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Det pratas alltmer om DNA i släktforskningssamman-

hang. En anledning är att priserna på tester sjunkit och 

nu är överkomliga, en annan att allt fler testar sig och 

det pratas om detta vilket skapar ett intresse. Möjlighet-

en att hitta släktingar är spännande! 

Jag har anlitat företaget ”Family Tree DNA” och be-

skriver erfarenheter om detta i denna artikel. 
 

Varför skall man göra ett test 

DNA-tester passar utmärkt både till den som har en 

helt "komplett" släktforskning och till den som har 

"luckor" och olösta mysterier som inte går att klara upp 

med hjälp av kyrkböckerna. Likaså kan man använda 

DNA-tester för att bekräfta eller avfärda förmodade 

släktskap, hitta nya släktingar och för att lära sig mer 

om sitt djupare ursprung. 

Ett vanligt missförstånd är att man kan få fram ett mer 

eller mindre komplett släktträd enbart genom att göra 

ett DNA-test. DNA-tester kan inte på egen hand ge 

någon direkt användbar information, utan skall primärt 

användas i kombination med traditionell släktforsk-

ning. 

Ju fler som testar sig ger chans till fler träffar. Antalet 

som testar sig växer hela tiden. Även om man inte får 

många träffar på en gång dyker de upp allt eftersom då 

fler resultat läses in. 

Vilka tester kan man göra 
 

Y-DNA kan bara tas av män. Ärvs från far till son.  
 

 

Ger svar på vilken gren av mänsklighetens manliga 

släktträd du tillhör. Vilken väg din rent manliga anlinje 

(farfarsfarfars… o.s.v.) förflyttat sig från mänsklighet-

ens vagga i Afrika för mer än 200 000 år sedan till där 

du bor idag. En träfflista på ditt ftDNA-konto visar 

andra testade manliga personer som visar sig vara dina 

släktingar, vilka har samma Y-kromosom som dig och 

alltså är ättlingar till samme man. 

Mitokondrie DNA (mtDNA) kan tas av män och kvin-
nor. Ärvs från moder till dotter och son men bara dot-
tern kan föra det vidare.  
 

 

 

 

Ger svar på 

vil- ken 

gren av 

mänsk-

lighetens kvinnliga släktträd du tillhör. Kunskap om 

vilken väg din rent kvinnliga anlinje 

(mormorsmormors… o.s.v.) förflyttat sig från mänsk-

lighetens vagga i Afrika för mer än 200 000 år sedan 

till där du bor idag. En träfflista på ditt ftDNA-konto 

visar andra testade personer som visar sig vara dina 

släktingar, vilka har samma mtDNA som dig och alltså 

är ättlingar till samma kvinna. 

Autosomalt DNA (atDNA) (”Family Finder”) kan tas 

av män och kvinnor. Arv från både mor och far.   

Ef- tersom 

detta test 

tittar på 

DNA som 

kom- mit 

från alla 

dina släkt-

grenar, får du här en lista på andra DNA-testade män-

niskor som visar sig vara släkt med dig (som alltså har 

någon del av sitt DNA identiskt med dig). Man kan 

kalla dem för ”DNA-kusiner”! 

Normalt brukar man få en träfflista på mellan 50 till 

500 personer, som kan finnas världen över. Du kan inte 

se hur ni är släkt, men du får en beräkning av hur långt 

bak den gemensamma anfadern/anmodern bör finnas.  

Sedan är det bara att ta kontakt med dina släktingar och 

försöka forska fram var era anor går ihop.  För släkt är 

ni – DNA ljuger inte! 

Vilket test skall man ta? 

Man kan börja med ett Autosomalt test. Hos företaget 

Family Tree DNA kallat ”Family Finder”. Det är det 

billigaste och det som kan ge många träffar då man 

hittar släktingar på både mors och fars sida. 

Om man senare önskar ta Y-DNA- eller mtDNA-test är 

det bara att logga in på sin sida, beställa och betala. 

