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Militärt sett var Gefleborgs län i gångna tider som be-
kant soldaternas och båtsmannens land och av nu le-
vande generation är det säkerligen inte många, som vet, 
att även ryttare uppsattes i våra trakter. Vårt indelta 
kavalleri räknade dock visserligen ingen stor styrka, 
numeraren uppgick nämligen till endast fem man och 
samtliga hade sitt hemvist i Österfärnebo, där många 
sockenbor alltjämt minns de käcka ryttarna, av vilka f. 
ö. den siste gick i graven så sent som 1946. 

 

Hur Gysinge bruk fick rustningsbrev  
Färneboryttarnas historia går tillbaka till 1680-talet, då 
inspektor Anders Larsson Höök var herre, till Gysinge 
bruk. Han hade till brukets drivande tillträtt ett antal 
hemman i socknen under arrende och sedan han för 
hemmanets räntor uppställt fyra munderingar vid-
Kungl. Lifregementet till häst, utfärdade konungen den 
16 december 1680 ett öppet s. k. rustningsbrev för ho-
nom. Inspektor Höök uppställde dessutom en femte 
mundering för lägenheten Färnebo kungsäng, bestå-
ende av Ängsön och Hästholmen 1 Dalälven, för vilken 
mundering rustningsbrev utfärdades den 29 dec. 1680. 
 I Lifregementets till häst äldsta generalmönst-
ringsrulla, daterad Örebro den 22 nov.1683, återfinnas 
de fem Österfärneboryttarna såsom ”inspektor Hööks 
tienare” under numren 80-84 på kapten Cruses kom-
pani, men överfördes 1691 till numren 126-130 vid 
Lifkompaniet med hemort i resp. Koversta, Nässja (2 
st.), Gryt och Allmänningarna. De fem första inneha-
varna av dessa nummer voro Jon Uggla, Mats Goliat, 
Johan Holm, Johan Lagopp och Per Frisk. 
 Livregementet till häst betraktades både vid 
denna tidpunkt och senare som det främsta av våra in-
delta kavalleriregementen och fick under de långvariga 
krigen otaliga tillfällen att ge prov på en lysande tap-
perhet. Det red ofta i främsta linjen under drabbningar-
na och dess förluster blevo självklart därefter. Färne-
boryttarna synas dock av rullorna att döma i allmänhet 
ha klarat livhanken ganska bra och omsättningen av, på 
de ovannämnda fem numren är knappast större än nor-
mal. Under tiden 1683-1886,  dvs. drygt två sekler, ha 
sålunda enligt rullorna funnits på n:o126 sammanlagt 
13 ryttare, på n:o 127 18, n:o 128 14, n:o 129 16 och 
n:o 130 endast 12 och endast ett fåtal av dem ha dött 
under militärtjänsten. 
          Att ryttarna från Österfärnebo under tiderna lopp, 
och särskilt under 1600, 1700 och början av 1800-talet 
fått uppleva många krigiska äventyr, kan man dock ta 
för givet. Inte minst generalmönstringsrullornas date-
ringar skvallra härom. Regementets hemort var länge 
Uppsala, men 1683 återfinnas de, som ovan nämnts, i 
Örebro, 1684 i Kungsör, i maj 1686 i Stockholm och 
två månader därefter i Hållen, i febr. 1704 i Guttstadt 
(Ostpreussen), i juni 1705 vid Lubin (Polen), i juli 
1707 vid Bredtleben (Sachsen), 1713 vid Röinge, 1716 

