
 

                                                 

 

GESTRICIA 
 

Medlemstidning för Gästriklands Genealogiska Förening 

Årgång 21 November 2010 Nr 4 

God Jul och Gott Nytt År 



 
GÄSTRIKLANDS 

GENEALOGISKA FÖRENING 

 

Föreningen bildades i februari 1984 
och är medlem i  

           Sveriges Släktforskarförbund 
 

                        Besöks- och postadress:  
                   Tordönsgatan 2 B, 802 77 Gävle 

 

                                Mobil:070-38 37 688 
E-post: info@ggfx.se        

   Hemsida: www.ggfx.se 
 

Medlemsavgift 150:- Familjemedlem 30:- 
 

Insättes in på Plusgiro 481 64 19-8 

 

STYRELSEN  
 

 

Ordförande  Betty Söderlund  
  
 
 

Vice ordförande  Svea Gustavsson   
 
 
 

Sekreterare  Anders Molin                 
  
 
 

Kassör  Lajla Zettergren  
 
                        

    
 

Ledamot Rita Westerlund   
          

Revisorer  Gunnar Claesson            
 

 Ingrid Frostesjö              
 
 

Revisorsuppleanter  
 Gun-Britt Brundin         
 Leif Holmqvist                
 
 

Valberedning       Birgitta Eriksson            
  
  

 Gun-Britt Hedblom  
                           

 

Öppettider  
 
 

Måndag - Torsdag 
 kl. 10 - 14 

onsdagskvällar  
kl. 18 - 21 

 

3:ans buss avgår från centrum till 
Andersberg var 15:e minut 

 

Välkommen 
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Vill du ha tidningen som E-post istället för  
papperstidning meddela din  
mailadress till info@ggfx.se 

 
 

Bokning av 
dator eller  

mikrokortsläsare  
 

070-38 37 688 

Julstängt  

på lokalen från 
 

17 december 

Välkommen åter 

9 januari 



Bysexman enda kvarleva från gamla bygemenskapen 
Väldigt uppsving för jordbruket i våra trakter efter laga skiftet 

Av ålder har jorden inom de svenska byarna varit delad 
mellan de olika gårdarna enligt det s. k. sol- eller teg-
skiftet. Ursprungligen var hemmanen ungefär lika sto-
ra. Alla gårdarna skulle ha sin bestämda del av varje 
slags jordmån, ängsmarker, vretjord och odlingsmark. 
Skogen var i regel byns gemensamma egendom. De 
bördigaste åkerbitarna som kunde frambringa brödsäd, 
var de värdefullaste och då de olika åkerstyckena för-
delades mellan de skilda gårdarna blev tegarna ofta 
mycket små. Alla gårdarna i byn låg nära intill var-
andra inom s. k. bykärnan. Ofta var de gamla byarna 
byggda på en backe som fallet var i Mom, Övermyra, 
Bro och Storvik eller också på en grusås som förhållan-
det var med Åsens by. 
Ett hemman fick ej delas förrän det innefattade så 
mycket odlad jord att tvenne ägare kunde vara besuttna 
där, d. v. s. få sin fulla bärgning genom jordbruket. Ge-
nom nyodling ökade dock jordarealen efter hand och 
på så sätt kunde hemmanen med tiden få delas. De nya 
gårdarna som bildades, uppförde sina byggnader inom 
den gamla bykärnan och därigenom kom gårdarna med 
tiden att ligga mycket tätt tillsammans. Trängseln med-
förde visserligen en del obehag men den skänkte också 
trygghet. 
Vid mitten av 1700-talet utfärdades förordningen stor-
skiftet. Nu grep statens organ in för att åstadkomma en 
mera rationell jorddelning. Delningen som utfördes av 
lantmätare med biträde av inom socknen valda skiftes-
godemän, skulle stadsfästas av häradsrätten som därvid 
kallades ägodelningsrätt. Det nya med storskiftet var 
att jorden graderades efter olika godhet. Den bördigaste  
jorden åsattes första graden. Den som fick ett jord-
stycke av tredje graden erhöll i gengäld därtill tre gång-
er så stor areal. Enligt tegskiftet skulle alla ha sina bitar 
av varje likartad jordmån. Genom graderingen kunde 
likväl skapas rättvisa, ty den som fick sämre jordmån 
erhöll i stället större areal. Meningen var, att varje gård 
om möjligt skulle få sin jord sammanförd i ett skifte 
men dithän kom man alls icke i våra trakter. Inom 
Ovansjö blev det endast en jämkning i det gamla teg-
skiftet. Vid genomförandet av storskiftet rubbades ej 
själva bykärnan, utan gårdarna fick stå kvar på sina 
förutvarande platser. Det var ägorna som ändrades. Av 
lantmätaren upprättades även en karta över byns områ-
de. Något tvång från statsmakternas sida att genomföra 
storskifte förefanns icke, utan det var beroende på 
överenskommelse bland inbyggarna inom byn. Man 
var tydligen ej vidare angelägen att ge sig in på dylika 
äventyrligheter. Efter hand blev åtskilliga byar storskif-
tade och kartlagda men i fråga om åkerjorden var man 
angelägen att så små rubbningar som möjligt skulle 
förkomma. Vid storskiftet blev även byns skogsmark 
delad mellan de olika hemmanen. 
 

