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Kapten Jonas Forsner 
 

Jonas Forsner Jonsson föddes 5 november 1762 i Kalv-
snäs i Torsåker. Föräldrar var bergsmannen och bonden 
på Kalvsnäs nr 2 Jon Persson f. 27 juli 1721 i Kalvsnäs 
och hustrun Märit Hansdotter f. 27 februari 1720 i 
Fors. Jonas hade sju syskon: Karin, Per, Brita, Per, 
Margta, Hans och Anders. Även Jonas farfar Per Joens-
son var bonde på Kalvsnäs 2 och farmor hette Carin 
Larsdotter. 
 

1780 flyttade Jonas till Gävle för att bli sjöman. Han 
skrevs in i Gävle sjömanshus d 24 mars 1782, 19 år 
gammal och ogift. Var först kolsmat sedan jungman 
och senare styrman på skeppet Pillån i flera år. 1795 i 
april blev han borgare, skeppare samt kommendör och 
blev kapten på galeasen Magdalena om 34 ½ svåra läs-
ter (svår läst = 2.448 kg) 1796-1799. Magdalena gick 
på Östersjön och Nordsjön. 1799 fanns Kapten Forsner 
på briggadinen Merkurius som gick på Nordsjön och 
1800 på galeasen Ingen Ting om 46 ¾ läster förhyrd i 
Göteborg. En sjöman i den långväga segelsjöfarten bör-
jade som kajutvakt, lärling eller jungman och blev efter 
några år lättmatros och efter ytterligare några år matros 
och kanske också konstapel. För att bli andre och förste 
styrman krävdes efter 1841 i regel examen från någon 
navigationsskola. 
 

Jonas Forsner gifte sig före 1790 med Ann Westerberg 
från Gävle f. 1765. Han omkom 1800 i Nordsjön då 
hans fartyg förliste med man och allt. Finns en notering 
att förlisningen ska ha ägt rum  1801. Hustrun lämna-
des ensam i Gävle med fem barn, fyra döttrar och en 
son, alla födda mellan 1791 och 1800.  
 

Kapten Karl-Petter Wirén 
 

Karl-Petter Wirén Jonsson föddes 24 oktober 1821 i 
Kalvsnäs i Torsåker. Föräldrar var bergsmannen och 
bonden på Kalvsnäs nr 2 Jon Persson f. 21 september 
1790 i Kalvsnäs och hustrun Marta Hansdotter f. 4 
april 1784 i Wij. Karl-Petter hade åtta syskon: Brita, 
Katarina, Margta, Per, Per, Jonas, Anna och Anders. 
Brodern Anders emigrerade till Amerika med hustru 
och barn och om det kan ni läsa i Gestricia nr 1, 2004. 
 

Även farfar Per Jonsson och farfarsfar Jon Persson var 
bönder på Kalvsnäs 2. Karl-Petter Wirén var  syskon-
barnbarn till kapten Jonas Forsner ovan.  
 

Karl-Petter flyttade i januari 1846 från Torsåker till 
Gävle och bodde tillsammans med systern Brita. Den 
31 juli 1840 intogs till tjänstgöring vid Gefle Sjömans-
hus i ynglingen Karl.Petter Virén född 1822 i Torsåker 
och ogift. Fader bergsmannen Jon Persson, Kalvsnäs. 
Förhyrd med Kapten Surgård på Medelhavet för kock 
1841, en Västersjöresa med Kapten Brännberg för 
jungman. Rymt d. 6. mars 1842 i New York. Efter ny-
inskrivning 1843 förhyrd med Kapten G.A. Åsander 
för lättmatros på Nordsjön. 1846 med S.O. Nilsson på 
Nordsjön som styrman.1848 med A.A. Cajanus på Me-
delhavet som styrman.1850 med Florén som styrman 

på London. Karl-Petter blev skeppare och borgare 1851 
och kapten på skonerten Amalia om 86 läster, förhyrt 
på Medelhavet. Amalia byggdes i Gävle 1836 för 
grosshandlare Carl Forsberg och fiskaren O. Holmgren. 
Förolyckad samma år, okänt var, enligt uppgift från 
sjöhistorikern Ingvar Henricson så förliste skeppet i 
januari vid Nordstrand i Oslofjorden. På Amalia fanns 
kapten Wirén och sju besättningsmän, styrman Pauls-
son, matroserna Andersson och Sandelius, timmerman-
nen Sund, jungmännen Lundberg och Bång samt kock-
en Hedlund.  
 