i Lund, 1760 i Strelow (Pommern), 1762 vid 
Drammendorf (Pommern), 1788 i Helsingfors och 
1814 i Gylpen (Brandenburg), för att nämna endast 
några stickprov. 
 På praktiskt taget alla de slagfält, som Sveriges 
historia nämner, hade också färneboryttarna 
”hemortsrätt” och det olyckliga Pultava-året 1709 
blevo alla fem numren på engång vakanta. Ofta mönst-
rades de av konungen i egen hög person, så skedde bl. 
a. i Lund 1716 efter Carl XIIs återkomst från Turkiet 
och en rulla är t.o.m. signerad ”Carolus”, präntad med 
Högst densammes egen kantiga stil. 
 Att det gick hårt till under fälttågen, kan man 
också utläsa mellan raderna i de gamla rullorna. Av 
1704 års rulla framgår t. ex att ryttaren n:o 126 Olof  
Frimodigs häst ”störte i stallet 12/1 1703” men att han 
av general Spens ”fått ny häst, som dog i lägret 28/4 s. 
å.” och slutligen av major Axel Spens fått ännu en häst 
den 4/5 s. å, alltså tre hästar inom en tidrymd av endast 
knappt fyra månader. I rullorna kan man också utläsa, 
att ”boskapssjukan” härjade i Österfärnebo 1764, var-
för ryttaren n:o 126 Petter Fernberg inte kunde infinna 
sig till mönstringen det året. 
 Färneboryttarna voro i allmänhet tjänstefolk vid 
Gysinge bruk, men ibland finner man också adelsmän 
på färnebonumren, vanligen som volontärer. Omkring 
1700 nämnes t. ex. på n:o 126 en Lenhard De Geer som 
blev korpral 1701, men vilkens senare öden tyvärr äro 
obekanta och 1736 berättar rullan om n:o 127 Johan 
Wilhelm Ridderboll. Om denne meddelar ”Adelns 
ättartavlor”, att han var född 18/1 1721 såsom son till 
en officer Båll, adlad Ridderboll vid Södermanlands 
regemente. Volontär vid Lifregementet till häst 20/4 
1735, blev Johan Wilhelm Ridderboll förare vid  Sö-
dermanlands  reg. 1738, sergeant 1739, interimsfänrik 
1741, premiärfänrik 1743,  löjtnant 1748, stabskapten 
1757 och regementskvartermästare 1761. Han tog av-
sked ur militär tjänsten 1771 och dog ogift i Nyköping 
1796, varvid han samtidigt slöt sin ätt på svärdsidan. 
Han bevistade kriget i Finland på 1740-talet, varunder 
han blev svårt sårad i slaget vid Villmanstrand 1741, 
ävensom Pommerska kriget på 1750- och 1760-talen, 
varunder han bl. a. deltog i träffningarna vid Finken-
brück och Dargelow. 
 Rullorna upptar f. ö. både svenskar och finnar, ja 
t.o.m. en pomrare och ryttarnamnen ha i många fall sin 
härledning ur färnebobyarna. Man skymtar både Fern-
berg och Fernqvist, Näsbom och Näsman (efter Näs-
sja), Grytman och Grythén (efter Gryt) samt Gysing. 
Utrymmet tillåter tyvärr ingen mera detaljerad skild-
ring av dessa ryttares historia, varför vi här nedan nöd-
gas inskränka oss till en uppräkning av namnen på fär-
neboryttarna jämte några kortfattade uppgifter om dem, 
hämtade ur krigsarkivets mönsterrullor: 

Kungens fem färneboryttare 
Vad krigsarkivets rullor berätta om Gävleborgs enda indelta kavalleri del 1 



Ryttare vid n:o 126 i Koversta  
Uggla Jon. Ryttare 1683-84. 
Lund Simon. Ryttare 1686—1696. 
De Geer, Lenhard. Ryttare. Korpal 12/2 1701.  
Frimodig Olof. Ryttare vid n:o 74 och hit transporterad 
12/2 1701. Följde Carl XII i fält och nämnes ännu 
1707. 
Broberg Johan. Född i Bro, Uppland, c:a 1687, ryttare 
1709, kasserad vid regementsmötet 25/9 1724. 
Oxelgren Simon. Född i Södertörn c:a 1694,   ryttare 
24/12 1726. Gammal och skröplig, får avsked 17/9 
1741. 
Fernberg Petter. Född i Gestrikland c:a 1717. Ryttare 
17/9 1741,  ”karl och häst hemma blevne för boskaps-
sjukan i orten 1764, ”avstraffad med 40 par spö för 
tjuvnad och utesluten” 15/8 1773. Deltog i Pommerska 
kriget. 
Blomberg Eric. Född i Gestrikland c:a 1751, 5 fot 8 
tum lång, ryttare 15/8 1773, död på sjukhuset 13/1 
1790. Deltog i fälttåget i Finland 1788—90. 
Grå Jan. Född i Västmanland c:a 1763, 5 fot och 2 tum 
lång, vargeringskarl, ryttare 11/1 1791. 
 