Ända till slutet av 1700-talet 
Var boningshusen uppförda i endast en våning. Vid den 
tiden började man vid åtskilliga gårdar timra på en 

övervåning eller också revs byggnaden ned och en ny 
uppfördes på samma grund. Alla byggnaderna som 
hörde till en gård var uppförda i en fyrkant med en 
gårdsplan i mitten. Vid en välförsedd gård kunde finnas 
vinterstuga, sommarstuga samt bastubyggnad för tjäns-
tefolk och vuxna barn samt ladugårds, stall, trösklada 
och bodar. I vinterstugan fanns ett stort kök, vanligen 
kallad stugan, en liten kammare och ett stort rum, nys-
tun som utnyttjades vid gästabud. Där byggnaden upp-
fördes i två våningar var rumsindelningen i övre vå-
ningen lika som i den nedre. Rummet ovanför nystun 
nyttjades vanligen till förvaring av kläder. Ännu i dag 
finns åtskilliga dylika gästrikegårdar kvar i socknen. 
Alla byggnader var timrade och taktäckningsämnet 
bestod av näver och takved. Utanför gårdsområdet låg 
smedja och bastu, vilka ansågs som eldfarliga inrätt-
ningar. De var täckta med torvtak. Rian låg också ett 
stycke från gården. Inom gårdsområdet fanns även en 
trädgårdstäppa med några oförädlade äppelträd vilkas 
frukter antingen var sura eller beska samt mycket hår-
da. 
Som byggnaderna låg tätt intill varandra var eldfaran 
stor under torra somrar. Gamla kyrkvärden Anders An-
dersson i Storvik (född i slutet av 1830-talet) berättade 
att i hans ungdom under varmaste delen av sommaren 
en person varje natt i tur och ordning var uppe och höll 
vakt i händelse att eldsvåda skulle inträffa i byn. Inom 
Åsens by, där de 11 gårdarna låg i rad efter grusåsen, 
stod byggnaderna så tätt att då sotaren varje vår skulle 
fullgöra sitt värv, klättrade han upp på taket i den första 
gården och sedan kunde han förflytta sig från tak till 
tak utan att beträda marken, ända tills han kom till sista 
gården. 
Inom de gamla byarna hade man mycket gemensamt. 
Byordningen son var utfärdade av höga vederbörande, 
lämnade även föreskrifter härom och den av bystäm-
man valde åldermannen hade mycket att bestämma i 
fråga om byns angelägenheter. Visserligen förekom 
ibland gräl om småsaker samt processer om rågångar, 
kolbottnar, gärdesgårdar m. m. varför Frödings dikt om 
Jan Ersa och Per Persa nog kunde igenkännas på 
många ställen. Men i det stora hela fanns på botten av 
folksjälen en stark samhörighetskänsla som särskilt tog 
sig uttryck under motgångar och svårigheter. 
 

