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Medlemstidning ftir Gästriklan ds Gen ealogiska Fören i n g

Arg 11 MARS 1999 NR1

nÄTTEGANGSFALL IGÄVLE
PA I7OO-TALET

I detta nummer bl a:

Erik Westlins dagbok,
Rättsfall i Gävle 1796.

Infbrmation om "Dagen"

Bilden ovun visar ntir Gtivle stad,s rdtl.sbet jtinter
griper pigan Anna Brilu l,'/orling. Lti.s fr)r.stu tlelen om

Annu Brilus rrittegång i tletta nummer.. Anna Brita
(/'.1766-10-30) var tlotter till ,skepparen Peter Norling
och Rehecku Lvcke.s.
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6rrtflrtn
... är en tidning ftir släktforskare.
Den ges ut 3-4 gånger per år av

GGF - Gästriklands
Genealogiska Förening.
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Bidrag till tidningen, synpunkter
på inriktning, tips om händelser

mottages tacksamt av
redaktionen.

.s#;fon
Redaktörer:

Roger Larsson
Rågångsvägen 13 D
8A2 62 GÄVLE
tel 026-1 4 59 61

E-mail : roger. la@telia.com

Siv Lundmark
Gröneborgsgatan 67
802 64 GÄVLE
tel026-62 12 04, fax026-14 20 70

Redaktionsmedlemmar:

Marianne Gustavsson

Stig Gavlön
Betty Söderlund
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Jag vill börja med att tacka
Ingemar Gerddn for de tips
angående nya teamen i vår
medlemstidning som han skickade

till redaktionen.. Ingemar loreslår
att vi skall skriva något om datorn
som hjälpmedel i släktforskningen.

Han ltireslog även att vi skulle
kunna presentera några av de

släktforskarprogram som finns på

marknaden. Detta skall vi fiirsöka
ta fasta på och redan i nästa

nummer skall vi presentera artiklar
om datorer och dataprogram fiir
släktforskning.

Ni har chansen att träffa oss som
jobbar med medlemstidning om ni
besöker lokalhistoriska dagen den

27 mars. Då kan vi diskutera om

vår medlemstidnings kommande

innehåll. Vad med och tyck till, vi
syns den 27:e.

Roger Larsson

v- o o\---

VAR ORDFöRANDE
HAR ORDET

Som framgår på annan plats i denna

tidning har vi två viktiga aktiviteter
på gång just nu. l. Årsmötet den 16

mars och 2. Lokalhistorisk dag på

biblioteket den 27 mars.

När det gäller årsmötet och val av

styrelseledamöter har jag meddelat

valberedningen att jag önskar avgå

som ordftirande. Sju är far räcka.
Ålder och litet krämpor spelar en viss

roll. Jag har också fullt upp med

ft)reningsuppgifter som sekreterare i
Valbo hembygdsförening (777
medlemmar). Vidare så har jag varit
och är aktiv inom Lions sedan många

år.

Man skall inte heller blunda for det

faktum att en ft)rening bör byta ut
styrelsepersoner lite emellanåt, detta

till loreningens bästa. Nya kvastar
sopar bäst, heter det. Alltnog,
beslutet är fattat. Jag tackar GGF:s
medlemmar lor gott samarbete och

visat tålamod under de gångna åren.

Nu ser vi framåt mot framtiden och

många nya utmaningar.

Eskil Tennemar
I

GGF.
Gästriklands Genealogiska Förening

c/o Svea Gustavsson
Bäckvägen l5
8I8 3I VALBO
tel 026-13 0l 45
PG 481 6419-8
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GGF ar med i Sveriges
Slcihforskarftrbund.

GGF:S SWRELSE

Vice Ordförande
Stig Gavldn 026-61 39 45

Selveterare
Carl-Gunnar Dahlberg 026-68 21 13

Kassör
Svea Gustavsson 026-13 0l 45

Ordförande
Eskil Tennemar

Utbildningsledare
Marianne Gustavsson

Suppleanter
Berit Widqvist

tel.nr

026-13 17 27
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026-19 76 11

026-12 14 70

uön cÄnnA AV Drc -
DU ÄR VÄLKOMMEN

SOM MEDLEM !

Medlemsavgift ftjr år 1999

Extra familjemedlem

Som medlem får du:

100:-

20:-

. lära dig mer om släktforskning

. ta del av vårt bibliotek

. lära känna andra släktforskare

. vara med på kurser

. deltaga i temakvällar, utflykter
o medlemstidningen 4 nrlär
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URMAKARE
ERIK WESTLINS

DAGBOK

Del III

År I82l

Januarius den 3 dje dennes blef
Olof Larsson död. Den 8 lånte Jon
Jonsson då han for til Fahlun 2.

Den 16 til prosten 15. Den 26 blir
Landtmätaresammanträde. Den 18

tog Rosendocka tjur. Den26
februarij tog Böna tjur. Den l8
mars tog 2 ne gamla, tjur. Februari
l2 lånte Landtm. Wallberg nöd och
hjelpebok for Bondeståndet.

Februarius den 23 beställde mäs-

sing af And. Israelsson i Malugns
Socken, Grimsåkers By. Den 25

skickat en klåcka med O.A.S i Taf-
lan til Hans Olsson därstädes som
tilhörde Jan Olsson i Berg, Hede-

sunda och kostade med glas och
lagrring 1.12. Den 19 börjas Ting-
et. Den l7 blir husftirhöret. Den l5
lånte Jöns Jonsson i Krokbacka 2
Rdr. Den 22 skickades handling til
Cammar Colegio ang. skjutsen.

Martius den 5 E.P.S iÖn lånt 2.2,
do E.E.S i Västbyggebyn l. Fått
del af fiiboslätt testamentet, den 8

dennes gl. Lars Pehrsson i Ön och
And. Lundgren. Marcus Pehrssons

blef död den 15 i denne månad.
Bergamosolja, urfabriqweur Lund-
ström i Stockholm. Jöns Ersson i

Bäck blefdöd den 27 dennes kl.l0
om aftonen. Den 20 maij tog Pehr

Westbom liar, l. Tolft af smeden

And. Andersson från Erikmatsbo
eller Uggelbo, genom BackAnders,
And. Andersson i Brunna. Hedmo-
ra. Och Jon Jonsson lia lemnades

såsom oduglig att få vass i stålet.

Aprilis den 6 blir Kronoupbörden
hos garfuaren Öberg. Skyldig til

ackorderades med Hans Backman
om Wreten och Holmen ftir Con-
tant 15 Rdr til wittnes L. Larsson i
Nybäck.