Ryttare vid n:o 127 i Nässja  
Goliat Mats. Ryttare 1683—94. 
Winge Johan. Ryttare 1695. Avsked ?/10 1703.  
Ah1bom Bengt. Ankom från i Sverige som rekryt 2/12 
1703, placerades som ryttare vid n:o 31, men transpor-
terades till detta nummer 5/12 1703 följde Carl XII i 
fält och nämnes ännu 1707. 
Ekeroth Nils. Ryttare 1709, rymde 1713. 
Nuckari Jacob. Född i Nyslotts län i Finland c:a 1658 
ryttare ?/8 1712 och här placerad efter ovannämnde 
Ekeroth, avsked 1715. 
Than Mårten. Född i Uppland c:a 1670, kom i krigs-
tjänst c:a 1700 och här placerad 1715, kasserad 26/9 
1722. 
Roos Sven. Född c:a1706, interim approberad ryttare 
18/1 1726, på rusthållarens begäran kasserad och av-
skedad 11/3 1729. 
Broman Nils. Volontär 5/1 1730. Korpral vid Wassbo 
kompani.  
Ridderboll Johan Wilhelm. Volontär 1/2 1736. Ej till-
städes vid mönstringen 18/5 1736 och därför ej appro-
berad. 
Åkerblom Jöns. Född c:a 1716. Ryttare 24/7 1740.  
Häström Thomas. Född i Uppland c:a 1739, ryttare 
1762, död 4/12 1768. 
Fernqvist Petter. Född i Gestrikland c:a 1746, ryttare 
2/10 1770, 5 fot 11 tum lång, död 9/9 1791. Deltog i 
fälttåget i Finland 1788—90. 
Fernqvist Samuel. Född i Gestrikland c:a 1770, 5 fot 7 
tum lång, vargeringskarl, ryttare 10/9 1791. 
 

Ryttare vid n:o 128 i Nässja  
Holm Johan. Ryttare 1683, död 28/3 1701. 
Modig Petter. Ryttare, hit transp. 1701. Följde Carl XII 
i fält, men rymde från armén 12/6 1704. 
Selling Erich. Ryttare vid n:o 1 och hit transporterad 
17/8 1704. Följde Carl XII i fält och nämnes ännu 

1707. 
Lundberg Johan. Född i Balund s:n i Västmanland c:a 
1688, ryttare 1709, avsked 26/9 1722. 
Siöberg Anders. Född c:a 1690, ryttare 16/3 1725, 
rymde före 1728. 
Näsbom Olof. Född i Gestrikland c:a 1707, ryttare 4/9  
1730. Nämnes även 1741. 
Näsman Jan. Född i Närke c:a 1737, vagnmakare, ryt-
tare 1762, 5 fot 10, 2 tum lång, ”liderlig, avgår utan 
avsked” 2/7 1777. 
Näsman Jacob. Född i Gestrikland c:a 1757, ryttare 
16/10 1777. Deltog i fälttåget i Finland 1788—90. 
 

Ryttare vid n:o 129 i Gryt  
Lagopp Johan. Nämnes som ryttare 1683—95. 
Grytman Johan. Ryttare 1704-07. Följde Carl XII i fält. 
Ström Anders. Ryttare vid första uppsättningen 1709, 
död 1711. 
Hallun Petter, Född i Torpa s:n och Reards härad i Väs-
tergötland c:a 1691, ryttare 1711, ”har fallandesjuka, 
får avsked” 11/3 1729. 
Grytman Hindrich. Ryttare 2/2 1731, drunknade 1/4 
1736. 
Ekbom Carl. Född i Gestrikland c:a 1708, ryttare 18/5 
1736, nämnes ännu 1741. 
Grythén Anders. Ryttare, avgick 11/2 1760.  Deltog i 
Pommerska kriget. 
Grythén Lars. Född c:a 1737, ryttare 1762, interims 
avskedad 14/8 1769. 
Broberg Anders. Född c:a 1749, ryttare 22/9 1770, 
rymde 4/7 1771. 
Grythén Anders. Född i Bergslagen c:a 1753, ryttare 
9/5 1772, 5 fot 5 tum lång. Deltog i fälttåget i Finland 
1788-90.  
 

Ryttare vid n:o 130 i allm. Färnebo kungsäng 
Frisk Per. Ryttare 1683. 
Leerberg Anders. Ryttare från 1684, död 22/6 1707, 
följde Carl XII på hans fälttåg. 
Gysing Jacob Larsson. Född vid Gysinge bruk c:a 
1691, ryttare ?/7 1712. 
Kohlhiep Jacob. Född i Düringen i Pommern c:a 1694, 
kom i krigstjänst c:a 1711 och nämnes som ryttare här 
1716, avskedad på grund av sjukdom 10/9 1719. 
Falck Johan. Född i Nyköping c:a 1688, år 1717 ifrån 
åkareämbetet frifaren till Kungl. Lifgardet och 1719 
därifrån avskedad, 1730 bleven ryttare (nämnes dock 
som ryttare här från1722) och 1735 på mötet i Uppsala 
illa slagen av en häst och därav ofärdig i högra foten, 
begär och får avsked med underhåll” 17/9 1741. 
Wikander Anders. Född c:a 1714, ryttare 21/11 1740. 
Engaberg Erich. Född i Södermanland c:a 1716, ryttare 
c:a 1743. 
Engsberg Petter. Född i Roslagen c:a 1735, ryttare c:a 
1759, död 8/6 1770. 
Engström Anders. Född i Gestrikland c:a 1748, ryttare 
2/10 1770, 5 fot 6 tum lång. Deltog i fälttåget i Finland 
1788—90. 
 