Man behöver inte skicka in ett nytt prov. 

 

 

DNA och släktforskning 
Av Mats Eriksson 



Test kit och hantering hos företaget  

Family Tree DNA 
 

Man beställer på hemsidan och betalar direkt med kort. 

Ett konto för att logga in på sin sida på företagets hem-

sida skapas. Efter några veckor får man en vadderad 

påse innehållande två plaströr med vätska i samt två 

borstar.  
 

På morgon innan frukost gnider man borsten mot ena 

kindens insida i 0,5-1 minut, stoppar ner i plaströret 

och skruvar på korken. Gör samma igen på andra kin-

den. Skriver ner på en medföljande lapp vilken äldsta 

mor och far man forskat fram på en bifogad lapp och 

postar allt i medföljande påse. Efter cirka 5-6 veckor 

kommer man få sin test gjord och resultatet laddas in 

på den egna sidan. 
 

GEDCOM 
 

Man exporterar en GEDCOM-fil från sitt släktforskar-

program (om man har något) med sig själv och sina 

anor. Därefter loggar man in på sin sida och laddar upp 

den. Det går även att mata in släktträdet manuellt. 
 

Matchningar 

När man loggat in på sin sida kan man se matchningar 

för de test man gjort. Autosomala testet, kallat Family 

Finder kan ge rätt många träffar. Man kan se hur avläg-

set släkt man förväntas vara och man kan sortera på 

detta för att börja utforska de närmaste släktingarna.  

Det kan vara så att släktskapet är så avlägset att de är 

tidigare än skriftliga källor och då blir det svårt att hitta 

den gemensamma släktingen men om man börjar med 

de med närmaste är det dags att kavla upp ärmarna och 

leta i de uppladdade träden och maila till de man hittar 

släktskap med eller har frågor till. 

Mina erfarenheter 

Innan jag gjorde mitt DNA-test hade jag varit på ett 

föredrag där man gick igenom de olika testerna och hur 

det hela går till. Jag lånade sedan ett par böcker på 

biblioteket vilket redde ut de funderingar jag hade. 

Jag bestämde mig för att göra de tre olika testerna på 

en gång; familj, Y-DNA och mtDNA. När företaget 

undersökt mitt DNA och lagt in resultatet, loggade jag 

in och började utforska de olika delarna på min sida. 

Jobbet med att leta efter träffar bland mina matchning-

ar startade. Det är bra att ta det lugnt och metodiskt. 

Jag antecknar vilka jag kontaktar. För det mesta svarar 

någon och man hjälps åt att hitta den gemensamma 

förfadern. Många gånger hjälper det att kolla var perso-

nens ättlingar kommer ifrån då platsen ger en antyd-

ning om släktskap. En del gånger hittar vi inte den ge-

mensamma förfadern.  

Jag har haft turen att hitta några nära släktingar vilka 

jag nu träffat personligen. Jag är mycket nöjd med re-

sultatet hittills och jag förväntar mig allt fler träffar i 

framtiden.   

Viktigt är dock att förstå att det behövs detektivarbete 

även med DNA men detta är ju släktforskare vana med. 

Jag har gått med i några facebook-grupper. Där finns 

andra som kan hjälpa till med frågor som kan dyka 

upp.  

Reflektion 

Behöver man då göra ett DNA-test? Man kan ju hitta 

släktingar via andra källor som släktträd på internet. 

Visst är det så att man kan använda andra källor för att 

hitta släktingar men man skulle aldrig få tag på så 

många på ett samlat sätt. 

Böcker 

Släktforska med DNA av Peter Sjölund 

Genväger av Magnus Bäckman 

 

Länkar till sidor på internet 

FamilyTreeDNA: familytreedna.com 

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi: ssgg.se 

Facebookgrupp DNA:  DNA-anor 

 

Testföretag 

Family Tree DNA 

är det företag där flest svenskar testar sig. Erbjuder de 

bästa testerna av Y-DNA och mtDNA.  