Majus den I dennes såddes ärtor-
ne i åkern, samt kornet och jag
sådde plantorne, och wackert wä-
der med sunnanwäder. Den 7 sådde

wi blansäden i Byne och linet på en

gång. I går i staden köpte swåger
Lars Pehrsson I soffa 2.32. Den 9
Bror Pehr länte 7 Rdr. Den 16 de

kjörde wi ner jordpärona hemma
på tomten och i Lötbacken och red-

de til hemma i trägården, som den

17 de sattes med jordpäron. Den
19 beställdes jernplåtar med Bon-
den Anders Matson i Skigsbo,
skyldig derpå for Masmästaren
And. Andersson å klåckas repara-
tion 36 B. Den l5 julij fick jag 8 st
plåtar som kostade 24 B.

Junius besälldes 2 ne liar den I
dennes af Carl Norling i Svartnäs,
gamla Jan Nilsson från Larsber-
get. Den 2 dra dennes flyttade f;i-
boskapen i fiibodarne. Den 6 kjöpt
Brw af Rusthållaren Eric Erssons

dräng Joh. Torn i Sala Socken och
Armanbo. Den 1l dennes löstes ut-
slaget om skjutsen af Ekstedt med

2 Rdr. Den 17 de blef Pehr Lars-
son i Bäck död. Den 19 de dennes

läntes til dess begravning en bytta
smör som wägde I lispund och 2%
marker.

Julius den 5 war wi til Elfkarleby
til marknad. Den 16 de dennes war
Landtmätaresammanträde i Bäck
och jag hölt syn och afsättning å

min gårdsplats. Den 2l julij flytta-
de ftiboskapen i öfra fiibon.

Afskrift: Tillkännagives att Teol.
Professonen KontraktsProsten och

Kyrkoherden Doktor Joh. Lund-
ströms ömt älskade Maka Fru
Hedwig Helena Thornander Stilla
afled i Gefle kl. half Til l0 f.m. d.

23 julij l82l i en ålder af 39 år
och 5 månader

S.B.U.

Augustus den I I kom fiiboskapen
hem ur fiibodarne. Den 8 började
och den 2l slutade wi höbergning-
en i Byne. Den 18 började och den

22 slutade Jan Ersson och Carl Pa-

ulsson höbergningen i Meskog.
Sista veckan i denne månad har det

warit frost hwar natt så jordpä-
ronsriset wissnade.

September den 8 de flyttade fii i
fiibon. Den 9 de kom Pål Olsson i
Hogdal hit med boskap. Den 3l
augustij begynntes att skära rågen

och sedan blef ingen enda dag fri
från regn til den 2l september, då

det kunde fortsättas med rågskär-
ningen, då den war ganska bulen af
sina 3 veckors regn. Den 6 måddes

hampan och den 14 de linet samt

den 17 de skars säden i Byne. Den

17 de blef guldsmeden Pehr Blom-
mert i Gefle d& 35 år och 9 måna-

der gammal. Det wackra wädret
warade ej längre än 4 dagar eller
den 21, 22,23 och24 de sedan har
det warit regn war dag til måna-

dens slut.

October ifiån denna månads bör-
jan, har det regnat hwar dag tils
den 5, 6 och 7 då inftirde wi wår
säd ur Byne. Den 6 kom fii hem ur
f?ibon, söndagen den 7 och månda-
gen den 8 de giordes åkern tom.
Den 9 de och l0 körde wi upp
wåra jordpäron i Lötbacken. Den

16 upphittade Lars Jonsson i Ulfs-
ta en klåcka, med enkel bouette

hwarom widare underrättelse kan

fäs hos Eric Westlin, wid Bäck-
wägskället upphittades klåckan.
Den 29 dennes börjas Tinget. Den

24 slagtade wi kon som kostade 15

Rdr. Den 26 war wi til Bröllops
hos Pehr Pehrs enka i Bäck.

November Kronouppbörden blir
hos garfuaren Öberg den 29 no-
vember kl. 9 f.m. Den 23 dennes

blef Olof Andersson i Lund död.
P. Hallin lor 2 halsdukar och 2 %

illaln (...bris) 8 Rdr. Den 30 aprl
Mantalsskrifningen blir på Nynäs
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til och med Östanbäck den l0 och
den öfiige deln af Socknen den I I
december. Den 4 dennes började
snöga som innan veckans slut blef
snält slädfore. men den l0 blef tti
wäder som töade af altsammans.
Julnatten och dagen mulen och blid
wäderlek och intet någon snö. An-
nandagen och natten regn. 3 dje, 4
de och 5 te dagarne mulen och blid
wäderlek. 6 te,7 de dagarne snö så

att det blef slädfiire. Nyårsdagen
åkte wi hela huset til kyrkan. 9 de,

l0 de och 11 och 12 te dagarne
blidwinter men l3 dagen litett kalt.

Del IV
av dennaföfetong

kommer i nösto nummer av
Gestricia

NYA
MEDLEMMAR

Thure Stonert
Staketgatan 33

803 23 Gävle

Josefina Meyer
Lysgatan 35
802 86 Gävle

MajBritt Lindberg
Märgelvägen l2C

Curt Nielsen
Kristinerundan 5

818 3l Valbo

Välkomna till föreningen !

ANTAVLAN

Antavlan till detta nummer är in-
skickad av Betfy Söderlund. Den

utgår från Margareta Erika
Johansdotter fiån Mårtsbo. An-
tavlan är tagen fiån Bettys material
över kartläggningen av Kubbo,
Mårtsbo och Lärkebo.

Hörsalen, fiiredrag:

kl r0.r0

kr 10.30

kl 11.30

kl 14.00

Fri entr6 hela dagen

Gävle kommuns kulturnämnds ordftirande,
Ann Hedbom, öppnar "Dagen".

F il. dr., Universitetslektor vid Högskolan, Gävle,
Agneta Ney, "Lag och rätt under medeltiden".

Cävlekännaren Anderc Joseftson, "På strövtåg
r uavle".

Förste arkivarie Thord Bylund, Landsarkivet,
Härnösand, 'Nytt och gammalt ur arkiven"

Draco Argenteus visar vackra medeltidsdräkter
vid Kafe Edbom kl 12.30 och 15.00.

Passa på att ta del av Jan G Ljungströns och
Birger Lindroos forskning på bödlar och ffingvård
i forna dagar och Betty Siiderlunds gårdsgenealogi
över byarna Mårtsbo-Kubbo-Lärkebo.

ALLA BARN är välkomna till Gästrike/Hälsingerummet och
träffa Gudälv och fun3Orn från vikingatidens Årsunda. Lär dig brädspel,
prova spela mungiga och spinna med slända.