Karl-Petters far Jon Persson dog i Gävle fängelse 1834 
endast 43 år gammal. Ankom i februari 1834. F.d. 
bergsmannen Jon Persson för skuld att i bysättning hål-
las. Enligt Konungens höga befallningshavares i Gefle 
resolution under den 31 december 1833 dömd att i brist 
av tillgång ett hundrade Riksdaler riksmynt jämte ränta 
och omkostnader för stadsfiskalen P.H. Lindströms 
ägande fordran i bysättning hålles intill dess skulden 
bliver betald eller så länge fordringsägaren det åstundar 
och det bestämde underhållet utgives. 
 

Jungman Lars Fredrik Englén 
 

Lars Fredrik Englén hade som sjöman registrerings-
nummer 897 och var inregistrerade 1871-1877. År 
1869 den 2 november intogs till tjänstgöring Lars Fred-
rik Englén, f. 1 sept 1855 i Torsåker, fader bonden Olof 
Olsson Englén, död.  
 

Förhyrd 12 maj 1870 med Kapten P. Pettersson, på  
skeppet Andrea som lärling på Medelhavet. 1872 24 
augusti med Kapten C.B. Påhlsson på skeppet Trio om 
108,5 nyläster. Som jungman på Cardiff. Längd 5,1 fot. 
Hår blont och ögon ljusbruna.  
Blivit borta med skeppet Trio. Kapten C.B. Påhlsson, 
jämte den övriga besättningen under resa från Bremen 
till Gefle i maj 1873. Skeppet Trio byggdes i Hamburg 
1856 och köptes till Gävle 1868. Skeppet Trio blev 
natten till den 12 maj 1873 överseglad ej långt från 
Bornholm av som det tror, ett ångfartyg vid vilket till-
fälle hela besättningen omkom. Enligt uppgift från sjö-
historikern Ingvar Henricson så var det ångaren Del-
phin från Bremen under befäl av kapten Maas som seg-
lat över Trio. Tre sjömän från ångaren anmälde att de 
varit med om en kollision med ett okänt barkskepp 
utanför Bornholm på natten mellan den 11 och 12 maj 
och att det sjönk med man och allt innan den båt som 
ångaren satt in för undsättning hann fram. Kaptenen 
befälhavaren Påhlsson och elva besättningsmän, styr-
man Lindholm, stuverten och kocken Berggren, tim-
mermannen Zetterberg, båtsmannen Berglind, lättma-
troserna Örberg och Sjöberg,  jungmännen Kihlström, 
Östrand, Hübenette, Englén och Södergren. Lars Fred-
rik var endast 17 år och 8 månader när han omkom. 
Familjen bodde i Eltebo utanvids. Fadern Olof Olsson 
Englén dog 1864. Modern Kerstin Göransdotter var 
född 1820. Lars Fredrik hade en syster Anna-Charlotta 
född 1851. 

Tre sjömän från Torsåker som förolyckades ute på haven 



Sjömännens hyra: när en sjöman i äldre tider var med i ett 
skeppslag hade han del i lastrummet och kunde själv föra 
varor att handla med. När fartygen senare ägdes av redare 
miste han den rätten och fick i stället hyra. Sjömanshusen 
reglerade och höll nere lönerna på svenska fartyg ända fram 
till första världskriget. 1796 fick Kapten Forsner i hyra per 
månad på 10 rd, styrman Sandelius 9.40 rd, timmerman 
Ringvall 8.16 rd, matrosen Berglin 8 rd, koksmaten Sahl-
qvist 3.32 rd. 1800 var hyran för kapten Forsner och styrman 
Ramström 10 rd, för timmerman Sunberg 9 rd, för matros 
Pålberg 8 rd, för jungman Lindberg 6 rd och för koksmaten 
Berglund 4,40 rd per månad. Vid mitten av 1800-talet hade 
en jungman ca 15 riksdaler per månad, en matros ca 20 och 
en styrman ca 30. På 1880-talet hade en jungman fortfarande 
bara 15-20 kronor, en matros ca 35 kronor och en styrman ca 
60 kronor per månad. På skeppet Trio 1873 tjänade styrman-
nen 66 kronor och jungman L.E. Englén 14 kronor per må-
nad. Lönerna var en tredjedel av vad som betalades i engels-
ka och amerikanska fartyg.  
 