Erik Wickberg. GD 13/12 1947 
Del 2 i nästa nr 



Gestricia digitalt 
Gestricia skickas digitalt till  

medlemmarna.  
Du som vill ha tidningen digitalt, 
uppge din e-postadress. Gestricia 
skickas då till dig som en PDF-fil.  

Vill du fortsätta att få tidningen i pap-
persformat med vanlig post meddela 

då detta till föreningen. 
 
 

Har du släkt i Torsåker? 
 

I boken "Torsåkers fäbodar", skriven av William 
Eriksson 1957, så berättar han det mesta om fäbod-
livet. Han har bl.a. intervjuat den äldre generationen 
om hur det var förr i tiden och även namngivet 
drygt 10 personer av dem.  
Författaren redogör noggrant vilka fäbodvallar och 
stugor som tillhör hembyn, t.ex Åsmundshyttans 
fäbodar som hade övre och nedre vallen, den nedre 
vallen ägdes av nr 8 Andersols, nr 7 Jönses och nr 6 
Mattssas.  
Så här räknar han upp många vallar och vilka de ägs 
av. Mycket med information om vilka stugor som 
fanns kvar 1957 och vilka som flyttats till andra 
ställen och mycket mer.  
Bilder på fäbodarna finns också tillika med en utför-
lig karta över byar och fäbodar, var de ligger och 
bilder på en del av "fäbodkullorna".  
En mycket läsvärd bok för alla som är intresserad 
av släktforskning och hur det var på fäbodvallar förr 
i tiden. 

Birgitta Hellström  

Finns det någon medlem som vill hjälpa 
till att fota dödsannonser ur gamla  

GD och AB.  
Hör av dig för mer information 

Vital fiskarhustru 70 år 
                 GD 29/7 1948 

Inte känner jag mig äldre nu än för 50 
år sedan, säger fru Elisabet Wesslén, 
som i dag fyller 70 år och betraktar 
litet missbelåtet bilderna i tidningar-
na, där hon tycker att hon ser så gam-
mal ut. 
 Här ute på Bönan har jag bott i 
48 år och de åren ha varit både hårda 
och slitsamma, berättar fru Wesslén, 
men inte tror jag att någon människa far illa av att 
arbeta. Nu har jag ju inget särskilt  att göra och se-
dan gubben min dog i februari är det ju lite ensamt 
här i stugan. Men klaga skulle jag inte  alls göra, 
om det bara  fanns  litet  mera  på korten — kaffet 
det ska vi inte tala. Visserligen har jag fått ett halvt 
kilo extra nu till 70-årsdagen, men det förslår ju 
inte långt. Det är ju tur i alla fall att man tycker om 
strömming och böckling, som är kupongfritt. 
 Redan som 10-åring fick fru Wesslén ofta gå 
eller ro den långa vägen in till stan för att sälja 
strömming och då kunde det också hända att hon 
varit med på sjön hela natten innan. Värst var det 
kanske att gå den långa landvägen på vintern. Hon 
bodde på Utvalnäs, när hon gick och läste för präs-
ten och två gånger i veckan fick hon gå hela vägen 
fram och åter till stan. Det var en dryg bit och hem-
vägen blev inte lättare av att hon hade stora ägg- 
och smörpaket med till herrskapen. Ja, nog fick den 
tidens fiskarflickor lära sig veta hut.  
 Fru Wesslén var äldst av nio syskon och fick 
som storasyster ta de värsta bördorna. Och inte blev 
det lättare, när hon gifte sig. I sju somrar bodde 
man på Eggegrund och isoleringen ute i havsbandet 
var svår ibland. På den fick fiskarhustrurna veta av, 
att de levde, det var slit och släp nästan dygnet om. 
Men  alla arbetsbördorna tycks inte ha bitit på 70-
åringen. Hon strålar av hälsa och vitalitet och rör 
sig som en ung flicka och än i dag sitter fru 
Wesslén träget och bygger skotar och händerna 
löpa förunderligt flinkt och behövs det så kan hon 
också skaka en tjock sköt med strömming. 
  

