Vitgrund brukar jag 
säga: Nu du Wille har tärnorna lämnat oss. Det är ett 
säkert tecken på att sommaren är slut. Snart måste även 
vi tänka på att flytta till fastlandet. Tiderna igenom har 
fiskarstammen på Vitgrund varit känd och aktad för 
arbetsamhet, redbarhet och förnöjsamhet och farbror 
Wille och tant Lotta har inte urartat.  

Till långt in i livets vinterdagar arbetade och kämpade 
de där ute. På grund av sin redlighet, gästfrihet och sitt 
korrekta uppförande i så väl tal som handling skaffade 
de sig vänner i alla de fiskelägen i vilka de var kända. I 
och med Vitgrundsstugans förflyttning från skäret är 
det sista minnet borta av den tid då Vitgrund var ett 
stort och betydande fiskeläge i Geflebukten. 
På en trevlig plats och i samma skick som ute på Vit-
grund står stugan nu och till tusen och åter tusen besö-
kare i Furuviksparken skall stugan tala ett tyst men tyd-
ligt språk om den gamla idoga fiskarstammen och jag 
är glad för att det blev farbror Wille och tant Lottas 
stuga som fick denna stora och vackra mission att fylla. 
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Höstprogram 
 

Vi planerar ett besök på Gävle stadsarkiv  
och  på Lövsta bruks arkiv. 
 

Under en månad i höst kommer vi att ha ett  
abonnemang på Ancestry. 
 
Mer information kommer i nästa nummer av  
Gestricia  som utkommer i augusti 

Saknar du dina  

glasögon? 
 

Vi har ett par som kvarglömdes vid årsmötet 

Störfisk 
GD 22/6 1901 
En störfisk 8 fot lång och väger vid pass 100 kg fångades i 
går morse i Älvkarleö av hemmansägaren Vestrell.  
Fisken förvaras nu levande i en sump. Det är meningen att 
om så låter sig göras exponera denna fisk i fiskerihallen 
under lantbruksmötes dagar härstädes. 
 

GD 29/6  
Den i Älvkarleö fångade stora störfisken kommer att visas,  
i Furuvik, meningen är att förvara den i en bassäng invid 
bron som leder över till Furuskär. 
 

GD 2/7  
Den i Älvkarleö infångade stora störfisk vilken skulle föras 
till Furuvik och där utsläppas i en rymlig vattenbassäng dog 
under transporten dit. 

Släktforskarnas Dag  
 

arrangerades den 20 mars på Stadsbiblioteket.  
Gästriklands Genealogiska förening deltog med 
ett bord. Rita Westerlund, Lajla Zettergren och 
Betty Söderlund var plats för att informera om 
föreningen och vår verksamhet. 

Årsmöte  
 

Tisdag den 16 mars var årsmöte, ca  25 medlemmar 
hade infunnit sig på föreningslokalen. 
Beslöts att höja avgiften för familjemedlem till 50 
kr från nästa år.  
Till ny kassör valdes Lajla Zettergren och ny leda-
mot blev Rita Westerlund.  
Efter sedvanliga mötesförhandlingar berättade Olle 
Holm om Vallonerna och deras ursprung.  

Olle Holm 
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Blodsdåd och dråp i Ockelbo  
GD 2/10 1906  
Då arbetaren Anders Bohlin i Bodarna igår morse var på väg 
till arbetet vid kyrkobyggnaden observerade han en man 
liggande i landsvägsdiket i närheten av arbetare Lindbergs 
gård i Åbyggeby. Mannen var sanslös och blödande ur flera 
sår i huvudet, varför han omhändertogs och forslades till 
läkare där han på förmiddagen avled utan att ha återfått san-
sen. Mannen var 30-åriga soldatsonen Albert Äng från Ulfsta 
i Ockelbo. Det uppgavs att Äng i sällskap med tre andra yng-
lingar från Ulfsta varit på besök i den by där dådet förövades 
och kommit i gräl med ynglingar därifrån och från Bodarna 
och Valbo, tillsammans ett 20-tal. Då tumultet började tog 
Ängs kamrater till flykten sedan den ene av dem, volontären 
Johan Åsenlund erhållit några knivhugg av de i antal betyd-
ligt överlägsna våldsverkarna, Äng lär först ha erhållit ett 
krossår i pannan och hugg med ett vasst föremål i bakre de-
len av huvudet, varav han förmodligen avsvimmat. I detta 
tillstånd har han lämnats åt sitt öde i landsvägsdiket. Det 
sönderbrutna staketet på platsen, hade använts som tillhygge. 
Bråket skedde vid midnatt. Det är möjligt att han, om han 
omhändertagits kunna räddas till livet. Nu lämnades han åt 
sig själv i den kalla natten vid en temperatur av några grader 
under 0. Vem som är skyldig är ännu omöjligt att angiva. 
Ryktet utpekar dock en viss person. Den ruskiga tilldragel-
sen har väckt stor förstämning i orten. 
 