Galeas: Sedan mitten av 1800-talet har man i Skandinavien 
med galeas avsett den vanligaste typen av skutor, med ketch-
rigg, det vill säga två master, varav den förliga är längre och 
på denna fartygstyp brukats kallas stormast. Den akterliga 
kallas mesan. På bägge masterna brukar föras gaffelsegel, 
toppsegel och förr eventuellt ett par råsegel i toppen av stor-
masten, numera bara en salning. I fören har den för det mesta 
ett rätt långt bogspröt, där det är fästat ett eller två förstag, 
där man för klyvare. Innerst, från däck går ytterligare ett stag 
upp till salningen, där focken förs. I aktern finns vanligen en 
rätt rymlig kajuta. Under de närmaste förra århundradena 
seglade hundratals, kanske tusentals, små fartyg av den typen 
runt Östersjön och Nordsjön kors och tvärs. 
 

Brigantin: Ett litet tvåmastat segelfartyg med råsegel på den 
förliga masten och ett gaffelsegel på den aktre masten, kom-
pletterat med ett trekantigt gaffeltoppsegel mellan gaffeln 
och masttoppen. Brigantinen har den aktre masten som stor-
mast, i motsats till galeasen. Benämningen kommer ur-
sprungligen från italienska brigantino, som i sin tur härstam-
mar från brigante, sjörövare, efter briga som betyder strid. 
Fartygstypen var i Gävle vanligare än briggen på 1700-talet. 
Skonert: Även kallad skonare, är ett i huvudsak snedsegel-
riggat fartyg med två eller fler master, med stormasten som 
andra mast. Benämningen skonert används i första hand om 

skonare med råsegelriggad fockmast. Bland traditionella 
fartygstyper är skonarna de bästa seglarna på bidevind och 
kryss. Den ursprungliga skonerten var ett mindre tvåmastat 
fartyg med gaffelsegel på båda masterna, försegel och even-
tuellt gaffeltoppsegel. Senare har många andra typer före-
kommit, med varierande riggning och upp till sju master. 
Skonarna utvecklades först i Nederländerna på 1600- och 
1700-talen. Namnet är dock från USA, där det första fartyg 
kallat så lär ha byggts 1713 och där riggen blev mycket van-
lig. Skonarriggen är effektiv för bidevind och halvvind 
(sidovind) och rätt lätthanterad på mindre fartyg. Skonare 
användes främst i kust-, flod- och insjöfart. 
 

Barkskepp: Bark, är ett tre- eller flermastat fartyg vars ak-
tersta mast, mesanmasten, är gaffelriggad och resten av mas-
terna råriggade. I olikhet med de övriga två eller flera mas-
terna saknar denna dessutom märs och har endast salning. På 
mesanmasten förs ett gaffelsegel, kallat mesan, och ovanför 
detta ett s.k. gaffeltoppsegel, som löper på mesanstången 
(mastens förlängning) och halas ut på gaffeln. På större bark-
skepp är mesanseglet ofta delat, och en mindre gaffel finns 
då ungefär mitt på undermasten. För övrigt är ett barkskepp 
tacklat som ett "fullriggat" skepp eller en fregatt. En bark 
kan seglas med mindre besättning än en fullriggare, men är i 
oceanfart betydligt bättre än skonare. Barken är därför den 
segelfartygstyp som längst kunde konkurrera med ångfarty-
gen i oceanfart. 
 
 

Kerstin Ellert 
Näcksta 276 830 23  Hackås 
+4663770221, +46705712807 
kerstin.ellert@bredband.net 
www.ellert.se/kerstin 
 
 

Källor: 

Gävle sjömanshus matrikel DIba:2, DIba:8, DIba:13 

Gävle sjömanshus mönsterliggare DIaa:5, DIaa:12, DIaa:17 

Register över befälhavare, sjömän och fartyg 1754-1929 

Register över Registerboken 1-4, inregistrerade åren 1871-1911. 