Laga skifte i början i Ovansjö på 1830-talet 
År 1827 började en mera radikalt genomgripande jord-
delning i vårt land. Då utfärdades nämligen förordning-
en om laga skifte. För att sådant skulle genomföras 
fodrades att endast en jordägare i byn gjorde framställ-
ning därom och då måste alla de andra följa med. Inom 
Ovansjö började laga skiftet på 1830-talet och fortgick 
till 1885. I Storviks by där storskiftet genomfördes 
1792 avslutades laga skiftet 1860 och i Mom där man 
hade storskifte 1803 pågick laga skiftet från 1848 till 
1854. Inom Järbo där de flesta byarna samtidigt skifta-
des pågick delningen 30 år från  1847 till 1877. 



 

Årsmötet blir 15 mars 
 

En ny CD 
Riksarkivet SVAR utkommer med Sveriges 
befolkning 1990 den beräknas finnas till  

försäljning  ungefär vid årets slut. 

Medlemsavgiften 2011 
inbetalas senast 31 januari  

Vårprogram 2011 
 

Vi planerar ett besök på Lantmäteriet  
mer om det i Gestricia nr 2 

Nu bestämdes också att en del gårdar skulle flyttas ut 
från byn för att jorden skulle kunna fördelas på ett 
lämpligare sätt. De som flyttades ut skulle erhålla 
byggnadshjälp av de kvarboende. Av de 10 gårdarna i 
Storviks by utflyttades tre till Övre Storvik och av åtta 
gårdar i Mom flyttades tre till byn utkanter. Under den 
tid skiftet pågick var det förbjudet att avverka skog till 
avsalu eller genom svedjande.  
Att storskiftet ej var vidare genomgripande framgår 
därav, att Moms by varje hemman hade sin jord i minst 
11 högst 13 skiften. Vid laga skiftet ville man om möj-
ligt nå fram till enskifte, men detta lät sig ej alltid göra.  
Dock är hemmans jord ej belägen mer än på två eller 
högst tre ställen. Nu verkställdes också en ny gradering 
av jorden. Ävenså värderades den växande skogen och 
de som ansågs bli lidande i detta fall tilldömdes rätten 
att på andras marker under loppet av 10 år hugga vissa 
famnar ved och timmerträd, ävensom kila ett visst antal 
stigar träkol. 
Kostnaderna för laga skiftet blev i flera byar dryga, 
särskilt som de ej kunde ske utan processer. En del blev 
också skuldsatta, så att de fick dragas med räntor och 
avbetalningar lång tid. I alla händelser har laga skiftet 

av sakkunniga räknats som den största reform som nå-
gonsin utförts inom svenska jordbruket. Detta besanna-
des också av det oerhörda uppsving jordbruket erhållit i 
våra trakter sedan 1850- och 60-talen. 
Först under den sista tiden ha en del andra röster börjat 
låta höra sig. Så har professorn i geografi O. Frödin i 
Uppsala, i ett utgivet arbete framhållit, att laga skiftet 
också hade betydliga nackdelar, särskilt på de sociala 
området. Sedan de gamla bykärnorna sprängts sönder, 
har gemenskapen försvunnit och bönderna har blivit 
individualister. Han anser också att den erforderliga 
rationaliseringen av jordbruket med maskinell drift, 
byladugårdar m. m. lättare skulle kunna förverkligas, 
om den gamla bygemenskapen funnits kvar. Det som 
numera finns kvar i våra trakter av den gamla byge-
menskapen, är bysexmannen. Denne hade förut ganska 
mångskiftande uppgifter, men numera består hans arbe-
te  huvudsakligen i att förvalta bykassan och uppbära 
arrendet för byns samfällda markbitar, ävensom att an-
mäla, huru många hundar som finns inom byn samt 
lämna besked angående flyttningar vid förskrivningen 
till mantalskrivningen. 