GD 3/10  
Polisförhör hölls under hela gårdagen  med deltagarna i 
våldsdådet utan att något resultat igår kväll hade uppnåtts. 
Vid förhöret har Åbyggebypojkarna gjort gällande att de fyra 
pojkarna från Ulfsta utmanade de senare och på så sätt givit 
anledning till slagsmålet. De förstnämnda befann sig vid 
tillfället i arbetaren Lindberg gård i Åbyggeby från vilken 
samtliga rusade ut. Då de av deras kamrater, som var utanför 
byggnaden varskoddes om Ulfstapojkarnas ankomst och 
deras utmanande uppträdande. Som tillhyggen använde de 
ribbor som ryckts loss från planket samt stenar. De kan även 
som tillhygge använt ett timmerlänskoppel och spadar och 
ett spett. Någon kniv synes ej ha använts trots att liknande 
märken uppstått.  
Vem som givit Äng de svåra slagen har ingen med visshet 
kunna vinnas. En av deltagarna från Åbyggeby har dock 
uppgivit att han sett arbetare J. Lindberg från samma by till-
dela Äng svåra slag. Lindberg lämnade redan i måndags 
hemmet och har som det tros begivit sig till Jädraås eller 
Vintjärn. Han skall om han anträffas häktas och föras till 
Ockelbo för förhör. 
De tre ynglingarna från Ulfsta som vid tillfället var i sällskap 
med Äng, har vid förhör uppgivit att de helt oskyldigt kom-
mit gående på landsvägen på väg till en person i Bodarna dit 
de var bjudna, då de överfölls. Angående vem som svårast 
tilltygat Äng kunde de ej yttra sig om. Några vapen påstå de 
sig ej vid tillfället innehaft med undantag för bondesonen J. 
Hansson från Ulftsta som hade en revolver. Han har erkänt 
att han under bataljen  avlossat fem skott vilka varit lösa. Att 
så har förhållit sig framgår av att ingen av pojkarna från 
Åbyggeby  träffats av någon kula. Det återstår nu att se vad 
Lindberg har att förtälja och huruvida han erkänner. För när-
varande syntes det som om det skulle komma att möta svå-
righeter att bringa klarhet i den ruskiga tilldragelsen. Enlig 
vad som uppgivits skulle Äng sedan han repat sig något efter 
det svåra överfallet, varit så pass stark att kan kunnat resa sig 
och gå till den intilliggande Lindbergska gården där han har 
knackat på och önskat komma in utan att de gjort något för  
att hjälpa honom, ett barbariskt drag om det är sant. Han 

hade också varit inne i vedboden men avlägsnat sig därifrån 
och utmattat som han var sedan hamnat i diket utanför går-
den där han om morgonen anträffades. 
 

GD 4/10  
Den eftersökte  arb. J. Lindberg i Åbyggeby anträffades i 
tisdags kväll i Jädraås och anhölls samt insattes i arresten vid 
Ockelbo järnvägsstation. Vid polisförhör igår har han ej för-
nekat att han deltagit i tumultet men vill ej vidgå att han till-
delat Äng något dråpslag.  
 

GD 5/10  
Bondesonen Karl Olsson i Åbyggeby insattes i förvaringsar-
resten. På lördag kommer obduktionen av den döde att äga 
rum. 
 