Avskrivna register 1868-1875 DIbb:2 

Kyrkböcker: Torsåker (X) och Gävle (X) 

Gävle fängelse fångrulla 1834-1836.Henricson, Ingvar: Drömmen 

om ett seglande skepp : Gävle sjöhistoria i kaptenstavlor, ISBN 91-

86244-88-4. Wikipedia 
 

 

Kalvsnäs nr 2 



 
 

12/2. Dödlig olyckshändelse  
 

Sågaren Damberg anställd hos sågverksarbetare 
P.Hansson i Mackmyra i Valbo, ihjälslogs i fre-
dags av en planka, som klöv huvudsvålen så att 
hjärnan delvis bortrann. Den så hastigt 
bortryckte mannen efterlämnar änka och fyra 
små barn. Damberg var en duglig och flitig ar-
betare samt särdeles omtyckt av sin husbonde 
 
 

21/3. Ett lömskt överfall  
 

Ett lömskt överfall förrövades i måndags mid-
dag i Harnäs. En arbetare L.Westin vid sulfitfa-
briken boende på Lärkudden hade just lämnat 
sin bostad för att begiva sig till bruket, då en 
rusig arbetare J.Åström kom efter och tilldelade 
honom ett hårt slag vid tinningen så att han föll 
sanslös till marken. Westin lyckades om en 
stund krypa in i sin bostad igen och satte sig 
där. Strax därefter kom emellertid samme 
Åström efter och gav nu Westin ett par slag i 
ansiktet och kastade omkull honom på golvet. 
Den slagne lyckades ta sig upp i sin säng, där 
han emellertid ånyo förlorade medvetandet, vil-
ket han först på morgonen därpå återfick. Av 
polismannen Molin inforslades han i tisdags till 
Gefle lasarett för att söka läkarhjälp. Vänstra 
ögat blev svårt skadat. 
 

7/3 Häktad för förfalskningsbrott  
 

Häktad för förfalskningsbrott i Falun blev i tis-
dags ogifta Hanna Maria Larsson från Gefle. 
Hon hade själv skrivit rekommendationsbetyg 
och på dessa sökt och fått tjänst där i staden. 
Hon är född 1881.   

Nytt i bokhyllan 
 

Källbäcks barn i Gävle   
gåva av Gun-Britt Hedblom 

 

Sveriges släktforskarförbunds årsbok 2010 

 

Höstprogram 
 

Korsnäsarkiv 
 

Vi gör ett besök på Korsnäsarkiv som finns  
i Sandgrenska villan i Bomhus. 

Tisdag den 21 september kl. 18.00 
 

Stadsarkivet 
 

Vi gör även ett besök på Stadsarkivet 
 Tisdag den 12 oktober kl.18.00 

 

Är du intresserad av något av besöken? 
 

Gör en förhandsanmälan till 070-38 37 688  
 

Korsnäsarkivet senast 17 september 
 

Stadsarkivet senast 7 oktober 
 

Vid för få deltagare blir besöken inställda 
 

Tillfälle! 
 

Under perioden 11 oktober till 4 november 
har vi tillgång till databasen Ancestry. 
Där du kan hitta information om dina  

emigrerade släktingar i USA.  
Bl.a i folkräkningarna 1790-1930  

och i passagerarlistorna 1820 -1957. 
Handledare finns på plats. 

Kört fast i kyrkböckerna? 
 

Lördagen den 16 oktober kl. 11 -15  
har vi öppet på lokalen.  

Vi går igenom vilka CD-skivor  
och andra källor som du kan ha nytta  

av i din forskning. Som kanske kan hjälpa 
dig att komma vidare med din forskning. 