NP 24 nov. 1944 

Porter
flaska

n med  

recept
 medföljd

e  

som tidnin
gsbila

ga i  

Arbet
arblad

et 193
9  



Torpet Udden dit familjen flyttade, med hopp om att 

få ett bättre liv. Foto Tore Eklund 1950. 

En berättelse från skogslandet i sydöstra Dalarna 
på gränsen till Gästrikland, från åren runt 1930 då 
arbetslösheten härjade som värst och folk levde på 
gränsen till svält. 
 

Rubriken kan kräva en förklaring, min pappa Oskar 
som var värmlänning kom till Engvalls i mitten en på 
1920-talet sedan han träffat min mamma Lydia då hon 
besökte sina systrar på Hammarö. 
Det var dåligt med arbete i Värmland och pappa flytta-
de till Dalarna i hopp om att få bättre möjligheter att 
kunna försörja sig och familjen. Han hade så tillsvida 
tur, att det pågick ombyggnad av järnvägslinjen mellan 
Hofors och Ryggen och han fick arbete där. Men varje 
höst blev han uppsagd och gick arbetslös under vintern. 
 

Det fanns två bekanta familjer som hade det värre än 
Lydia och Oskar. En familj bodde i ett torp utanför 
Korså Bruk och hade fem barn. Det var väldigt fattigt, 
men på något sätt tog sig barnen genom det hela och 
fick ett hyggligt liv. 
 

Så har vi den familj som min pappa kallade den fatti-
gaste och det är de människorna som jag skall försöka 
berätta om. Jag har träffat en av de personer som berät-
telsen handlar om, det är sådant som jag fått från olika 
personer i min omgivning och som jag träffat senare i 
livet. 
 

Vi befinner oss vid Långsjöns station på järnvägen 
mellan Gävle och Falun, mitt i ”Storskogen” som om-
rådet kallades och i början på 1920-talet.  
 

Skomakaren Anders Johan Andersson på torpet Udden 
hade flyttat till Ryggen tillsammans med sin styvmor, 
för att bo hos hennes söner. För att huset inte skulle stå 
tom hyrdes det ut till familjen Eriksson från Vika. 
 

Här är de fakta jag lyckats få fram om ”Tunarna” som 
familjen kallades.  
 

Karl Ludvig Eriksson f. 1863 8/9 och hustrun Hilda 
Charlotta Johansson f. 1873 24/3.   
 

Både Karl och Hilda var födda i Stora Skedvi. År 1900 
27 augusti födde Hilda sonen Ludvig Hjalmar, hon var 
då piga i Hagen i Vika socken. Karl erkände faderska-
pet. Han bodde då i Stenverken och arbetade som 
skogsarbetare. Men jag har inte kunnat se att de bodde 
tillsammans.  
 

Den 4 augusti 1903 födde Hilda sonen Karl Johan, hon 
bodde fortfarande kvar i Hagen. Fader okänd står det i 
födelseboken.  
 

Nästa gång det var dags för Hilda att föda, står hon 
som ”å församlingen skriven” och nu fick hon tvilling-
arna Anders Gustaf och Erik Oskar, det var 9 december 
1906. Fader okänd.  
 

Den 2 juni 1914 var det dags igen och Hilda födde so-
nen Sven Arvid. Nu är hon gift med Karl och de bor i 
Fäbodsjön. Giftermålet ägde rum den 1 december 
1909. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här är en av de få bilder jag hittat på Tunarna. Hilda 

Eriksson syns knappt till vänster om Tekla Andersson, 

Siris mamma och till höger står ”Tun-Kalle” Eriksson.  

Bilden tagen 1923 vid Engvalls då Vilhelmina Engvall 

fyller 60 år. 
 

Siri Lindgren född 1917 i Långsjön, berättar: Familjen 
Eriksson kom från ålderdomshemmet Kivnäbben i 
Vika och flyttade in på torpet Udden i Långsjön. Kalle 
hade problem med sin rygg och ibland behövde ha 
hjälp för att resa sig från kökssoffan. Det fanns fem 
pojkar i familjen men bara fyra kom fram till Udden. 
Karl Johan drunknade i Vargsjön då han var på väg 
hem.  