GD 6/10  
I går häktades och införde till Gefle J. Lindberg och bondso-
nen Karl Olsson 
 

GD 9/10  
Obduktionen har nu hållits av den dödade Äng i Ockelbo. 
Därvid framgick att han erhållit ett våldsamt slag med något 
hårt föremål i högra sidan av huvudet i närheten av tinning-
en, så att huvudsvålen krossats, uppe i hjässan syntes även 
märken efter slag och från denna punkt ned till såret på hög-
ra sidan var huvudsvålen spräckt. Vid ena skuldran syntes 
även märken efter ett hårt slag. Slaget vid hjässan hade varit 
dödande. Någon utsikt för att den slagne i fall han genast 
erhållit läkarvård kunna räddas till livet fanns ej. Endast hans 
starka fysik gjorde att livsgnistan ej förr än följande dag 
slocknade. I samband härmed meddelas att den ene av de 
häktade heter Karlsson ej Olsson vilket är farsnamnet. 
 

GD 17/10  
Första rannsakningen hölls i går på cellfängelset  av de för 
dråpet av Äng häktade arbetarna J.A Lindberg och K.J 
Rönnlund samt bondsonen K.O Karlsson.  
Johan Alfred Lindberg berättade att han tillsammans med sju 
andra män vid 10-tiden på aftonen den 30 september begivit 
sig till Åbyggeby där de på Jon Jonsson gård ställde till åt-
skilligt ofog. Därpå begav de sig åter hem till Lindberg dit de 
kom vid 12-tiden. Här började de spela kort. Rönnlund och 
Alfred Jonsson gick ut men kom efter en stund in och omta-
lade att de sett Ulfstapojkarna, varpå alla gick ut. Ulfstapoj-
karna sköt nu flera skott mot Lindbergs bostad. Därpå börja-
de ett allmänt tumult, varvid stenar och staketspjälor kasta-
des såväl från gården som från landsvägen där Ulfstapojkar-
na uppehöll sig. De senare ropade: ”Kom ut på vägen, för nu 
har vi skarpa skott”. Skjutningen upphörde emellertid och 
Lindberg gick tillsammans med tre andra ut på landsvägen 
och anfölls de då av Ulftstapojkarna. Själv värjde sig Lind-
berg endast men han såg andra, isynnerhet Karlsson, utdela 
slag med ribbor, som de ryckt lös från staket kring gården. 
Lindberg hade ej sett Äng förrän senare, då Ulfstapojkarna 
tagit till flykten. Äng hade då legat på vägen och det var med 
största möda han fick upp honom och skyddade honom mot 
de andra särskilt Karlsson, vilken hade följt efter Äng men 
snart återkommit. Sedan de andra gått hade Lindberg sett 
Äng sitta vid vägen och då sagt åt honom att gå hem, men då 
han ej gjorde detta gick Lindberg in och lade sig. 
Karl Karlsson berättade i huvudsak det samma som Lind-
berg. Dock hade han sett att en av Ulfstapojkarna fallit innan 
tumultet på landsvägen började. Karlsson såg dock ej om 
någon sten kastats mot honom. Själv hade han slagit om-
kring sig men Äng hade ej slagit. Karl Johan Rönnlunds be-
rättelse överensstämde i det närmaste med Karlssons.  
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Han hade sett att Äng var skadad men fritog sig själv från att 
ha övat någon misshandel mot denna. Därvid vidtog vittnes-
förhör med tolv personer. Varav tre hördes upplysningsvis. 
Jon Hansson hade varit bland de fyra från Ulfsta. Han hade 
hört Äng ropa: ”Slå mig ej Johan, för dig känner jag”. Strax 
därefter hade Äng fallit varpå Hansson avlossade fem revol-
verskott och efter en stund tagit till flykten. Han hade ej sett 
någon misshandla Äng. 
Hustru Anna Lindberg hördes upplysningsvis Hon berättade 
att hon hört att Äng under natten varit i deras vedbod. Och 
på gården samt hur J. Lindberg (hennes svåger) vid 3-tiden 
kom gående förbi fönstret och på hennes mans uppmaning 
tog honom med sig och gick. Visste för övrigt ej något annat 
än att hennes man hittade Äng döende i diket på morgonen. 
Kristina Karlsson hade hört Lindberg säga att han visste, 
vilken som förövat dådet och även uppgivit namnen på flera 
personer. Per Lindberg gav i huvudsak samma upplysningar 
som hustrun. 
J.E. Larsson. P. Larsson och A. Jonsson hade alla sett att 
Lindberg vid det tillfället då Äng föll, stått vid grinden, blott 
några meter från Äng. Det sistnämnda vittnet hade även sett 
att Äng sedan han upprests och gått ett stycke halkat ned i 
diket och slagit huvudet hårt mot staketet. 
W. Samuelsson påstod att den sten som kastades mot Äng 
slungats antigen av Lindberg eller av Ulfstapojkarna. Han 
såg dessutom hur någon slog Äng där denne låg på vägen. 
Samuelsson hade vid polisförhöret avgivit för Lindberg och 
Karlsson graverade vittnesmål som han nu återtog eller 
kringgick. 
Polismannen A.L. Andersson sade att Lindberg och Karlsson 
under hitförandet erkänt att de varit med och slagits samt 
förklarat sig villiga att ta sitt straff. Instrumentet över liköpp-
ningen företeddes därpå. På åklagarens begäran uppsköt må-
let till den 16 november. Rönnlunds och Karlssons begäran 
att bli försatta på fri fot bifölls icke utan de skola alla tre 
kvarhållas i häkte. 
 