Nybörjarkurs i släktforskning 
 

Måndagar 15-18 
 

Pris 800 kr och kursen blir 7 gånger 
 

Start 20 september 
 

Anmälan 070-38 37 688 
 

Gestricia 
 

För att spara på tryckerikostnad och porto ser 
vi gärna att du som har  möjlighet vill läsa tid-
ningen på vår hemsida.  
Du kan då t.ex. förstora texten och även skriva 
ut tidningen med din skrivare.  
Vi skickar ett mail till dig när tidningen är klar 
och finns utlagd på hemsidan. 
Meddela din mailadress till info@ggfx.se 

Saxat ur Gefle Dagblad 1901 



Natten till fredagen avled efter en-
dast några dagars sjukdom sadelma-
karen Johan Gustaf Åberg i sitt 81:a 
levnadsår. Han var född i Harnäs 
den 21 april 1859 på gården Björn-
bo vid sjön Trösken. Hans mormors 
far Elias Aspgren som var skräddare 
hade byggt stugan 1791 vilket årtal 
står skrivet över dörren. 
En väldig storm hade gått  över 
trakten och fällt massor av träd. Ge-
neral Hård på Harnäs gav tillåtelse 
åt bruksskräddaren att ta virke och 
uppföra en stuga. Åbergs far som 
var masugnsarbetare, blev måg i 
huset och övertog stugan. Han var 
en riktig kraftkarl och åtnjöt stort 
anseende bland annat för han hade 
förmågan att se in i framtiden.  
Yngst i en stor syskonskara och 
ensamt barn i andra giftet föddes Johan Gustaf Åberg. 
Han ägnade sig först åt jordbruk och arbetade bland 
annat på Rotskär  i Älvkarleby. Senare övergick han till 
industrin och blev hjälpkantare på Skutskärs sågverk. 
På ett kalas kom han att intressera sig för en soffa som 
just kommit från sadelmakaren. Åberg beundrade det 
väl utförda arbetet som han noggrant studerade. Så bör-
jade han - först vid sidan om arbetet men sedan för 
jämnan - sysselsätta sig med sadelmakeri och blev så 
småningom en skicklig yrkesman.  
Åberg flyttade till Tierp där han vistades till 1919. Han 
hade i början ingen verkstad utan vandrade med sin 
kärra omkring till gårdarna. Vanligen sammanträffade 
på samma ställe även skomakaren och skräddaren och 
då löpte tungorna. Otaliga var de berättelser som Åberg 
mindes från denna tid och han hade en märklig förmå-
ga att kunna återge dem både i tal och skrift.  
Han gifte sig och bosatte sig på gården Yvre i Yttre by. 
Fyra barn föddes i äktenskapet. Men så dog hustrun 
och ungefär vid samma tid gick även hans gamla mor 
bort. Han flyttade nu tillbaka till framsocknen.  
Efter en tid gifte han om sig med Maria Andersson dot-
ter till timmerman J.O. Andersson i Bomhus. Åberg 
hade nämligen tidigare arbetat i Bomhus som statare på 
Bomhus Herrgård. Om en äventyrlig färd på julafton 
från Holmsund till staden har Åberg för några år sedan 
berättat för Gefle Dagblads läsare.  
Den nya hustrun som var 20 år yngre än han själv, kän-
de han sedan hennes barndom och brukade skämta om 
att han har gungat henne på sitt knä. Familjen flyttade 
till Tegelsmora och där föddes de två sönerna. I huset 
fanns även halvsyskonen och en halvbroder, son till 
hustru Maria i ett förgående gifte.  
Då Marias mor dog 1919 flyttade familjen till Bomhus. 
Där fick Åberg  arbete hos Korsnäsbolaget  som också 
upplät en verkstad åt honom i en nu riven byggnad vid 
gamla Holmsund.  