 
 

Fattig, fattigare, fattigast…. 

Den försvunne återfunnen död. 
Liket efter skogarbetaren från Ryggen  

anträffad i Vargsjön 
 

De i Vargsjön i St.Skedvi socken anträffade klädes-
persedlarna efter den försvunne skogarbetaren Karl 
Johan Eriksson ledde som man kunde vänta, till det 
mystiska försvinnandets uppklarande. Vid draggning-
arna på fredag f.m. fann man nämligen den dödes 
kropp på sjöbotten i närheten av den plats där klädfyn-
det gjordes. Alla omständigheter peka på att Eriksson 
omkommit genom olyckshändelse, d.v.s att den svaga 
isen brustit under honom när han passerat sjön på väg 
till sitt föräldrahem i Långsjön. Den omkomne var 
endast 19 år gammal och sörjes av föräldrar och sys-
kon i synnerligen små och ömmande omständigheter. 



Gestricia 
 

För att spara på tryckerikostnad och porto ser vi 
gärna att du som har möjlighet vill läsa  
medlemstidningen på vår hemsida.  

Meddela din mailadress till info@ggfx.se 
så skickar ett mail till dig när tidningen finns  

utlagd på vår hemsida. 
Du kan då förstora texten och även skriva ut 

 tidningen med din skrivare  

Nu blev inte Tunarna kvar i Långsjön så länge för Udd-
Johan återkom från Ryggen och behövde stugan själv. 
Nu fanns det inget annat att göra för Tunarna än att 
flytta. Nu bar det av till Rösjön ca en km norr om Häg-
lingens nordspets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gösta Sundqvist f.1921 berättar vidare om familjen: 
 

Karl (även kallad Tun-Kalle) och Hilda bodde i Rösjön 
ca 1 km norr om Stora Häglingen. Familjen livnärde 
sig på skogsarbete, kolning, jakt och fiske. Tunet gav 
lite foder till en ko. Karl avled av cancer i Rösjön 26/1 
1929 och hustrun Hilda avled i lunginflammation i Ho-
fors 27/4 1938. 
Familjen hade fyra barn: 
Hjalmar, sedermera verkstadsarbetare vid SKF i Ho-
fors. Död i Hofors 2/3 1977. 

Gustaf, skogsarbetare och kolare. Död 29/11 1932 ge-
nom drunkning i närheten av Storön i Stora Häglingen. 
Han var på väg hem med proviant som köpts i Hofors 
och hade även med sig en tom tunna att ha vatten i vid 
kolsläckningen. Den flöt i vaken, Gustaf stod på botten 
och höll sig i sparkstöttingen. Hjalmar kom till Born på 
natten och frågade om vi sett till Gustaf. Och då han 
fick veta att han stigit av tåget, minns jag Hjalmars ord: 
Då vet vi var vi har honom. 
Erik, skogsarbetare och kolare, sedermera verksarbeta-
re i Fagersta och Kolsva. Gifte sig och fick barn. Död i 
Fagersta 23/11 1992.  
Sven, skogsarbetare och kolare flyttade med sin mor 
Hilda till Korsån omkring 1935. De bodde i den stuga 
som numera är fritidshus åt Förmansklubben i Hofors. 
Sven förblev ogift och dog i Hofors 23/6 1986. 
 

Mina föräldrar har bidragit till historien genom att kny-
ta samman de olika delarna. Min pappa var med då 
Gustaf togs upp ur Häglingen. I Göstas berättelse sak-
nas sonen Karl Johan men han hade drunknat redan 
1922.  
 

Jag har träffat Sven Eriksson två gånger: Första gången 
i slutet på 1940 talet då min mamma och jag slog 
”tunet” i Rödsjön och ca 10 år senare, på järnvägssta-
tionen i Gävle där Sven bodde just då. Han ansågs som 
en mycket skicklig kolare, en sådan som hade förmå-
gan att få ut mycket träkol ur den ved som staplats i 
milan. 
 