GD 18/10  
För delaktighet i våldsdådet i Ockelbo häktades och infördes 
i går till Gefle länsfängelse arbetaren K. Rönnlund i Böle, 
Ockelbo. 
 

GD 17/11  
Förnyad rannsakning hölls i går. Åklagaren yrkade ansvar å 
Lindberg och Karlsson för hemfridsbrott hos Jon Jonssons 
dotter samt å alla de häktade för slagsmål å allmän väg. De 
av de häktade förut avgivna svaromålen upplästes och god-
kändes i huvudsak. Notarien Wester gjorde gällande med 
stöd av läkarintyget att Äng ljutit döden av ett enda slag och 
att då Karlsson och Rönnlund ej ensamma kunde vara skyl-
diga härtill, enär flera deltagit i slagsmålet. Notarien Eklöf 
ansåg att det dödande slaget kommit från Ängs egna kamra-
ter, enär den högra sidan, där slaget träffat varit vänd mot 
dem, vilket dock åklagaren ansåg osannolikt. Lindbergs del-
aktighet i hemfridsbrottet bestreds även. 
Därefter hördes fem vittnen jämte en person upplysningsvis. 
Dessa hade dock ej något at berätta som kunde sprida mera 
ljus i saken. Åklagaren anhöll om uppskov för ytterligare 
bevisning samt påyrkade Lindbergs och Karlssons kvarhål-
lande i häktet. Samtliga de anklagade anhöll om försättas på 
fri fot. Målet uppsköts till den 7 december. Rönnlund försat-
tes på fri fot, men skall vid nästa rättegångs tillfälle inställa 
sig. 
 

GD 8/12 
Förnyad rannsakning med häktade Johan Lindberg och K. 
Karlsson samt på fri fot varande J. Rönnlund. 
Ombudet för avlidne Ängs fader yrkade av den eller de even-

tuellt skyldiga ersättning. Hemmansägaren J. Jonsson återtog 
i en inlämnad skrivelse sin ansvarstalan mot Lindberg och 
Karlsson för hemfridsbrott men åklagaren att de skulle till 
ansvar fällas. Notarien Ekelöf anhöll att hans huvudman 
måtte försättas på fri fot enär häktningen skett på uppgifter 
som W. Samuelsson vid polisförhöret lämnat men vid vitt-
nesförhöret ej vidhållit. Notarien Wester inlämnade en skri-
velse vari han bestred åtalet mot Karlsson och Rönnlund och 
framhöll att Lindberg varit betydligt närmare Äng då han 
föll. Lindbergs ombud bestred detta senare och uttalade sin 
protest mot att skulden på detta sätt vältrades på Lindberg. 
Åklagaren yrkade jämväl ansvar å tilltalade för slagsmålet i 
allmänhet. Ombuden bestred detta åtal enär de ansåg att till-
räcklig utredning i denna sak ej kunnat förebringas och att 
Ulfstapojkarna som ju först skjutit skarpt var de anfallande. 
Till vittnesförhör hade kallats Johan Åsenlund men den hade 
inte infunnit sig, varför rätten ålade honom att vid vite av 
100 kr inställa sig  fredagen den 14 till vilken dag även målet 
uppsköts. Lindberg och Karlsson kvarhållas i häkte. 
 