 

23and Me  

är företaget med den största databasen för de som testat 

autosomalt DNA. Bra när man ska söka emigrantätt-

lingar i USA. 

 

Geno2.0  

är National Geographics DNA-test. Ger snygg presen-

tation av ditt djupa ursprung via Y-DNA och mtDNA, 

men inte lika detaljerat som FTDNAs tester. 

 

Full Genomes  

är specialiserat på avancerade tester. Erbjuder det mest 

omfattande testet av Y-DNA och har även ett komplett 

test av hela ditt genom. 

 

 



     

    Nytt i bokhyllan 

Westerlundska släktboken 2001 

Gustaf Westerlund som föddes 1801  

i Härnösand och hans släkt om omfattar  

5.500 personer. 
 

Kompletteringar 2006 till släktboken. 

En CD 2011 med bilagor till släktboken. 
 

Från Gästrikland 2016 
 

”Fornsaker och nyare företeelser” 
 

Smaken och Kapitalet 

Om Hedvig Ulfsparre och Peter Eriksson  

och herrgårdarna i Hofors och Kungsgården 

 

Årsmötet  
14 mars 2017  kl.18.00 

Föredragshållare Åke Lindgren berättar om 

”Industrier som försvann” 

Gestricia digitalt 

Du som vill ha tidningen digitalt,  

uppge din e-postadress.  

Gestricia skickas då som en PDF-fil.  

Vill du fortsätta att få tidningen i  

pappersformat med vanlig post  

meddela då detta till föreningen. 

Inom amerikanska utrikes- och arbetsdepartimenten och 

Förenta Staternas hälsovårdsnämnd pågår undersökning 

rörande avskaffandet av immigrationsstationen Ellis Island, 

där miljoner europeiska immigranter först trampade ameri-

kansk jord och varest många tusentals vägrats inträda i lan-

det, meddelar Svensk-Amerikanska Nyhetsbyrån efter 

Foreign Press Service. Enligt det program arbetsminister 

Davis framlagt skulle nedläggandet av Ellis Island-stationen 

följa på genomförandet av ett nytt system av immigrantun-

dersökning i inskeppningshamnarna. En på de Amerikanska 

konsulaten verkställd kroppslig och andlig undersökning 

skulle spara pengar såväl för regeringen som för båtbolagen 

och samtidigt kväva ryktena om nu påbörjade trakasserier 

mot till New York anlända främlingar. 

Minister Davis har även framlagt förslag om undersökning-

ar ombord på fartyg destinerade till Amerika. Frånsett de 

humanitära synpunkterna har som skäl för indragningen 

även framförts den stora kostnad, en miljon dollars per år, 

som Ellis Island med dess stab på 500 tjänstemän dra. Samt-

liga immigrationstationer åsamka staten en totalkostnad av 

två miljoner dollars per år. Genomföras dessa planer, skulle 

Ellis Island blott användas som sammandragningsstation vid 

utvisning av icke önskvärda individer. 

Äntligen skulle efter år av världsopinion sålunda den 

halstarriga amerikanska regeringen anse tiden vara inne att 

skaffa bort den skamfläck för Amerika som Ellis Island 

alltid gjort. Knappast i hela Amerika har funnits en inrätt-

ning, där korruptionen varit så stor som just där och knapp-

ast heller något ställe, med undantag av de uslaste fängelser-

na, där sådana massor av olyckliga behandlats på ett sätt 

som trotsar all beskrivning. 

Ellis Island har varit alla emigranters fasa och det har varit 

så att endast de som rest på tredje klassen där fått avvakta 

tillstånd att stiga i land. Ellis Island ligger framför Frihets-

statyn och är väntrummet innan man får stiga i land men ett 

väntrum som sannerligen icke varit till någon berömmelse 

för Amerika. Byggnaderna här äro gamla och förfallna och 

inredningen därefter. GD 25/ 1925 

Ellis Island skall upphöra. 
Den gamla ruttna anstalten skall stängas  

och användas blott för deportation. 