Utstiillare:
Sveriges Släktforskarforbund, Svensk Arkivinformation, SVAR,
Musder, Arkiv, Studieftirbund, Hembygdsltireningar, Lantmäteriverket,
S läktforskarft)reningar.

Arrangörer:
Gästriklands Genelogiska Förening,
Kultur och Fritid Gävle,
Gävle Stadsbibliotek,
Studieflorbundet Vuxenskolan

Idö och produhion: Stig Gavlön, Gristriklands Genealogiska Förening
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RATTSFALL
I

cÄvle 1296

Vid denne Stads Kämnärsträtt, har
Jungfru Anna Brita Norling den 12

sistlidne ovanfiirdigt angivit att
Hushållerskan Anna Christina
Ström: Fru Assessorskan Östlings
namn skrivit åtskillige falske invis-
ningar och härmed bedragit åt sig
varor, ehuru Jungfru Norling sedan

blivit betrodd med och måst bekän-
na att hon själv skrivit berörde in-
visningar, och att Anna Christina
Ström ej hade den minsta kunskap
därom, än mindre delaktighet där-
uti; vilket, till besvarande av den

sistnämndes heder och ära, jag, pä

hennes begäran, icke bort några att
låta komma till allmänhetens kun-
skap, intill dess att hela rannsak-
ningen kan hinna bliv så fiirdig, att
den, om så åstundas, kan bliva
Hushållerskan Anna Christina
Ström meddelat.

Gefle den 14 October 1796 Pä

Ämbetes Vägnar: Carl Gustaf
Sundqvist.

Utdrag av protokollet, hållet vid
Gävle Stads Kämners-Rätt, å ned-

anskrivna dagar, är 1796 den 12

October.

$r

S.D. Kämners-Rätten sammanträd-
de denna gång ftir att hålla rann-
sakning över Jungfru Anna Brita
Norling, av Herr Stadsfiskalen
Pehr Höijer i häckte inmant lor be-

drägeri och fiirfalskningsbrott.

Denna Jungfru Norling, som, uti
bemälte Actors övervaro nu ftir
Rätta ställdes och fanns vara av
medelmåttig växt och kroppsstyr-
ka, med fetlagt, trint ansikte samt
flor övri$ ljust och vackert, blå
ögon, mörka hår och ögonbryn,
klädd uti en vit siden f;irg bindmös-
sa, en tryckt bomulls lärfts hals-

duk, ljusblå klädeströja, rödrandig
ylle kjortel och vitrandigt linne ftir-
kläde, sade sig på tillfrågan nu
vara på 30:de året gammal, ft)dd
här i Gefle, varest hennes avlidne
Fader varit Skeppare, men hon och
hennes ännu levande 56 år gamla
Moder, härtill forsörjt sig med
söm.

Stadsfiskalen framgav nu i närvaro
av Kryddkrämaren Herr J.B. Nord-
ström en så lydande med latinska
bokstäver skriven invisning.

" Min gode Herr Nordström var
god och lämna med budet 5 eller
l0 skålpund - bönor samt en topp
socker om en 6 eller 7 skålpund -
jämte bok - Vi har alltid handlat
hos Herr Sederström - men han up-
pehåller ftir länge budet och jag
nödgas sluta upp - penigar skall ej

fela så snart jag själv eller Östlin-
gen kommer ini Stan ".

Sticklund den 19 Sept 1796

Margareta Charlåte Östling"

Med denna invisning forsedd, hade

Jungfru Norling den 20:de Sept in-
funnit sig i Boden hos Nordströms
Broder Handelsbetjänten Jonas

Nordström, vilken utan misstankar
om invisningens riktighet, lämnat
henne en sockertopp om 7 och Yz

skålpund, men ej de omftirmälte
bönorna, efter han icke visste vad
slags bönor därmed kunde menas;

och hade hon en stund därefter
återkommit med en liten pappers-

lapp varå var upptecknat: I skål-
pund såpa, 1 lispund vetemjöl , I

fiärdel (finis) tvål, I Nonköping
snus, vilken, även nu uppviste pap-
perslapp, hon ftjreburit att Fru As-
sesorskan Östlings Dräng haft med

sig särskilt och genast skulle av-
hämta till Stigslund jämte det for-
ra. Vidare hade ock Jungfru Nor-
ling, den 26 nästlidne September
på muntlig hälsning fiån Fru Öst-
ling, även bedragit Nordströms
Broder att lämna sig åtskilliga va-

ror, och uppgav Nordström över
allt vad Jungfru Norling utur hans

Bod uttagit ftiljande.

Nota: 1796 September 20

7 och ett halft skålpund Canarie
socker å l8 och 2 tredjedels sk
R:d2:44

I skålpund såpa 5

I lispund vetemjöI40
I fiärdedels skålpund Bencdisk-
tvål 3

I färdedels skålpund Norrköpings
Snus 4.6

Den 26

2 skålpund dito å 18 sk
Norrköpings snus 36
I fiärdedels skålpund H( )san Thee
16

9 et fiärdedels skålpund Ref.
socker å l8 sk 3.22.6
1 par Fruntimmers Handskar 16

R:d 8.45 sk
Gefle den 6 October 1796

J.P.Nordström

Då Handelsbetjänten Jonas Nord-
ström nu efterskickad, även besan-
nade dessa sin Broders och Hus-
bondes uppgifter, så tillstod också
Jungfru Norling att hon, på sätt
ftirberört år, hos Nordström uttagit
ovanuppräknade varor till det där-
på satta pris; men påstod med häf-
tighet därjämte att hon den 20. er-
hållit l0 och den 26. äter l0 skål-
pund kaffebönor; vartill, när både

Kryddkrämaren Nordström och
dess broder nekade, hon sade sig
även, på den grund böra neka att
hava uttagit och bekommit det öv-
riga i räkningen uppft)rda. Ehuru
hon sålunda medgivit varuavhämt-
ningarna; ftirsäkrade hon sig likväl
ingalunda hava forfattat eller skri-
vit de falska inskrivningarna i Fru
Östlings namn, ej heller vetat dem
vara falska och understuckna när
hon dem avlämnade på anmodan
av en annan Jung{iu vid namn
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Anna Christina Ström. som i år va-
rit Hushållerska hos Fru Assesors-

kan Östling, och som skall inbillat
Jungfru Norling att Fru Östling
verkligen rekvirerat ej mindre des-

sa varor, än alla nedannämnda och

fiirfattat 2:ne andra här nedanfiir
omftirmälande invisningar, den

Norling även, ftir att så medelst

tjäna Hushållerskan Ström ä 2:ne

andra särskilda ställen avlämnat
och på det ena uttagit varor;
skolandes Jungfru Norling då icke
vetat annat än att Hushållerskan
Ström ännu varit kvar i Fru Öst-
lings tjänst och att Fru Östling
själv skrivit alla invisningarna. På

vidare tillfrågan uppgav Jungfru
Norling att hon efter Hushållerskan
Ströms begäran infått de varor hon

ftirsta gången från Nordströms av-
hämtat uti Handelsman Johan Otto
Birners Bod, varifrån Hushållers-
kan Ström dem sedermera skall av-
hämtat och till Fru Östhng på

Stigslund utftirt, men vad Norling
senare gången på Stroms begäran

utan skriftlig rekvisition uttagit,
hade Ström själv alltsammans om-
händertagit och efter Norlings fi)r-
modarL till sin Matmoder utflort,
undantagandes de då erhållna l0
skålpund kaffebönor dem Ström
bett Norling lorsälja for sin räk-
ning, under yttrande: att Ström är-
nade sålunda göra sig betalt ör det
hon ej lått någon lön av Fru Öst-
ling.