Sedermera flyttade rörelsen till Kristinelund till en lo-
kal där nu slaktaren Sundkvist har sin affär. Utom 
Korsnäsbolaget räknade Åberg många privata kunder. 
Dessutom hade han mycket arbete åt Oslättfors bruk 
och på Mackmyra. Där vistades han varje sommar - 
dock ej i somras - för att utföra  sadelmakeriarbeten 
och han åtnjöt stort anseende för ett präktigt arbete. I 
det sista var han också verksam.  
Åberg kunde muntligen och skriftligen berätta sina 
många levnadsminnen. Det bör då anmärkas att Åberg 
ända sedan 13 års ålder led av starkt nedsatt hörsel.  
Förutsättningen för att sätta sina tankar på papperet var 
emellertid skäligen små. Åberg hade nämligen allt som 
allt gått två terminer i en småskola och vid 18 års ålder 
kunde han inte skriva läsligt. Han började att uppöva 
denna förmåga och övervann de stora svårigheterna 
samt blev med tiden en skicklig skribent. Då Bergsla-
get vid något tillfälle utgav historik, medarbetade 
Åberg med en skildring från gamla Harnäs bruk. I tid-
ningar och tidskrifter har man ofta sett alster av hans 
penna. Han skrev både vers och prosa och hade ett 
osvikligt minne för det han upplevat. Han var också 
politiskt intresserad och kastade sig ofta in i debatten 
med välformade inlägg.  
Han tillhörde tills helt nyligen Bomhus Missionsför-
samling och logen Bomhus Väl av I.O.G.T  I dessa 
föreningar har han ofta glatt medlemmarna med hyll-
ningstal eller genom att berätta om sina minnen. Nu är 
också denna gamling borta. Han har vid många tillfäl-
len skrivit innehållsrika och vackra minnesrunor över 
vänner som gått bort. Undertecknad har efter förmåga 
sökt att teckna några drag ur hans liv. Det har varit en 
ovanlig levnadssaga. Den gamla arbetaren som sedan 
en tid varit övertygad om att uppbrottstimmen nalka-
des, önskade vila. Vila i frid!  

E. Bohlin 
Källa: Gefle Dagblad 9/10 1939 

Johan Gustaf Åberg 

Stugan i Björnbo revs  på 1960-talet 

 



Bruksarbetare                                2 
 
Karl Johan Åberg 
 
f. 1818 24/11  
Snatra, Västland  
 
 
d 1875 19/3 Fleräng, Valbo 
 
 

Skräddare                          4 
Erik Åberg 
 
f 1788 
 
d 1856 23/2  
Snatrabodarna, Västland 

8 
 

                                                                    9 
 

5 
Anna Kajsa Satts 
 
f. 1787 11/7  
i Snatrabodarna, Västland 
 
d. 1854 23/5  
Snatrabodarna, Västland 

Båtsman                                                                                      10 
Hans Andersson Satts 
f 1853 Lövsta 
d 1789 Snatrabodarna, Västland 

Johan Gustaf Åberg 
f. 1859 21/4  Harnäs, Älvkarleby 
d. 1939 6/10 Bomhus, Gävle 
 

gift 1:a 1884 23/11 med Josefina Kjernell 
f. 1858 17/1 Söderala. d. 1910 7/4 Tierp 
 

barn: Karl Johan 1888 21/4 
Frida Katrina 1890 20/10 
Anna Margareta 1892 1/9 
Syster Ingeborg 1894 17/1 
Tekla Maria 1902 12/1 
 

gift 2 :a 1912 11/8 med  
Maria Kristina Andersson  
f. 1879 15/3 Älvkarleby.   
d 1973 4/7 Gävle 
barn: Bror Hjalmar 1913 11/7 Tierp 
Viktor Emanuel  1915 18/12 Tegelsmora 

11 
Kajsa Andersdotter 
1746 Hållnäs 
d 1818 14/4 Snatrabodarna, Västland 

Torpare                             6 
Jan Östlund 
 
f. 1790 30/1  
Västanå, Älvkarleby 
 
d. 1861 13/10  
Fleräng, Valbo 
 
 

Saltpettersjudare, notdräng                      12 
Isak Östlund 
f. 1760 18/10 Östanå, Älvkarleby 
d. 1819 22/12 Västanå, Älvkarleby 

 

                                                                      13 
Kajsa Jönsdotter 
f. 1765 14/4 Västanå, Älvkarleby 
d. 1837 17/2 Västanå, Älvkarleby 

 3 
Greta Katarina Östlund 
 
f. 1826 8/5  
Fleräng, Valbo 
 
Levde 1900 
 
 

7 
Greta Stina Aspgren 
 
f. 1793 23/3  
Fleräng, Valbo 
 
d. 1841 9/4  
Fleräng, Valbo 
 
 

Torpare                                                          14 
Elias Danielsson Asplund 
f. 1762 ?/7 Älvkarleby 
d. 1826 20/6 Fleräng, Valbo 

15 
Greta Jansdotter 
f. 1759 9/2 Grinduga, Valbo 
d. 1836 3/12 Fleräng, Valbo 

Är du släkt med  
Karl Anderén 1856-1920? 