Medlemsavgiften 2017 

Du har väl inte glömt att betala  

medlemsavgiften för 2017 

Ny Hemsida 
Vår nya hemsida är snart klar den kommer att få  

ett nytt utseende och blir lättare att använda.  

Den kommer även att fungera på läsplatta och  mobil . 

Studiebesök hos GGF 

Den 18 januari kom Ove Simonsson på studiebesök med  

en trevligt en grupp från Teleseniorerna. 
 

Vi berättade om det material vi har i bokhyllor och  datorer. 
 

Efter kaffepausen fick de 10 seniorerna titta på lite eget 

material i kyrkböcker och folkbokföringskivor. 
 

Som medlem har man tillgång till allt material i lokalen och 

hjälp av oss som arbetar den dagen.  

Öppet Hus  

Lördagen den 18 feb. 

18 mars och 22 april Kl. 11-14 

Du som vill börja släktforska och vill  

veta hur man kommer igång är välkommen.  

Kaffe/The och kaka finns till försäljning. 



 

Bland de bevis på förståelse och sympati för sin verksamhet, 

som Frälsningsarméns slum får röna från många håll, kunna 

de tacksamma slumsystrarna nu vid sitt 25 årsjubileum åbe-

ropa den vackra gåva, som bilden här ovan illustrerar. Det är 

det lilla idylliskt, belägna, välutrustade landstället Sjövik ute 

vid Rörberg, vilket såsom förut nämnts, för någon tid sedan, 

som donation överlämnades till slummen från ett håll där 

Frälsningsarsarmén för sin verksamhet redan förut mötts av 

stor välvilja och fått ekonomisk hjälp i många former.  

I lycklig känsla av att äga dylika givmilda vänner har slum-

systrarna redan för länge sedan yppat donatorns namn och vi 

förråda antagligen ingen hemlighet om vi nu omtala att den 

varmhjärtade givaren är framlidne grosshandlaren Johan 

Westergrens änka, fru Lotten Westergren, som för slummens 

räkning inköpt egendomen av grosshandlaren Alb. Ericsson 

härstädes. 

Den lilla domänen är, som bekant redan bestämd att bli som-

marhem för slummens förlidet år startade barnkolloniverk-

samhet och redan nu i sommar komma glada barnskaror att 

tumla om i lek och ras inom Sjöviks inhägnade vackra barr-

skogsområde.  

Den väl underhållna villan, byggd för ett tiotal år sedan av 

grosshandlare. C. Olin, inrymmer fem präktiga rum, mo-

dernt kök och utomordentligt trevligt inredda och ombonade. 

På övre botten finnes dessutom en liten glasveranda med 

utsikt åt sjön och utrymmet kan här också tillvaratagas i ett 

par långa, rymliga, garderober, där sovplatser kunna beredas 

för flera småttingar. Hela inredningen i villan verkar gedigen 

och möblemanget, varav slumsystrarna förvärvat en del av 

den förre ägaren, är lika präktigt och trevligt. Till villan hör 

en liten sommarstuga med fyra små kajutrum, vilka också 

kunna användas till sovrum åt barnen eller vid behov tagas i 

bruk som sjuk- och isoleringsrum.  

För övrigt har man på gården alla bekvämligheter  man kan 

önska sig, brygghus, isbod, grishus och vedbod osv. även- 

som ett rymligt bilgarage, som kan utnyttjas som lekstuga åt 

barnen vid t. ex. regnväder. Till sjöstranden, en härlig, lång-

grund sandstrand är det blott ett stenkast och här ligger det 

lilla badhuset, som skall komplettera ett riktigt sommarstäl-

les trevnad. Man får blott hoppas att det dröjer ännu något år 

med torrläggningen av Valsjön, annans blir det väl grumlad 

glädje på kolonien. 