Tanken bakom den här berättelsen är att vi bör minnas 
de människor som genom ett idogt arbete under be-
drövliga förhållanden lagt grunden till det Sverige vi 
har i dag. Jag, som sammanställt berättelsen, är Tore 
Eklund född och uppvuxen i torpet Engvalls på 
Långsjöns norra strand. 

Tunarna. Bilden tagen i Råsjön i slutet på 1920-talet. 

Kalle med käpp, mor Hilda och äldste sonen Hjalmar. 
Fotot tillhör Gösta Sundqvist. 

Rapporter 
 

Vi var 7 st som den 21 september besökte  
Sandgrenska villan i Bomhus. Där ordförande i 
Unionen Hans Wahlbom berättade om Korsnäs 
ABs Historiska arkiv. Vi fick alla boken Profiler 
i Korsnäs ett porträttgalleri som utgavs i sam-
band med att Korsnäs firade 100 år 1955.  
En förteckning över vad som finns i Korsnäs 
arkiv kan man ta del av på föreningslokalen. 

 
Den 12 oktober besökte 10 st Stadsarkivet.  
Eva Lindelöw Sjöö visade och berättade om 
stadsarkivets verksamhet samt om material man 
kan hitta där som man kan ha nytta av i sin 
släktforskning. 
 
Under oktober månad hade vi tillgång till data-
basen Ancestry på föreningslokalen och den 
blev flitigt utnyttjad av medlemmar som ville 
hitta sina emigrerade släktingar.   

 

Nybörjarkurs i släktforskning 
 

Måndagar 15-18 
 

Pris 800 kr och kursen blir 7 gånger 
 

Start 21 februari 
 

Anmälan 070-38 37 688 
 



Förre fiskare Anders Öström 
från Gårdskär fyller på månda-
gen 95 år. Enligt kyrkboken är 
han den äldsta av Älvkarlebys 
innevånare för närvarande och 
signaturen hade på lördagen 
nöjet att få en pratstund med 
den för sin ålder rätt krye man-
nen på Älvgården där han bor 
sedan ett par år tillbaka. 
På frågan om han med anled-
ning av sin höga årsdag ville 
berätta något från sin långa lev-
nad, menade han att det var 
rent oresonligt att han blivit så 

gammal. Jag är uppfödd i vattvällingsåren sade han. 
Vattvälling och rova var den stående kosten på den 
tiden och så strömming förstås, potatis fanns inte då. 
Öström berättar att han är född i Gårdskär den 17 april 
1844. Fadern var byskräddare men förtjänsten var klen 
och fisket måste även utnyttjas ibland. Så snart han 
kunde handskas med nål och tråd fick han hjälpa fa-
dern. Det var låga sylöner på den tiden. Ett par hem-
vävda fodrade mansbyxor betalades med 50 öre och en 
rock eller jacka med 1:50 i arbetslön. 
Vid 12 års ålder började sjöfararens liv först med andra 
båtlag och sedan i egen båt tillsammans med fadern. 
Det var ett hårt liv på sjön. Då fick man sätta sig till 
”granseglen” i stället för pälsen när man skulle hem. 
Ibland var inlandsbor nere vid fiskeläget och bytte åt 
sig strömming, mot andra förnödenheter som fiskarna 
behövde. Ibland fick man ro strömmingen till Gävle, 
där den betalades med 10-15 och 20 öre per val.  
På vintrarna arbetade man i skogarna dels med hugg-
ning av kolved som betalades med 1:50 per stavrum 
och dels med kolning som betaldes med 2 kr per dygn. 
Sju eller åtta milor kunde man vara med och kola för 