Någon otillbörlighet hade väl Jung-

fru Norling funnit i detta Hushål-
lerskan Ströms florehållande, men

som Norling ansett det vara en sak
varom Hushållerskan finge själv
likvidera och ansvara ftir sin Mat-
moder det bästa hon kunde: så

hade hon Norling utan vidare
betänklighet fullgjort Hushållers-
kan Ströms begäran och lor 20 sk

skålpundet bortsålt 7 skålpund kaf-
fe den 27 September, och samma

dag lämnat denne penningar därfor
tillika med de 3 skålpund kaffebö-
nor som vore kvar in natura. Till-

frågad, namngav hon även Coopv.
Skepparens O. Hemströms Hustru
Cathrina Strandberg åt vilken hon
sålt 5 och Constapel Forsmarks
Hustru 2 skålpund. Nu beslöts det

dessa personer komma att till nästa
gång kallas och häröver höras; men
emellertid sändes genast bud efter
Hushållerskan Ström.

Rannsakningen fortsattes vidare
över Jungfru Norling, och florekall-
ades i sådant avseende Hen Käm-
nerens och Kryddkrämarens H.
Orre Pehrssons Handelsbetjänt
Eric Bomgren, vilken framgav fi)l-
jande invisning; "Min gode Herr
Orre var god och lämna med budet
l0 skålpund goda bönor samt en

topp socker av grövre sort - pen-
ningar skall ej felas så snart Östlin-
gen eller jag kommer inni Stan eller
om Min herre vill vara god och
lämna bok - Stickslund 4 October
1796 Catharine Charlåte Östling"
som Norling sanuna dag som afto-
nen därstädes inlämnat, varandes
sedeln med utanskrift till Handels-
man Orre, hopviken och ftistad
med lack i hörnen. Nu ehuru Herr
Assessor Östling hos Orre verkli-
gen handlar och har motbok, kunde
Bomgren ändå intet falla på miss-
tanke om någon oriktighet härutin-
nan, utan lämnade henne en sock-
ertopp, om 5 skålpund och 6 lod,
som efter 18 sk, som skålpundet
kostade, utgör i värde tillhopa I R:
d 45 sk, 4 r:st, men några slags bö-
nor ägde han inte att lämna henne,

och var ftir övrigt hans Husbonde
inte vid denna händelsen hemma -
En stund därefter hade hon väl
återkommit med en liten pappers-

lapp som nu även uppvistes och
varpå stodo uppsatt loljande per-

sedlar, nämligen ett halft skålpund
Turkis garn ett halft skålpund blått
mörkt bomhullsgarn samt I skål-
pund vit av grövre sort - 2 skål-
pund bomull, och vilken lapp hon

floregav av Assessor Östlings
Dräng som väntade på persedlarna

och skulle hava dem med sig ut,

fiirsta gången ftirgätit att ifrån sig
lämna; - Men som Bomgren då ge-

nom Kryddkrämaren Herr Nils Al-
fenius blivit upplyst om att även
hennes fiirra rekvisition var bedrä-
geri; så fick hon nu inge varor utan
måste gå sin väg. Bemälte Alfenius
även ftirekallad, framviste fiiljande
lika beskaffade biljett till honom,
som till Orre, vilken hon och sam-
ma dag och tid till honom inlämnat,
så lydande; "Min Goda Herr Aleni-
us - Var god och lämna med budet
I halft lispund goda bönor samt en

topp socker av gröwe sort - peni-
gar skall ej felas så snart Östlingen
eller jag kommer inni Stan, eller
om min Herre vill lämna bok,
Stickslund den 4 October 1796.
Chharina Charlåte Östling". Men
som Alfenius kände det Assessor
Östling handlade hos Orre, och
fruktade således att denna invis-
ning vore bedräglig; så hade han
svarat det hon skulle ffi komma
igen om en stund, var emellertid
han genast fiirfogat sig upp till Or-
res, när invisningarna blivit med
varandra jämfijrda och skälmstyck-
et sålunda uppläst.

Jungfru Norling härom nu tillspord
och huru hon kunde låta nyttja sig
till främjande av slikt bedrägeri,
enär hon, så av den fijrr berörde
kaffeftirsäljningen, som av olikhe-
ten i fru Östlings ftirnamn under
invisningarna, samt den täta rekvi-
sitionen son som skett på flera stäl-
len, av bönor och socker, bort sluta
det alltsammans vore flärd, helst
hon även bort lämna det Hushål-
lerskan Ström längesedan vore
ifrån fru Assessorskan Östling?
svarade: att invisningarna såsom
lorseglade hade hon icke sett inuti,
och viste intill sista stunden icke
annat än Hushållerskan Ström vore
kvar hos fru Östling, vilken Ström
ör Norling ständigt skall foregivit,
det kunde ej Jungfru Norling neka
att ju dessa invisningar slutligen
började ftirefalla henne själv miss-
tänkta. Hon medgav och upplyste
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ftir övrigt på tillfrågan, att hon,
medan Hushållerskan Ström väntat
ute på gatan, att på hennes begä-
ran, gått in med billetten eller in-
visningen uti Orres Kryddbod, dä-
rest hon av den {tirenämnde Bom-
gren skall erhållit, jämte sockertop-
pen, 10 skålpund kaffebönor, vilket
senare hon misstänkte att Bomgren
ej ville erkänna, men vartill hon li-
kafullt ännu nekade, och varpå hon
vid ftrbigåendet av Allnii Bod, här
inlämnat den andra till honom
ställde billetten, som emottogs av
Allenii Betjänt vilken därmed gått
in till sin Husbonde som därpå sva-
rat att hon skulle fä komma igen
om en stund, medan det begärda
hoplades, Hon hade vidare i säll-
skap med Hushållerskan Ström
gått utfrre till den ovannämnda
Handelsman Birner, uti vars kök de
nedsatte det ifrån Orre hämtade
kaffe och socker, som en piga där-
städes emottagit att vårda till dess