Något man kommer att sätta stort värde på är trädgården, 

som bland annat prydes av en mångfald präktiga fruktträd 

och icke minst glada blevo slumsystrarna, när de fingo höra 

att till egendomen också hör ett närbeläget skogsskifte av 

minst lika stort område som det inhägnade Sjövik. Man kan 

där beräkna att få en del avverkningsbar vedskog årligen att 

fylla ut bränslebehovet med båda för egen del och för de 

fattiga familjer, de måste hjälpa.  

Allt som allt kan man säga att Sjövik är ett präktigt och väl-

rustat sommarställe, där slummen kan inrätta ett idealiskt 

hem för sina små skyddslingar bland samhällets fattigbarn. 

Man har också redan tänkt sig att framdeles utnyttja det för-

träffliga stället även för vintervistelse åt barn, som behöva 

komma ut i den friska barrskognaturen för att andas lung-

orna fulla av stärkande vinterluft. 

Om några månader rusta slumsystrarna i ordning ute på sin 

lilla domän och de hoppas att inga svårigheter skola möta 

dem att få allt därute som den tänkt sig. Getter ska vi ha,    

en gris skall vi ha, en eka i sjön och en katt som solar sig på 

brunnstaket — det är syster Frida, slumföreståndarinnan, 

som menar att med goda vänners hjälp kunna förverkliga 

den idyllen. 

Den präktiga gåva, som slummen således fått till skänkts för 

att främja sin barnverksamhet, avsynades i torsdags av det 

slumfrämmande med överste Hulander i spetsen, som vistas 

här med anledning av 25-årsjubiléet. Signaturen hade nöjet 

att vara inventerad på slädfärden dit ut och fick därvid till-

fälle att bl a. fästa ovanstående bild på kameraplåten. Stället 

låg inbäddat i svällande snöhölje, då vi efter den friska släd-

färden anlände till Sjövik. För främmandet blev det att pulsa 

i djupa drivor för att komma fram till den  insnöade villan, 

där en slumsyster som i förväg banat sig fram till stugan, 

väntade med en flammande brasa i den öppna spisen och en 

värmande  kaffetår.  Bobbie GD 30 januari 1919 

Slumsystrarnas jubileumsfest 

I går afton på Stadshuset bevistades av en mycket talrik 

publik bland vilka märktes ett stort antal av stadsfullmäkti-

ges ledamöter, vilka särskilt inbjudits. 

Festen inleddes med en psalm sam ett par musiknummer av 

frälsningsarméns horn- och stråkorkester, varefter slumche-

fen överste Hullander i ett varmt anförande välkomnade och 

berättade därefter några drag ur slumverksamheten.  

Major Klara Arvidson, den första slumsystern i Gefle, berät-

tade delvis med stänk av humor om sitt pionjärarbete här 

och adjutant Frida Jansson riktad i ett kort anförande ett 

varmt tack till alla slummens vänner och hjälpare samt in-

bjöd de närvarande till det festligt dukade  kaffebordet. 

Villa Sjövik från sjösidan 

Slummens barnkolloni vid Rörberg 
En präktig gåva som lön efter 25-årsarbetet 



Efter musik- och kaffepaus skildrade adjutanten Maria 

Holm, som gjorde slumtjänst här under major Arvidsons tid, 

på ett medryckande sätt episoder från detta arbete samt läm-

nade också en intressant skildring från sin verksamhet bland 

kvinnliga fångar, uttalade ett önskemål att få till stånd hem, 

där sådana fångar kunde mottagas efter fängelsetiden.  

I ett nytt anförande tackade överste Hullander slumvännerna 

i Gefle, speciellt slummens syförening, för dess stöd till 

slumsystrarnas arbete. Slutligen lämnade Major Arvidsson 

några skildringar ur livet och verksamheten på hemmet i 

Skogsbo för ogifta mödrar med deras barn, för vilket Major 

Arvidsson som nämnts, sedan över 10 år varit förestånda-

rinna. 