 

Medlemsavgiften 2016 
 

Du har väl inte glömt att betala  
medlemsavgiften för 2016. 

 

Öppet Hus  

Lördagen den 20 feb. 
19 mars och 23 april. Kl. 11-14 

 

För dig som vill börja släktforska och vill  
veta hur man kommer igång.  

 

Årsmöte 
tisdag 15 mars kl. 18.00 

Sedvanliga mötesförhandligar. 
 



I senare hälften på 1800-talet hade det i fiskeläget Bö-
nan blivit så pass många kor att hamnborna ansågo det 
vara lämpligt att anskaffa en vallkulla, som om somrar-
na skulle driva korna i vall. Sedan man var överens om 
att en vallkulla skulle anställas fattades beslut om att en 
vallstuga skulle uppföras. Stugan fick sin plats på den 
så kallade Böna sand. Stugan finns kvar än i dag, pri-
mitiv och anspråkslös som den alltid har varit. Stugan 
innehåller ett litet rum och en mörk förstuga. Såväl 
vedbod som wc saknas och ha alltid saknats. Den 
stackars vallkullan fick bära sig åt hur hon ville. Givet-
vis var det en oförlåtlig slöhet av hamnborna att inte se 
till så att vallkullan fick ett vedlider och en bekvämlig-
hetsinrättning. Stugan gillrades upp i en hast och den 
har alltid varit kall som ett uthus. Stugan var färdig 
men det var mycket svårt, ja, i början omöjligt att finna 
en vallkulla. Slutligen hyrdes stugan ut åt en gammal 
skomakare vid namn Gimbersson. Enligt uppgift var 
Gimbersson en duktig skomakare, men han söp friskt. 
Ej att undra på. På den tiden hade skomakarna i regel 
ganska knaggligt ställt och tillvaron i den kalla, mörka 
stugan gjorde inte sinnet ljusare. De lyckligaste och 
gladaste stunderna hade Gibersson då han var full. För-
supen och förstörd av reumatisk värk tillbringade Gim-
bersson sin sista tid på Gefle ålderdomshem. Vallstu-
gan var invigd av en svärjande, supiga skomakare. 
 I Hamrånge fanns en gammal vallkulla som hade 
en dotter vid namn Brita. Brita var svagt utrustad med 
förstånd men till vallkulla kunde hon duga. Hon kom 
till Bönan och i många år skötte Brita om bönabornas 
kor och det gjorde hon med den största heder. Många 
av tidningens läsare känna till Vallbrita lika bra som 
undertecknad men för den uppväxande skärgårdsung-
domen är Vallbrita en legendarisk figur. Vallbrita var 
liten till växten och grovt byggd. Hon hade rödaktigt, 
stripigt hår som sällan kammades. Hon hade en grov 
basröst som kom bra till pass då hon skulle locka på 
korna. I sin vallhabit var Brita ryslig att skåda och en 
hel del skrämde hon med sitt utseende. I skogen var 
hennes klädesdräkt idel trasor. Gärna virade hon gamla 
säcktrasor om både kropp och ben. På sitt huvud hade 
hon först enrutig yllehalsduk och ovanpå den en halm-
hatt med stora brätten. Det röda, stripiga håret stod som 
en risbuske om huvudet. 
 På morgonen, så snart korna voro mjölkade, dre-
vos de ned till Böna sand och där tog Brita hand om 
dem. Då koflocken, i regel 20—80 kor, var samlad, bar 
det iväg till skogen. Brita hade väl reda på de bästa be-
tes platserna. Hennes område var mycket vidsträckt. 
Ofta drev hon in korna även på Hilleskogen. Ute i mar-
kerna fanns det faror som lurade på kossorna. Från 
Lillsjön leder ett dike ned till havet. Diket går på ett  
ställe genom en mycket sankmyr och där är diket bot-
tenlöst. Det var en farlig fälla för korna och det hände 
att det fanns kor som blevo kvar i dyn. Om en ko gick 
ner sig i Stordiket sprang Brita för brinnande livet ned 
till Bönan och kallade på hjälp.  