GD 15/12  
Sista rannsakningen i detta mål hölls igår. 
Volontären Johan Åsenlund som varit med Ulfstaborna hade 
infunnit sig som vittne. De uppgifter han lämnade överens-
stämde i huvudsak med vad han vid det tidigare polisförhöret 
uppgivit. Han hade ej sett när Äng föll men antog att fallet 
förorsakats av en kastad sten. Han hade sett att flera personer 
vid tillfället befann sig på Lindbergs gård men ej kunnat 
känna igen någon av dem. Åklagaren vidhöll att Lindberg 
varit den som befann sig närmast Äng då denne föll och att 
Lindberg sedan velat skjuta hela skulden på andra. Det såg 
även ut som om Lindberg senare på natten misshandlat Äng 
då en blodig ribba hittades på Västerbergsvägen och Lind-
berg enligt vad han själv sagt varit ute på nämnda väg sedan 
hans kamrater avlägsnat sig. Ett annat bevis var även att Äng 
fällt det av flera vittnen hörda yttrande: ”Slå mig ej Johan, ty 
dig känner jag”. Åklagaren överlämnade därpå målet och 
yrkade ansvar av Lindberg och Karlsson för delaktighet i 
dråpet på Äng, för misshandel, allmänt slagsmål och hem-
fridsbrott hos Jon Jonsson. De tilltalades ombud yrkade på 
frikännande. Lindbergs ombud bemötte åklagarens graveran-
de påstående att Lindberg misshandlat Äng med den blodiga 
ribban och sökte göra gällande att den röda färgen på ribban 
kom sig av lingonsaft då man under dagens lopp i gården 
varit sysselsatt med att koka lingon. 
Föd övrigt hade svaranden deltagit i slagsmålet endast av 
självförsvar och något förargelseväckande beteende kunde 
det ej bli tal om då inga utomstående till uppträdet fanns. 
Utslag i målet meddelas idag kl. halv 1. 
 

GD 17/12  
Utslag meddelades i lördags. 
Därvid frikändes de åtalade från ansvar för den dödande 
misshandeln av Äng då full bevisning saknades. För ringare 
misshandel på allmän väg dömdes dock Lindberg till tre må-
naders fängelse, häktade Karlsson till 2 månaders och Rönn-
lund till en månads fängelse. Karlsson dömdes dessutom till 
2 månader för hemfridsbrott. Åklagaren yrkade om Lind-
bergs fällande för hemfridsbrott ogillades. De häktade Lind-
berg och Karlsson försattes på fri fot. 

Albert Äng var född 1876 22/11 Ockelbo  
son till soldat nr 146 Anders Persson Äng f. 1842 Ockelbo 
och Anna Lönn f. 1843 Ockelbo 
Albert hade 8 syskon:  
Kajsa Lena 1860, Per Erik 1870, Johan 1874, August 
1879, Anna Erika 1881, Alfred Bernhard 1884, Kristina 
Matilda 1887, Lydia 1888 
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Porto 
Betalt 

B Föreningsbrev 
 

Avsändare: 

Gästriklands Genealogiska Förening 
Tordönsgatan 2 B, nb  
802 77 Gävle 

En 8-årig emigrant 
Gör ensam resan över Atlanten 

 

Häromdagen ankom till Minneapolis 
i Minnesota från andra sidan oceanen 
8-årige Nils Andersson på resa till sin 
syster i nämnda stad. 
 

Den lille pilten vars anhöriga i fäder-
nelandet avlidit, hade ensam gjort 
den långa resan över världshavet. 
Hans syster i Minneapolis, som sänt 
efter honom, hade förutom respengar, 
tillsänt honom en på kläde broderad 
skylt, på vilken det lästes:  

”Please Lock After Me.  
I Going To Mrs Julia Thorberg, 222 

Hennepig Avenue Minneapolis, 
Minn, North America.” 

 

Skylten var fastsydd på gossens rygg 
och den gjorde bl. a den verkan att  
han på många ställen förplägades 
med en riklig och för den lille väl-
smakande supé.  
 

Godhjärtade medresande hade dess-
utom hållit ett vakt över den lille re-
senären under hans färd över 
stormande hav och ändlös prärie.  

 

Gefle Dagblad 17/12 1906 