Hushållerskan Ström., som sagt sig
hava flera ärenden att uträtta, skul-
le fara ut ur staden till Stigslund.
Den sistnämnda hade ock ftir denne
orsak lämnat Norling den ovanin-
tagna lösa lappen med därpå upp-
satta varor, den hon loregivit att
Assessor Östlings dräng som så

även sagts vara i staden, glömt att
avlämna på samma gång som in-
visningen, varltir Jungfru Norling
med besagde uppsats åter begivit
sig uti Orres Bod och lämnat den

till Bomgren, som så svarat det han
ej hade tid härmed, varför Norling,
efter den lorut erhållna tillsägel-
sen, - därifrån gått in uti Alenii
Bod for att här avlämna de varor
hon väntade få enligt den avlämna-
de rekvisitionen; men hon fick icke
tid att säga till åt Betjänten därom,
lorr än Orres Bokhållare J.B Lind
infann sig uti samma Bod, under-
ättande henne att den hos Orre av-
lämnade invisningen vore falsk.
Förvånad däröver, hade hon lika-
fullt på hans begäran töljt med ho-
nom fiirst tillbaka på Orres Kontor
och sedan därifrån till Birners lor

att söka Hushållerskan Ström, som
emellertid skilt sig från Jungfru
Norling, men varken träffat Ström
ej eller den pigan som emottagit
kaffet och socket, så att ej eller
därpå kunde fiis någon reda. Vida-
re och lor att utforska rätta sam-
manhanget om invisningarna, hade
ock Jungfru Norling, efter erhållen
underrättelse att Herr Assessorn
Östling skulle samma eftermiddag
varit på Stads-Källaren, dit med-
ftjljt Bokhållaren Lind ftir att ftilja
Herr Assessorn, men där de icke
träffat honom; Och hade lor övrigt
Jungfru Norling om denne sak, ing-
en annan eller vidare kunskap.

Nu, ehuru dessa Jungfru Norlings
uppgifter medfijrde sken av sanno-
likhet, trodde sig likväl Rätten
hava anledning att misstänka red-
ligheten av hennes bekännelse, och
frågade henne ftirdenskull om hon
själv kunde skriva? Varpå, när hon
svarade sig kunna skriva endast
svenska bokstäver, Rätten befallde
henne att avskriva en av de falska
inskrivningarna. Hon började även
skriva en rad med svenska karaktä-
rer, men då därav ingen ting kunde
slutas, tillsades hon att så gott hon
kunde, efterskriva Fru Östlings
fiirfalskade namn med latinska
bokstäver. Detta skedde; och då av
den fullkomliga likheten emellan
det Iörut fiirfalskade namnet, och
det Jungfru Norling nu skrev, klart
och tydligt kunde skönjas att en

och samma hand skivit dem bäg-
ge, i anseende vartill hennes ovan-
fiirdighet henne lorehölls tillika
med den illvilja hon haft att skjuta
skulden på den i så motto oskyldi-
ga Hushållerskan Ström; så bekän-
de hon omsider, under häftig sin-
nesrörelse, att hon själv skrivit alla
invisningarna och rekvisitionerna,
och att Hushållerskan Ström därfiir
vore av henne falskeligen angiven.
Hon uppgav likväl i dess ställe en

annan piga, som skulle heta Stina
och 3:ne år i rad tjänat hos Asses-
sor Ostling, men nu flyttat därifrån

till Coministern Bergstedt i Hille,
ftir att hava varit den som skall
fijrlett denne Norling till dess miss-
bruk och bedrägerier samt att skyl-
la på Hushållerskan Ström, efter de

visste att Ström vore bortrest till
Stockholm och trodde att rätta san-
ningen sålunda skulle kunna döljas;
tilläggande för övrigt, att allt vad
hon fiirut sagt om Hushållerskan
Ström ägde sin fulla riktighet i av-
seende på Stina, så att namnen
blott behövde ombytas, så vore sa-

ken och händelserna desamma.
Med denna Stina, vars namn hon
inte vidare visste, hade hon ft)r 4 år
sedan blivit bekant på Valbo Mas-
ugn, där Stina då skall tjänat och
Jungfru Norling någon tid biträtt
som sömmerska; och trodde hon på
tillfrågan, det Stina så mycket
mindre skulle kunna frångå och
neka sin brottslighet, som Extra
Brandvakten Joh. Berglunds Hust-
ru skall varit inne rummet hos

Jungfru Norling, samma afton då
Stina skall återtagit och avhämtat
de 3 skålpund kaffe som efter for-
säljning varit kvar; ävensom Mu-
rarhantlangaren Forsmans Hustru
och Skutskepparen Tests änka sko-
la sett att hon Stina liån Handels-
man Birners bod avhämtat det där
insatta knyte, uti vilket de hos

Kryddkrämaren Nordström frrsta
gången uttagna varor voro inlagda.

Tiden hade nu lidigt så lång in på
aftonen, att dessa personer ej kun-
de uppkallas och avhöras, varfiir
sådant måste till nästa gång upp-
skjutas; Men Hushållerskan Ström
som anmäldes vara tillstädes och
redan en lång stund hade väntat ute
i flormaket, lämnades fiireträde.
Hon sade sig heta Anna Christina
Martin, ehuru hon nu i allmänhet
nämnes efter sin styvfader Coopv.
Skepparen Ström, och underrättad
om målet, forklarade hon både med
fortrytelse och frimodighet sin
oskuld till alla Jungfru Norlings
brott och beskyllningar. Ström

I hade väl till vid pass 6 veckor
l
l

L
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fore nästlidna påsk varit i tjänst
hos Fru Assesorskan Östling och
sedermera rest till Stockholm, var-
est hon 14 veckor uppehållit sig;
men icke ftirr än åtta dagar i lör-
dags sedan, eller den I denna må-
nad, med Skepparen Arner därifrån
hemkommit; vadan hon såsom
fiånvarande desto mindre kunnat
begå de henne pådiktade brott;
varandes hon ftir öwigt icke ens

bekant med Jungfru Norling och
visste sig icke hava råkat henne

mer än en enda gång, sedan år
1792 dä Riksdagen hölls här i Ge-
fle. På vidare tillfrågan kände icke
Hushållerskan Ström den av Nor-
ling uppgivna Pigan Stina; utan om
så vore, måtte hon då heta Cajsa
och hava varit kökspiga hos Herr
Assessor Östling; Men denna Piga
hade Ström ansett så beskedlig och
hade hon haft så gott beröm om sig
både av sin Husbonde och Mat-
mor, att Hushållerskan Ström hö-
geligen tvivlade det hon kunnat
nedlåta sig till delaktighet i Nor-
lings bedrägerier.