Den lyckade festen, varmed det 25-åriga samaritarbetet på   

ett värdigt sätt hugfästes bland slummens vänner, 

ändades med sång och musik samt några ord av kamrer Ale 

Höjer, som avslutade med bön. En vacker skärv till slumkas-

san inflöt genom kollekten som inbragte något över 400 kro-

nor. 

Major Arvidsson berättade om det första slumarbetet i samt 

av adjutanten Maria Holm från Gävle som numera har hand 

om räddningsarbetet bland kvinnliga fångar och kommer att 

skildra sitt arbete på detta område. I morgon slutligen anord-

nas ett jubileumssamkväm på Stadshuset. 

Bobbie GD 30 januari 1919 

Inbrottsstöld i Brynässtaden.  

Natten till söndagen gjordes i Stina Petterssons kortva-

ruaffär, Brynäsgatan 18 , härstädes inbrott varvid tyger 

till ett värde av omkring 1.200 kr. tillgreps. Tjuven eller 

tjuvarna hade berett sig tillträde till butiken genom ett 

åt 2:a Tvärgatan vettande fönster till ett innanför belä-

get rum var efter dörren däremellan uppbrutits.  

GD 21jan 1933 

Ny tjärfabrik i Hille.  

Bondesonen Per Johan Svensson från Trödje, hemman-

sägare Emanuel Persson i Hilleby, bondesönerna Ernst 

Petrus Hillström, Lars Johan Hillström, Simon August 

Svensson, Lars Petrus Rosenkvist, Erik Andreas Rosen-

kvist, Lars Andreas Rosenkvist och Simon Rosenkvist, 

alla i Trödje, Hille, har hos länsstyrelsen inlämnat an-

mälan om, att därunder firma Trödje tjärfabrik P. J. 

Svensson & C:o bildat bolag för att driva tillverkning 

av tjära med biprodukter samt trävarurörelse. Firman 

tecknas av herr P. J Svensson och Lars Johan Hillström 

var för sig. Den av ifrågavarande bolag anlagda tjärfa-

briken är den fjärde i ordningen inom Hille socken, som 

anlagts under dc senaste tre åren. 
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Olagliga livmedelsaffärer 

Livsmedelsfiskalen i Gefle har kommit spåren manipulationer, 

varigenom betydande mängder fläsk samt brödsäd och mjöl 

undandragits den allmänna regleringen. Huvudmannen i affä-

ren är slakteriidkaren H. K. Johansson vid Södra Kungsgatan, 

som äger egendomen Brattberg i Harbo socken.  Härifrån har 

han landsvägsledes fraktat till Gefle fläsk, som han dels erhål-

lit på egendomen och dels inköpt i Västmanland. Han äger 

även en svingård i Hemlingby, varifrån han idkat olovlig han-

del med slaktade svin. 

Det har vidare utrönts, att Johansson drivit otillåten handel 

med spannmål och mjöl, som han hämtat från sin egendom och 

sålt i Gefle. Hos en västmanländsk mjölnare har han fått mala 

utan kort. 

Utredning pågår och rättsligt åtal kommer givetvis att följa 

sedan denna blivit avslutad. Det ansesatt de olovliga fläskaffä-

rerna omfattar åtminstone ett par tusen kilo och även den olov-

liga spannmålshandeln lär ha varit av betydande omfattning. 
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Hjälp önskas! 

Vi söker fler medarbetare på föreningen. 

Vill du ha något att göra? 

Du kanske tycker om att fota, registrera, skanna 

eller kanske är intresserad av att vara värd vid 

Öppet hus eller på lokalen. 