 

I Åkerby, Österlövsta socken i 
norduppland levde denna man, 
hemmansägaren, mästerskytten, 
skogens älskare och herre, tillika 
tjuvskytten.  
 

Han utarbetade snillrika planer 
för att vilseleda skogvaktare och 
kronolänsmän när olovlig jakt 
hade begåtts. För det mesta kun-
de han komma undan men några 

gånger gick det inte lika bra.  
 

I boken ”Älgjägaren – med kort 
och långt jaktlov”, finns många 
berättelser ur hans liv med foton 
på honom, hans hustru och deras 
gård. Några av Karls vänner där 
de spelar nyckelharpa finns ock-
så med. Boken är tryckt 1988.  
 

Jag skänker den till hans släk-
tingar och den finns att hämta på 
släktforskarlokalen i Andersberg.  

 

Birgitta Hellström 

Antavla över Johan Gustaf Åbergs släkt 



 

Porto 
Betalt 

B Föreningsbrev 
 

Avsändare: 

Gästriklands Genealogiska Förening 
Tordönsgatan 2 B, nb  
802 77 Gävle 

Konfirmation 14-15 maj 1932  i Valbo kyrka 

 

Känner du igen någon på fotot och hjälpa oss att placera namnet på rätt person 

1. Ulla Lisa Vahlman 1918 Backa 
2. Dorryt Wilhelmina Vahlman 1918 Backa 
3. Greta Sofia Karlsson 1917 Allmänninge 
4. Märta Margareta Lenströmer 1917 Allmänninge 
5. Ragnhild Viola Forsman 1917 Åby 
6. Elsa Gunhild Eriksson 1918 Åby  
7. Maj Eleonora Vahlberg 1917 Allmänninge 
8. Majbritt Eleonora Andersson 1918 Åby 
9. Ellen Birgitta Hemström 1917 Åbyfors 
10. Inga Viktoria Johansson 1918 Åbyfors 
11. Gerda Maria Nyberg 1918 Häcklinge 
12. Gunny Anne-Marie Ögren 1917 Häcklinge 
13. Gulli Viktoria Eriksson 1918 Häcklinge 
14. Anna-Lisa Häckling 1918 Häcklinge 
15. Karin Andersson 1918 Häcklinge 
16. Siv Ellen Birgitta Hallqvist 1918 Sveden 
17. Ellen Elisabet 1918 Mackmyra 
18. Maj Anna Lindholm 1918 Sveden 
19. Gurli Karin Rebecka Jansson 1917 Hagaström 
20. Majvor Clarissa Johansson 1918 Häcklinge 
21. Gulli Birgitta Elisabet Berggren 1918 Häcklinge 
22. Maria Elisabet Sundgren 1918 Öhn 
23. Maj Viola (Hedlund) Gräntz 1918 Mackmyra (Mora) 

24. Tyra Linnéa Holm 1918 Mackmyra 
25. Margit Evelina Persson 1917 Mackmyra 
26. Ellen Katarina Jansson 1918 Mackmyra 
27. Anna Greta Eriksson 1918 Mackmyra 
28. Rut Astrid Vestby 1918 Mackmyra 
29. Gunborg Maria Johansson 1918 Västbyggeby 
30. Hildur Elisabet Jansson 1918 Bäck 
31. Ellen Viktoria Backman 1918 Bäck 
32. Ingrid Margareta Persson 1918 Lund 
33. Anny Marie Persson 1917 Lund 
34. Anny Gunborg Marie Berg 1917 Åsbyggeby 
35. Margit Elisabet Björklund 1917 Åsbyggeby 
36. Maud Ingeborg Björkgren 1917 Hagaström 
37. Maj Frideborg Abrahamsson 1918 Hagaström 
38. Anna-Lisa Pettersson 1917 Hagaström 
39. Karin Gunhild Östling 1917 Hagaström 
40. Elise Brita Erika Söderlund 1918 Hagaström 
41. Lilly Sylvia Hemlin 1917 Tolvfors 
42. Edit Elisabet Viktoria Vadelius 1918 Tolvfors 
43. Dorryt Konstantia Vadlund 1917 Tolvfors 
44. Anna Lisa Hedberg 1918 Tolvfors 
45. Greta Maria Sundin 1918 Tolvfors 
46. Anna Margot Eriksson 1918 Mackmyra 