Jungfiu Norling påstod ändå detta
senare, ehuru hon ej rätteligen kun-
de erinra sig om hennes namn vore
antingen Stina eller Cajsa. Och
skulle, efter Stadsfiskalens begäran
kallelse till nästa sammanträde ut-
flärdas, ej mindre å denna Cajsa, än

alla de personer som nu blivit
namngivna och i målet, till upplys-
ning därom eller till mer och mind-
re ansvar därflor, böra höras. Emel-
lertid återflordes Jungfiu Norling i
Stadshäktet, efter erhållen allvar-
sam ltirmaning att med uppriktig-
het bekänna sina fel.

Kalla: Gefleborgs Lrins lYecko-
blad

Del II
kommer i

nci,sta nummer
av Gestricia

Tiggarklubba från
Kjessmansbo

Bland de synnerligen rikhaltiga och
vetenskapligt mycket värdefulla
samlingarna i Gammelgården ftir-
varas en liten blåmålad klubba med

en del inskrifter, vilken vid hastigt
påseende fiirefaller att vara ett rätt
oansenligt fi)remåI. Denna klubba
är dock en mycket intressant pjäs,

som har mycket att örtälja oss.

Det är en s.k tiggar- eller fattig-
klubba, vilken skänkts till Gam-
melgården av fiu Greta Brodin i
Verkebro. Den har använts i byar-
na Kjessmansbo, Verkebro och
möjligen i en gård i Grååsen i Val-
bo. Dessa byar ha tydligen sökt att
gemensamt ordna frågan om här-
bärgerandet av tiggare och de fatti-
ga.

På klubban angiva bokstäver och
siffror de olika gårdarna. Skyldig-
heten att taga emot hjälpsökande
gick alltså i tur och ordning mellan
gårdarna. När en tiggare kom till
byn och begärde kvarter, blev han
visad att ft)rst taga reda på klub-
ban. Den gård där klubban fanns,
hade senast härbärgerat en fattig
och var alltså den natten befriad
från härbärgeskyldigheten Den
hjälpsökande fick då uppsöka den
gård, som var itur att giva mat och
logi. I den gården var man alltså
pliktig aft mottaga fiämlingen, som
kom med klubban.

På klubban från Kjessmansbo och
Verkebro finns en del tecken, som
enligt uppgift av fru G. Brodin och
hemmansägare Olsson i Verkebro
ha betecknat ftljande gårdar: I

Kjessmansbo: n:r I Lars Olsson, S

1 Olof Olsson, SS 1 Olof Anders-
son, SSS I Jan Olsson (fru Bro-
dins far); i Verkebro: n:r S 2 Erik
Jönsson,2 Olof Olsson, S I Erik
Persson, I Lars Nilsson. S I möjli-
gen någon gård i Grååsen. S I i

Kjessmansbo och n:r 2 i Verkebro
tillhörde samme ägare, nämligen
fadern till den nyssnämnde Ols-
son. - Tecknet S I betyder, att går-
den är utbruten ur stamhemmanet
n:r l.

På basen av klubban står vidare
"Kyrko Stämma 1868" Det borde

alltså finnas några anteckningar i
1868 års kyrkostämmoprotokoll
angående ordnandet eller regleran-
det av någon sorts fattigvård eller
dyligt ftr ifrågavarande byar, men

därom nämns ej ett ord i protokol-
len*

Utom denna klubba från Kjess-
mansbo har Hembygdsfiireningen
också i sin ägo, en liknande klubba
från östra Bodtrakten, överlämnad
av hemmansägaren Alfred Lund-
bäck i Mårtsbo, samt lorsedd med

årtalet 1857. Å denna saknas hem-
mansnummer, men är istlillet har
där utsatts bomärkena fiir de olika
gårdarna.

Åtminstone ännu en dylik klubba
har funnits inom Valbo, nämligen
i Äsbo. Enligt uppgift av handl.
Lindberg därstädes hade man ock-
så där ordnat frågan om skyldighe-
ten att härbärgera tiggare på lik-
nande sätt som i Kjessmansbo och
Verkebro. Klubban fanns kvar i
herr Lindbergs ägo till fijr en del år
sedan, nu har den tyvärr hamnat i
ett annat hembygdsmuseum. För-
modligen hörde även de övriga går-
darna i Grååsen samt Dalen sam-
man med Åsbo i detta avseende.

Hela socknen var nämligen indelad
i vissa fattigvårdsdistrikt eller fat-
tigrotar. Enligt var hr. L meddelat
mig, tillhörde Åsbo, Grååsen och
Dalen samma fattigrote och denna

omfattade enligt gamla beräkning-
en 9 öresland. Inom denna fattigro-
te hade ftiljande gårdar skyldighet
att taga emot fattighjonen: I Åsbo
gårdarna n:r SSS 1 Jöns Jansson, S

2 Nygårds, 2 Berget, I Böle, SS I
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Olunds (i senare tid), 3 "Jernisses";
i Grååsen n:r I Anders Andersson,
S I Erik Andersson, SSS I Anders
Ersson, "Bokhållars"; i Dalen n:r I
Per Jönsson, S 2 Hagas (Vibergs),
2 Jan Jönsson, SS 2 Boströms. Det
är möjligt att ungefiir samma {tir-
ordning var gällande ftir den, som
kom med fattig- och tiggarklubban,
inom denna rote.

I samband med detta må också er-
inras om ett gammalt ordspråk,
som fiirr i ftirekom i Valbo, och
vilket meddelas av folkskollärarin-
nan Maria Östlund i Forsbacka:
"Den, som ej vill lyda far och mor,
han fär gå med Klubban"; d.v.s.
honom går det illa, att han till sist
blir utfattig.

Det har inom andra delar av vårt
land funnits ett ganska rikt utveck-
lat samfundsliv inom byarna, med
byålderman i spetsen fiir bystyrel-
sen och en mängd olika fiirordning-
ar samt värdighetstecknen fiir byål-
dermannen och en hel del andra in-
stitutioner, som hänga samman
med byväsendet. Det har tyvärr
ännu ej varit mig möjligt att när-
mare undersöka, i huru hög grad
detta ytterst intressanta byväsen
även funnits inom Valbo, men det
är att hoppas att Gammelgården
ffir mottaga flera gåvor. som berö-
ra byväsendets historia, så att en

del andra detaljer härigenom kunna
utredas.

Bengt Bergman.