Hör av dig till oss 

Tel. 070-28 37 688 

E-post: info@ggfx.se 

ArkivDigital förvärvar flera  

miljoner flygbilder 

ArkivDigital har förvärvat flera miljoner flygfoton 
från Svenska Aero-Bilder AB. Dessa kommer nu att 
digitaliseras och läggas in i tjänsten som ett komple-
ment till de redan existerande arkiven med kyrk-
böcker, bouppteckningar, militärt material och dom-
böcker som redan i dag återfinns i ArkivDigital. 

“Vår ambition är att hela tiden addera nytt material 
och utveckla nya tjänster till våra kunder för att un-
derlätta deras egen forskning. Dessa bilder kommer 
att komplettera våra övriga arkiv med bilder av kyrk-
böcker och annat arkivmaterial på ett intressant sätt.  

Genom detta förvärv kommer vi att ha miljontals 
flygfoton från 1950-talet till nutid på gårdar, torp, 
villor, bensinmackar m.m från hela Sverige.” säger 
företagets Vd Mikael Karlsson 



 

Välkommen till vår föreningslokal Tordönsgatan 2 B, Andersberg 
 

B Föreningsbrev 

Avsändare: 

Gästriklands Genealogiska Förening 

Tordönsgatan 2 B, 802 77 Gävle 

Skostölden i Ockelbo.  

Arbetarna 

Kurt Johan Ernfrid Olsson, Gerhard Konstantin Rutger Skog-

lund och Gustaf Wennerström,  vilka häktats, den först-

nämnda för inbrottsstölden i Strandbergs skoaffär i Ockelbo 

och de båda andra för efterföljande delaktighet, rannsakades 

nu. Olsson erkände, 

att han jämte tvenne ännu ej anträffade personer begått in-

brottet samt därefter å en likaledes stulen sparkstötting begi-

vit sig i väg till Sandviken, där han sammanträffat med Skog-

lund och Wennerström, vilka hjälpt till att sälja de stulna sko-

donen.  

Samtliga erkände. Olsson förklarades saker och hänvisades 

till Bollnäs tingslag för att där rannsakas för livsmedelskort-

stöld i Landa, Segersta, och vidare för stöld i Adsbyn, Ovanå-

ker. Skoglund dömdes till 2 månaders straffarbete, vartill 

kommer ett förut ådömt straff av 2 månaders straffarbete. 

Ennerström dömdes till 4 månaders straffarbete. Samtliga 

ålades ersättningsskyldighet. 
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Utnämningar vid polisen i Gefle. 

Vid stadens poliskår ha från den 1 dennes förordnats: till 

överkonstapel vid kåren med placering inom Bomhus-

området inspektionskonstapel Gustaf Vallen, till detek-

tivkonstapel vid kåren och överkonstapel över stat till-

förordnade deteketivkonstapel Gustaf Albin Grahn, till 

detektivkonstapel tillförordnade detektivkonstapel Nils 

Olof Norman, till ordinarie konstapel i nr 10 extra kon-

stapeln nr 53 Alfred Karlsson, till ordinaria konstapel i 

nr 27 extra konstapel i nr 51 Albert Nordin samt till or-

dinari konstapel i nr 36 extra konsta-pel Konrad Ema-

nuel Hedman. Konstapel nr 36 Nils Tyko Vikström har 

överflyttats till ridande- och ordonansavdelningen samt 

tilldelats nr 43. 

Att bestrida detektivkonstapel Lindells tjänst vid detek-

tiva avdelningen under Lindells förordnande som läns-

detektiv har förordnats konstapeln Johan Sigfrid Hag-

lund. 

Till extra konstaplar från och den 1 dennes hava antagits 

nr 31 förre furiren vid I 14 Otto Stertman och förre furi-

ren vid I 27 Adolf Fredrik Vestberg, nr 54 förre furiren 

vid I 14 Alfred Napoleon Vallin, var jämte tills vidare 

anställts såsom extrakonstapel i nr 58 förre konstapeln 

vid K 5 Bror Gustaf Adolf Hemlin.GD 6/3  1933 