vintern. Öström var även med och hjälpte ”masarna” 
som lade grunden till sågverket vid Skutskär. Det var 
mest bara stubbar och stenar över hela Skutskär då och 
det var med nöd och näppe man kunde taga sig fram till 
platsen där sågverket skulle anläggas. 
Öströms liv har varit en enda lång arbetsdag. Det dagli-
ga slitet och släpet tycks ha varit det allt annat över-
skuggande. På frågan om det inte också var roligt att 
leva i unga dar fast det var hårt arbete, svarade han att 
visst var de det. Någonting som han inte kan med är all 
bekvämlighet och all grannlåt som finns nu för tiden. 
Nej, det är ingenting med folk nu för tiden menar han. 
Själv har han arbetat i sina dar till för blott för några år 
sedan och aldrig har han varit sjuk. 
Farbror Öström vinkar med händerna när han ser att 
kameran kommer fram, men hur det är så får vi ta en 
plåt i alla fall. Att ni ska hålla på med tocke här säger 
han, men sätter sig tillrätta på stolen. Det är ingen 
darrande och klen åldring vi tar i hand och önskar far-
väl. Det är en kroppligt och själsligt stark man som ser 
ut att kunna leva i flera år ännu. Vår honnör för dig, du 
gamle fiskare och veteran.  
-SS- Källa AB 17/4 1939. 

Anders Öström f. 17/4 1884 i Västerboda, Gårdskär.  
Död 1941 22/3. Son till fiskaren Jan Öström och Ka-
rin Persdotter. 
Gift 1868 1/1 med  
Kajsa Lena Jansdotter f.1839 18/6 i Bro, Tolfta. Död 
1929 12/8. Dotter till bonden Jan Persson och Lena 
Kajsa Andersdotter  
Makarna fick fyra barn: 
Emma Katrina f. 1869 26/3 och d.1873 8/11 
Per Johan f. 1871 25/10,  
Lena Johanna f. 1873 10/10 
Emma Maria f. 1874 8/10 

En kry 95-åring  i Älvkarleby 

 

Nära döden 
 

Tvenne gossar från Ålbo i Hedesunda hade i onsdags 
under det att de lekte i den tryckande värmen, blivit 
törstiga och därför begivit sig till en vid allmänna 
landsvägen belägen brunn för att dricka. Den ene av 
gossarna John Lindgren som var ungefär 5 år gammal 
skulle vinda upp vatten men råkade därvid falla i den 6 
á 7 meter djupa brunnen. 
Gråtande skyndade den andra gossen hem och berätta-
de vad som hade hänt. Inga karlar fanns dock vid till-
fället hemma vid gården. Dessa arbetade på en närbe-
lägen åker. En 1/4 timme förflöt därför innan gossen 
som sjunkit till botten, hunnit upphämtas av några tills-
tädsekomna karlar. Han var då till utseendet livlös men 
efter en stund började så småningom tecken till liv visa 
sig. Läkare efterskickades genast och gossen som flera 
dagar efteråt var medvetslös, är nu på bättringsvägen. 
Källa: GD 1901 31/7 

Ett ruskigt självmord 
 

Förövades igår kväll kl. 11:15 å Centralträdgården här-
städes, då skjutbaneägaren Georg Åhlén boende på 
Barkbacken härstädes, berövade sig livet genom revol-
verskott, Åhlén hade i sällskap med sin fästmö och en 
annan person förtärt spirituosa i trädgården, då han kom 
i oenighet med fästmön och avlägsnade sig. Strax därpå 
hörde man ett skott i trädgårdens hörn, väster om musik-
paviljongen. Man skyndade dit och fann Åhlén ligga på 
marken med genomborrat huvud. Doktor Weibull som 
genast eftersändes, konstaterades att döden redan inträtt. 
Då fästmön till den döde fått veta vad som hänt blev 
hon utom sig av förtvivlan. Åhlén som lär ha varit gift 
var en inom poliskretsar väl bekant person och har mes-
tadels gjort geschäft i klockor. Den ruskiga händelsen 
gjorde naturligtvis en obehaglig verkan på gästerna i 
trädgården. Den döde avfördes efter verkställd polisun-
dersökning till bårhuset. Källa: GD 1901 6/8 
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