Några man, utrustade med rep, följde med upp till diket 
och efter en stunds arbete lyckades man i regel få upp 
kon ur dyn. Från morgon till kväll följde Brita korna 
och någon matordning kunde det ju inte bli tal om. Hon 
måste hela sommaren leva på torrskaffning och i något 
dike fick hon släcka törsten. Då det led mot kvällen 
drev hon hemkorna, som sedan gingo hem var och en 
till sitt. Vallningen pågick från våren till hösten. För 
sitt arbete hade Brita dåligt betalt.  
 Då hösten och vintern kom kunde hon inte leva 
på sommarförtjänsten. Hon måste skaffa sig förtjänst 
för att kunna existera. Lyckligtvis var Brita utrusta med 
affärsgeni. Några vintrar sålde hon polkagrisar. Med en 
karamellburk under armen begav hon sig ut i gårdarna. 
Några vintrar sålde hon kaffebröd, som hon köpte av 
bagare Tjulin i Strömsbro. Detta var ett ganska an-
strängande arbete. I tidig morgon gick hon den långa 
vägen till Strömsbro för att inköpa brödet. Hemkom-
men drog hon från gård till gård och sålde bullar.  
 Alla på såväl Bönan som Utvalnäs och Norrlan-
det hade ett ömmande hjärta för Brita. Då hon var ute 
på sina försäljningsturnéer förplägades hon rikligt med 
mat och kaffe. Brita kunde konsten att svälta när så 
påfordrades men hon kunde också äta för flera om det 
bar sig så. Många dagar hände det att hon åt en kraftig 
middag i både tre å fyra gårdar. Då medgav hon emel-
lertid att hon var proppmätt och att hon hade otäcka 
magplågor. Hon hade väl reda på mattiderna i de olika 
gårdarna.  
 Efter maten eller kaffet ville hon gärna ha ett 
bloss. Hon var mycket begiven på att röka pipa men 
hade inte råd att hålla sig med riktig tobak, utan rökte 
torkade körsbärsblad. De utvecklade en vidrig stank 
och det var även Brita medveten om. Då hon skulle 
röka satte hon sig därför framför spisen och blåste ut 
röken i askugnsluckan. För det mesta rökte hon ur ett 
piphuvud som saknade munstycke. Hon hade en panisk 
förskräckelse för eld och på piphuvudet hade hon alltid 
ett lock en kryddburk. På Gefleskogen var hon den 
vaksamme tomten och vid tillfällen varskodde hon om 
eldsvåde-tillbud ute på skogen och räddade där igenom 
stora värden. Om vinterkvällarna när hon kom in i vall-
stugan vågade hon många gånger inte elda utan hon 
lade sig i kylan.  
 Brita var en djupt religiös i all synnerhet låg 
henne hednamissionen varmt om hjärtat. Hon berättade 
ofta en händelse som bevisar att bönen blir hörd: - Jag 
var i tolvårsåldern då jag en vinter hade samlat in 
pengar till hednamissionen. På den tiden var det ju ont 
om pengar så det blev inte många ören i varje gård. För 
de småpengar jag lyckats samla ihop växlade jag in en 
tvåkrona och en morgon begav jag mig till posten för 
att skicka iväg pengarna. På natten hade det snöat var-
för det på landsvägen låg några tum nysnö. Tvåkronan 
hade jag inlindad i en näsduk. Då jag kom framtill pos-
ten var tvåkronan borta. Jag blev förtvivlad och  hejd-
löst gråtande gick jag ut på vägen för att leta,  
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men att leta reda på en slant i nysnö var ju som att leta 
efter en synål i en höstack. Då jag kom halvvägs stan-
nade jag mitt på vägen knäppte mina händer och med 
blickarna riktade mot himmeln bad jag. Bland annat 
sade jag: Gode Gud. Om du inte ger mig tillbaka 
tvåkronan kommer jag att aldrig mera samla in pengar 
till missionen. Då hörde jag plötsligt en röst som sade: 
Stå stilla och titta ned på landsvägen! Jag giorde som 
rösten befallt mig och se, där låg tvåkronan. Genom-
lyckig och jublande tog jag upp slanten varefter jag föll 
på knä i snön och tackade Gud som hört min bön. Un-
der årens lopp har jag samlat in mycket pengar till 
missionen. I Böna kapell infann sig Brita varje högtid-
stund. Hon var då klädd i svart kappa och svart scha-
lett. Stundom, då man gick förbi vallstugan hörde man 
sång och musik. Av en sommargäst hade Brita fått ett 
litet, tvåradigt dragspel. Det spelet var hon mycket kär 
i. På dragspelet spelade hon sånger och psalmer. Hon 
sjöng med en grov släpande röst.  
 En gång var hon också med på en dragspelstäv-
ling. I gamla arbetareföreningen skulle en stor drag-
spelstävlan hållas. Arrangörerna kom att tänka på att, 
om de kunde få Vallbrita att uppträda skulle de få ett 
finfint dragplåster. De reste ut till Bönan och talade 
med Brita och underligt nog var hon inte ovillig att 
uppträda. Sedan några storspelare hade utfört sina pre-
stationer fördes Brita in på scenen. Iförd sin svarta 
kyrkdress sjöng och spelad hon ett par sånger. Med 
skallande skratt och åskliknande applåder avtackades 
Brita. Arrangörerna hade inte räknat fel. Brita blev alla 
tiders dragplåster. För sitt uppträdande fick hon futtiga 
fem kronor. Ett par dagar senare då jag träffade henne 
frågade jag om hon inte var nervös då hon -kulle gå 
fram på scenen? Nej inte alls, svarade hon. Jag hade 
bett till Gud att han skulle hjälpa mig och därför kände 
jag ingen rädsla, men nog hade jag väntat mig mera än 
en futtig femma. Vackra sommarkvällar brukad Brita 
sätta sig ute på bron för att spela och sjunga och vid 
sådana tillfällen fattades det inte publik.  
 Såväl karamell- som brödförsäljningen gav Brita 
på båten. Hon slog sig i stället på att sticka halsdukar, 
strumpor osv. som hon lottade ut. Då Brita kom var det 
helt enkelt självklart att man skulle köpa lotter. Hon 
hade inte den minsta svårighet med att bli av med sina 
lotter. Alla båda fiskelägenas invånare och sommargäs-
terna voro snälla och hjälpsamma mot Brita. Vallbrita 
levde sitt liv i största ensamhet. Hon levde ett hederligt 
och rättskaffens liv. Sina sista levnadsår fick hon i ål-
derdomshemmet i Gefle och helt säkert var denna tids-
period den bästa i hennes liv. På ålderdomshemmet 
fick Brita mat, värme och den skötsel hon behövde. I 
många år har Brita vilat under den gröna mattan på Ge-
fle kyrkogård. Hon var den första men även den sista 
vallkullan på Bönan. På Vallbrita kan man tillämpa de 
ord general Sandela fällde om Sven Duva: Ett dåligt 
huvud hade han, men hjärtat det var gott. I bönen sökte 
hon alltid kraft och med bön gick hon över till den 
värld från vilken ingen återvänder.  
Gerhard Jansson GD 26/1 1948  