*Trinkbart är dock, att ordet
"Kyrko Strimma" hrir kan vara en

felslrrivning å kluhban i st. /.
" Kommunalstcjmma" encir på
grund av l862 års förordning om
kommunalstyr e ls e på landet fat t ig-
vården då fördes över på den
borgliga kommunen. Vid den ti-
den gcillde fortfurande 1853 års

fattigförordning med dess nog-
granna bestrimmelser om rotein-
delning m. m. Pit pyund av

bristande tid ha dock icke kommu-
nalstömmans protokoll kunnat ge-
nomgås men det rir red:s förhopp-
ning att i ett kommande nummer
av tidningen kunna ge en mero ut-

ftrlig framsttillning om fattig-
vårdsJörhållandena i Valbo vid
mitten av förra århundradet, var-
vid denna fråSa då nörmare kan
utredas. Red:s anm.

Ktilla: Utanvessarn I 929

Ileddrlanden

GAVA TILL FöRENINGEN

Arne Johansson har skänkt fbre-
ningen två st pärmar rörande en

släktutredning. Den utgår från
Svea Andersson, Ingebo. Hela ma-
terialet rör sig i området Hälsing-
land och Dalarna. Föreningen tack-
ar Arne for denna gåva.

Roger Larsson

EXTRA öPPCT.NUS

Vårat örsök med extra öppet-hus
loll väl ut, så vi har planerat in
några fler kvällar under våren.

Följande datum kommer vi ha

öppet-hus i vår loreningslokal.

1713 och 714. kl I 8.00-2100.

DATORN ÄN PA PLATS

Vår foreningsdator finns nu på
plats i foreningslokalen. Där har du
nu möjlighet att titta på Sveriges
Dödbok 1968-1996 (CD-rom).
CD-en innehåller basfakta om de

människor som avlidit i Sverige
under tiden 1968-1996. Den inne-
håller drygt 2.555.000 poster. Be-
sök lokalen och prova denna.

NYA MEDLEMSTIDNINGAR

GGF byter nu även medlemstid-
ning med Falubygdens Släktfors-
karftirening. Deras tidskrift heter
"Fahlu släktforskarblad". .

Vi byter även med Hudiksvalls-
by gdens s läktforskarftirening.
Deras medlemstidning heter
"Ursprunget".

Skrifterna finns att läsa på ftire-
ningslokalen

FORSKNING IFRYKDALEN

Östra Emterviks Hembygdsftire-
ning har låtit trycka del III (1726-
1740) av "Sammandrag av Fryk-
dals härads domböcker".

Boken är pä 624 sidor och har filtt
samma utftirande som fiiregående
delar, med ort-, sak- och personre-
gister. Pris 200 kr plus porto 35 kr.

Den kan beställas från hembygds-
frreningen hos frljande :

Gunvor Jansson
Bogerud
656 96 0Srzu ÅUrgnWX
Tel: 0565-320 56

eller hos hembygdsforeningens sek-
reterare.

Per Sundqvist
S. Ås, Bråten
686 96 ÖSrnA Å.VrnnruX
Tel:0565-301 04
E -mail :,sundqvis t@;pr es s. s e

Hembygdsftireningen har ännu
några exemplar kvar av del I
(1600-tal) och del II (1701 -1725)
till samma pris 200 kr plus porto
35 kr per del.

Gunnar Almqvist

vO Ex-..-.
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W W:,
Assar Hässman, ffid 1948,
5 oklober, söker sin fader som var
sjöman från Polen, som awek från
Gävle januari eller februari 1949
med båt eventuellt till Kanada.

Fadern hette Sigmund Barinslry
och var load den 16 mars 1924
Wanava, Polen.

Han arbetade vid sonens fiidelse
som elektriker vid Forsbacka Järn-
verk. Barinsky blev utslängd ur sin
ev. blivande svärfaders hus såsom
icke varande ett passande parti flor
dottern, dvs Assars mor.

Assar Hrissman

Tel: 026-13 00 15

7- CY-

Finns det någon utredning om släk-
ten Bång ? Jag läste i en gammal
"Bygd och Natur" (nr 2/96) aft det
bodde en skeppsbyggare Bång i
Gävle i mitten av 1800-talet.

Orsaken till min undran är att en

kusin till min mormor flyttade fiån
Sunne i Värmland till Stockholm
och där kanjag inte hitta henne.

Enligt hörsägen gifte hon sig Bång
och levde sitt liv i Stockholm.

Tacksam ltir svar !

Ulla Larsson
Mellerud, Karlberg
660 52 EDSVALLA

Tel: 051-53 91 17

v O C O-c-=

En
bokrecension

"Bedarön ftirr" En historik om
Bedarön och fiskeperioden 1910-
1950 av Ingrid Johansson. Ingrid
Johansson, bosatt i Farsta, är med-
lem i vår ftirening, och överlämna-
de redan i juni I 997 den här boken
som gåva till GGF. Den anmäldes
då som ett nytillskott i våra bok-
hyllor, men den borde på grund av
innehållets speciella Gävleanknyt-
ning har ffitt en närmare presenta-
tion. Vi ber därfiir ftirfattaren om
ursäkt ftir detta.

Av tradition bedrev Gävlefiskarna
ett s k fiänfiske under sommar-
månaderna i ftirsta hand utefter
norrlandskusten. Ännu på 1890-
talet örde några Gävlefiskare med
sig drängar, pigor, husdjur och bo-
hag på sina speciella fiskebåtar, s k
haxar, till sina fiskeplatser vid
Ångermanlands kust. I mina ytliga
efterforskningar har jag emellertid
inte kunnat finna att några bosätt-
ningar skett där. Däremot fick
Gävle en "koloni" söderut.

I sin bok berättar Ingrid Johansson,
en ättling till en av de Gävlefiskare
som vid detta sekels början sökte
sig nya och bättre fiskevatten just
söderut utanltir Nynäshamn, om
denna "kolonisering". Boken utgör
ett exempel på den typ av släkt-
och hembygdsforskning som jag
personligen pläderat ltir, nämligen
att ge grunden till en tidshistorisk
skildring av en speciell trakt och
människors strävanden där. Jag
kan inte här gå in på alla de intres-
santa bokavsnitten.