Lindahl och Hillman ha  
gett namn åt gator 

 

Vid det senaste gatudopet fick en del gator inom 
Brynäsområde nya namn.  
Först och främst blev den namnlösa gatan omedel-
bart öster om Brynäs folkskola döpt. Denna gata går 
från Bomhusgatan (eller Styrmansgatan som den nu 
heter) snett nedåt genom Gavlegårdarnas senaste 
byggnadskomplex. dvs. mellan kvarteren Ankaret 
och Mesanen,  förbi kommunala tvätten, stadens 
längsta hus och ned mot punkthusen. 
Denna gata, som man tidigare i brist på officiellt 
namn brukade kalla Jarlavägen, är nu döpt till Väp-
nargatan. Någon direkt lokal anknytning har inte 
detta namn som närmast uppkommit med tanke på 
Jarlavägen i vilken Väpnargatan övergår norr om 
Styrmansgatan. På den tid, då havet gick upp till 
brynäshöjden, var det ju också mera krigiskt och oro-
ligt i denna trakt. Jarlar och väpnare (vilka stodo i 
rang efter riddare men över vanliga frälsemän) erinra 
om denna tid. 
Holmsundsgatan har nu döpts om till Hillmansgatan. 
Detta namn har den fått efter sjökaptenen Olof Hill-
man, som 1782 anlade ett varv på Islandsholmen. 
Detta är det första varv i Gefle som man har klara 
papper på. 
Andra nya gatunamn i Brynässtaden som anknyta till 
varvsrörelsen här är Bånggatan och Brodingatan. Det 
är som bekant Tredje Långgatan som får namnet 
Bånggatan och Bomhusgatan mellan södra Skepps-
bron och Östra Islandsgatan som ändrats till Brodin- 
gatan.  
Den andra delen av Bomhusgatan kallas nu Styr-
mansgatan. Detta namn pekar ju direkt på sjöfarten i 
liksom Båtsmansgatan  (Sikviksgatan mellan Stene-
bergsgatan och Bessemerplan) och Maskinistgatan 
(Sikviksgatans östra del).  
Nanmet Andra Långgatan har försvunnit och ersatt 
med Lindahlgatan (västliga delen) och Runergatan 
(östliga delen). Dessa gator hämta sina namn från 
Lindahl & Runers mekaniska verkstad där bl. a. den 
första fartygsångmaskinen i Gefle byggdes. C. F. 
Lindahl räknas f. ö. som verkstadsindustrins grun-
dare i Gefle. 
Eriksbergsgatan, som Korsnäsgatan numera heter, 
mynnar ju ut i Eriksbergsområdet och namnet är gi-
vet. 
Enligt vad Gefle Dagblad erfar kommer hembygds-
rådet i dag att ta ställningen till återremitterade frå-
gan om namnen på tvärgatorna, resultatet av opin-
ionsundersökningen i Brynässtaden gav ju till resul-
tat att de flesta tycks vilja behålla tvärgatsnamnen 
och hembygdsrådet kommer troligen att förorda  
dessa  namn. Dock kommer rådet att även förelägga 
stadsfullmäktige förslag till nya namn på tvärgatorna 
GD 1/10 1948 
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För den som gillar statistik 
 

Statiska centralbyrån tillhandahåller statistik inom de 
flesta områden, t.ex. arbetsmarknad, befolkning, kar-
tor, hälsovård m.m.  
Använder man Historisk statistik finns det från 1700
-1800 talet. De digitaliserade publikationerna är fritt 
till gängliga och det är tillåtet att kopiera innehållet. 
Adressen är scb.se 

Dynamitarderna slutrannsakade  
 

Inför Gefle rådhusrätt rannsakades ånyo i går de för ett flertal 
inbrottsstölder häktade  halvbröderna J. B. Lindblom och K. A. 
Persson. Dagens rättegång rörde sig om inbrotten hos Skoglund 
& Olson och Larsson & C:o snickerifabrik. På det senare stället 
hade som bekant dynamit kommit till användning. Vid ett annat 
tillfälle hade Lindblom och Persson hälsat på hos en stuveriar-
betare i Sätra, brutit sig in i hans vedbod och  skurit sönder ring-
arna på hans cykel.  
Anledningen till nidingsdådet var att Lindblom hyste agg mot 
arbetaren ifråga. Denne som är ordningsman på en festplats, 
hade vid ett par tillfällen haft anledning tillrättavisa Lindblom 
för oskickligt uppträdande och Lindblom ville hämnas genom 
att förstöra cykeln. 
Lindblom och Person erkände vad som lades dem till last. 
Som förmildrande omständigheter åberopade rättegångsbiträdet 
Lindbloms sjuklighet och att ren nöd syntes ha dri- 
vit honom till stölderna. Dynamitinbrottet hade skett amatör-
mässigt och man kunde inte påstå att Lindblom var 
någon yrkesdynamitard. Värdet av det av det stulna uppgick 
sammanlagt icke mera än några hundra kronor. 
Persson rättegångsbiträde framhöll att Persson av allt att döma 
fullständigt varit under broderns välde och an- 
höll därför om så milt straff som möjligt för Persson. 
GD 30/1 1929. 

Brynästjuvarna ha opererat 
även i Jämtland?  

De två Brynäsdynamitarderna J. B. Lindblom och An- 
ders Persson, vilka i tisdags dömdes till långa fängelse-
straff för en stor mängd stölder i Gefle, komma att 
tagas i nya förhör, då man misstänker att de ha mer på 
samvetet. 
Landsfiskalen i Brunflo i Jämtland har nämligen begärt 
att Geflepolisen skall höra dem om tre stölder, som be-
gåtts i Brunflotrakten, varvid dels genom inbrott i en 
pressbyråkiosk värden för 300 kr. stulits, dels ett större 
parti skor samt en del kläder tillgripits. 
Stölderna ägde rum 28—29 november i fjol och vid den 
tiden uppehöllo sig på platsen två misstänkta personer, 
vilka äro överraskande lika Lindblom och Persson. Den 
ene misstänkte har av ett vittne, som sett honom förkla-
rats vara mycket lik ett porträtt av Lindblom i Polisun-
derrättelser. 
De hade vid uppehållet i Brunflo tillfrågats om bostad 
och yrke och den ene hade därvid uppgivit att har var 
skomakare Oscar Johansson bosatt på Tredje Tvärgatan i 
Östersund. Där finnes ingen Tredje Tvärgata, men Lind-
blom bodde som bekant i Gefle på Tredje Tvärgatan och 
skulle alltså ha råkat försäga 
Tjuvarna hade åkt på ett par cyklar, som de sedan sänkt i 
en kvarndamm. 
Såväl Lindblom som Persson neka emellertid och påstå 
sig vid tiden för Brunflostölden ha vistats i Sundsvall. 
GD 9/2 1929 