Låt mig bara nämna att lngrid be-
rättar om alla de familjer som slår
sig ned på Bedarön efter år 1909.
Bland dem nämner hon pionjärerna
Carl Sundin fiån Utvalnäs och

Ludvig Åslund fiån Lövgrunds fis-
keläge. Även Ludvigs bror John
med familj flyttar snart efter, så
gör också flera andra, släkt eller
goda vänner. Så nämns namn som
Erik Nordström, John Bergelin,
Leonard Johansson, Valfrid
Nygren, Axel Flodberg och Joel
Johansson. I närheten på Brunns-
viksholm bosatte sig ockå familjer
vid namn Nordin, Röstlund, Molin
m.fl. Det var inte bara fiskare som
slog sig ner här utan även andra
yrkesgrupper som båtbyggare och
snickare. Till ön kom också som-
margäster från fastlandet. Vi ffir i
boken som är rih illustrerad ta del
av ett sjudande såväl yrkesliv som
socialt liv. Vi ffir ta del av familjer-
nas historia, samt fotografier av
hus och familjemedlemmar. Visst
är sådant intressant ! Som att titta i
ett familjealbum av gammal mo-
dell. Våra medlemmar bör verkli-
gen ta del av den här boken. Kan-
ske någon t o m kan ha nytta av
den i sin forskning. Vi tackar Ing-
rid ör ett utomordenligt fint arbe-
te.

Eskil Tennemar

KALLELSE
TILL

Ansmörr

Härmed kallas du till
Gästriklands
Genealogiska

Förenings
årsmöte

Datum: 1999-03-16

Tid: 19.00

Plats: St.Angars Hus

Stadgenliga ärenden
kommer att hanteras

Välkomna !

[s-
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16 Larn Erit
Född 171042-26 i M&ubo, vdbo (x).
Dod lt0lll24{ i M&rrbo, vdbo (x).
Bil& i ltI&trho m rs 2 Vdbo fi0.

t Erftra Las
Född l7l0.O5-10 i lvl&rbq Vslbo (X).
Död 1t524+{)6 i }rffiq Vdbo (X).
Rnn&i }lftr.hnrrlr? Vdlrn fY\

l7 Eudffi tkin
Född 1747-03-.. i Letcbo, Vrtbo (X).

I Lrn
Född I

l.r &iL
&n{!}-10 i Mhbo. Vdbo fi

2.
Etöd I l7to3- I 6 i lv{&trbo, vdbo (x) It Oloimr Olof

9 0b6drt- &ita
Född l7t4{5-Ol i Otmrca, Vdbo (X).
Död 1t17-12-21 i Dvlhbo, Vrlbo (X). f9 Krin

2 Er&ra J
Född lt47{J

ohnErit
r.25 i Ll&trbo. vdbo oo

Död l9(D12.Oi i lv{åfirbo, Valbo (X} 20 Jllrer l^rr
Född l7llll{3 i ft&ttbo, Vrtbo CX).
DOd 1790-12-17 i Mhbo, Vdbo (X).
Bodciltiltdor l.
2f (hllt tttlgrcrs
F0dd 1723{l-{D i Gdntugg VElbo (X).
DOd lmGry241 i !'tårtsbo, Vdbo CX).trr

Född I

l0 Lrrrrn Jolwr
F0dd 176444-22 i Llbbo, Vdbo (X).
DOd lt39-0+19 i lvlkcbo, Vdbo (X).

Itr Ant-
tl0-12{6 i Mårt$o, Valbo 00.
i93{3-2t i lvlhbo, Vdbo (X).Död I Zl Erfrrcl Erik

1l ErfrdotF Ama
Född l't77{5{5 i Hcmlinely, Gilvlc (X).
Död 1t5603-20 i lttftsbo, Vdbo OO. Zt ObfidoF Hehas

I Jolrurdoc lvtrgrctaEritr
Född ltt3-12-24 i ltlttsbo, Vdbo CX).
Död l92t{5-01 i }vd&trbo, valbo cx)

Ul Jlm Jm

5hr
Född I

rel Andgt
|&].3-l2-2A i l{colinrUv. G'fvb (x).

Död II
Bonde

ln$l-?Å i L&tåo, Valbo CE
i Letcbo nr r l.
ljl Jrrdottcr AnnaBrita

3 ArdcndrG Britalcot
Född lt55{+09 i Llrtcbo, Vdbo 09.
Dt}d 194441-20 i lvllrbbo, Vdbo (X) 2l Jrrlor Im

Född lTT l{3{[ i L&ftåo, Vdbo (X).
DOd 1t4905-26 i L&tåo, Vdbo (X).
BoniLilrrtrhoml.

14 Jn Dmid
Född 179&0146 i L&tcbo, Vdbo (X).
Död 187247-21 i Letocbo,vdbo (X). !t lrtrlfrr Mrlin

Född l77l-0+10 i Kr$bo, Vatbo (X).
Död f 82{-05{X i Lrrtcbo, Valbo (D.7 IDrr

Född :

il*drtbr Crctrt@
It32{l-13 i L&tåo. Vdbo Crl ).

Död I BtGl l-21 i L&tcbo, VElbo (E 3O Lrnol Iohm
Född 1764-0{-22 i lvl&tsbo, Valbo 0q.
Död lt39$l9 i fvfirtsbo, Valbo (X).
Bondci Mlrrrtnnr l-

l5 Jurddtcr G'rcte
Fodd l79Gl0-04 i Mhbo, Vslbo (X).
Död 186143-63 i rrdråo, Valbo (X). 3l Obfi&tt:r Anns

Född 1767.
Död lt0+0617 iMhbo,Valbo (X).



Sida l2 GESTRICIA
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c/o Svea Gustavsson
Bäckvägen 15
818 31 Valbo
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REDAKTIONEN
UPPMANAR

Fortsätt att skicka in fler
forskarporträtt.

Använd gärna diskett när Ni
skickar in manus.

Gör fler efterlysningar.

Skicka in antavlor.

Har ni foton på några personer

som kan visas tillsammans med
Era anor? Skicka in dessa till
redaktionen.

Ni erfarna släktforskare. skicka
in tips på hur Ni löste svårig-
heter i Er forskning.

Har ni några frågor angående

släktforskning ? Skicka in dessa,

så skall vi lorsöka svara.

v o 3 0-e--

G! tattforskarftireningen GG F
\J 6u, samarbete med andra
foreningar i Hälsingland och
Gästrikland.

Vi byter även medlemstidningar
med andra loreningar runt om i
Sverige - från Skåne i söder till

VO -€rx-.--

SLAKT & HE

Stadsblblioteket
Lödag 27 mans kl 10-16

M-
P*B
$y

G

D

Lokalhistorisk dag

Vår förening har fått kultur Gävles
förtroende att arrangera en dag

även i år. Temat är Släxt och Hembygd
Så boka in 27 mars i almanackan

OPPET HUS-våren 1999

GGF håller öppet hus i ftirenings-
lokalen ftiljande lördagar:

Datum: l0/4 och 8/5

Tid: I1.00-13.00

Besöksadress: Valbov. l8l Valbo

NASTA
NUMMER

10 juni

Manusstopp
6 juni
1999


