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Förord

Släktforskning är lite som programmering, men omvänt. I det senare fallet vet man vad man vill
uppnå, i det förra försöker man hitta vad som varit. Det är inte alltid så lätt att gå baklänges i tiden.
Vad vi vet så löper ju tiden framåt i en enda riktning och kan vare sig hejdas eller reverseras. Det blir
lite som en haveriutredning efter en flygkrasch. Man vet vad man har, ett antal bitar som varierar
från fragment till pusselbitar, men inte en hel och entydig bild av vad som varit. Det finns ledtrådar
man kan följa. Det finns dokument som avslöjar en kort väg bakåt. Man får lägga pussel baklänges.
När jag fått alla bitarna på plats ser jag bilden som lett fram till mig själv. Bitarna blir ett glest pussel
och förhoppningsvis passar fragmenten in och binder samman bitarna. Det blir bilden av det som
varit och som jag och min generation för vidare. Vi blir nya bitar i den bilden.
Man kan också se släktforskning som att reda ut ett garnnystan som trasslat till sig. Man råkar på
olösliga knutar, härvor som man inte ser igenom och knutar, vilka dock kan lösas upp med lite
tålamod, envishet och uthållighet. Behovet av noggrannhet och just uthållighet är slående. Steg för
steg kan delhärvorna lösas upp. Lite hjälp på traven med idéer och insatser från vänner, bekanta,
obekanta och släktingar gör också sitt till. Nyfunna släktingar har ofta pusselbiter som kan täcka
luckor eller bidra till att räta ut frågetecken. Det är lätt att gå vilse bland förnamn som upprepas och
förekommer i generation efter generation.
De svenska kyrkböckerna innehåller en mängd information av stort värde. De är dock inte sökbara
som till exempel internet med Google. Det gör att det kan upplevas som att söka efter en nål i en
höstack. Och det är tidsödande att bläddra från sida till sida och leta efter ett visst namn i
kolumnerna. Man får nysta bland ledtrådar, använda fantasin, använda nyfunnen vetskap och ta reda
på hur det gick till i gamla tider för att använda som ledtråd och/eller slutledning. Till exempel var
människor mindre flyttbara långt tillbaka i tiden än under den tid då kommunikationerna slagit
igenom. Därför skedde familjebildningar väldigt lokalt och därför kan man söka inom en och samma
församling till att börja med och med stor sannolikhet hittar man fram till den uppgift man söker.
Närmare i tiden har människor börjat flytta, ofta i takt med näringslivets framväxt och utveckling. Inoch utflyttningsregister hänger inte alltid ihop tidsmässigt. Det kunde ta tid innan man skrevs in i
kyrkboken när man kommit till en ny ort. Noteringarna kommer därför inte alltid i tidsordning. Har
man tur kan det finnas notering i inflyttningslängden om varifrån man kommit, och omvänt notering
om vart man flyttat i utflyttningsboken. Födelseregistren innehåller ibland uppgift om moderns ålder,
ibalnd om bägge föräldrarnas. Då kan man använda dessa uppgifter för att ”hitta bakåt i släktleden”,
till noteringar om föräldrarna. Annars får man gissa på hur gamla föräldrarna var vid den tidsepoken
och scanna sig fram genom kyrkböckernas kolumner för de sannolika åren. Ett annat ”trick” är att
kolla vigselregistret nio plus några månader före ett barns födelse. Det kan ju vara det äldsta barnet
och då fungerar det.
Numera finns möjligheter att söka med exempelvis Google för att hitta i fritext med mera. Det ger
ibland faktauppgifter, ibland ledtrådar eller rent av referenser. För att söka efter släktingar finns
ancestry.se, som innehåller kopplingar mellan besläktade personer. Söktjänsten har börjat indexera
uppgifter i kyrkböckerna, vilket dock ännu är långt ifrån fullständigt. Därför är man fortfarande
hänvisad till detta bläddrande och sökande sida för sida i kyrkböckerna. Man får kombinera in- och

utflyttningsregistren, födelse- och dödsregistren samt register över husförhör och vigslar. I
husförhörslängderna finns födelseuppgifter som man kan använda sig av för att hitta i till exempel
födelseregister. Där ibland en notering varifrån man flyttat in eller vart man flyttat.
Moderna sökverktyg på internet är eniro.se, hitta.se och ratsit.se. Jag famlade länge efter ledtrådar
kring när och hur mormors far Jacob Axel Tornblad hamnat i Stockholm. En lördagkväll i maj 2016
hittade jag Arne Pehrson boende på Liksta söder om Filipstad. När jag var i 7-årsåldern åkte familjen
på bilsemester till Värmland och då besökte vi just Liksta. Jag har minnesbilder från det besöket
liksom foton och film från tillfället. På Liksta fanns ”Tant Hilda” och hennes dotter med en liten son,
för ung för att jag skulle kunna leka med honom, Arne. Jag visste att mormors kusin Hilda gift sig
Pehrson och hade fått träff i ratsit.se på ”persson liksta filipstad” efter att ha hittat Liksta med Google
Maps. Med hitta.se fick jag tag i hans telefonnummer och vi hade en stunds konversation innan han
var tvungen att ”gå ut och ta in hästen”. Arne bekräftade att Hilda Pehrson var hans farmor, kusin till
min mormor och omnämnd i släkten som ”Tant Hilda”. Arne sa sig inneha en mängd fotografier med
mera om släkten i Värmland. Han berättade också om en kusin till sin far, Jan Tornblad, boende i
Kristinehamn. Denne skulle ha hittat till mina släktsidor via sökning på nätet enligt Arne. Jag
bestämde mig för att kontakta Jan. Vad som står i det följande kan ha kommit ut av denna kontakt,
som jag i skrivande stund inte tagit ännu.
Bakgrunden till vad jag skrivit i det följande är en serie sammanträffanden i olika avseenden och från
skilda situationer. Se vidare i följande ”Prolog”. Dessa sammanträffanden har hjälpt till att hitta
enskilda individer och att förklara strukturen av förfäder. Det fanns givetvis ett antal släktfotografier
i mitt föräldrahem, liksom ett släktregister på min pappas sida. På min mammas sida fanns dessutom
nedtecknat ett kort släktregister, hämtat bland annat från en gammal psalmbok. Denna information
hade underhållits och uppdaterats av min mamma Kerstin och hennes yngre syster Maja-Greta, alltså
min moster. De var noga med att hålla reda på sina förfäder, vilka därmed också är mina. Därtill kom
ett antal fotografier som min kusin Pia bad mig ta hand om vid en släktträff. Hon tyckte sig inte själv
kunna ta hand om dem på det sätt de förtjänar. Mamma och jag hjälptes åt att luska ut vem som var
vem på fotona och hur personerna passade in i släktstrukturen.
Senare kom moster Maja-Greta att berätta för mig om sin mor, min mormor. Hon berättade också
om sin mormor, en föregångskvinna som efterlämnade ett hem som jag besökt många gånger i
mycket unga år, då min mormor flyttat tillbaka dit. I detta hus från slutet av 1800-talet i Limhamn
bodde först min mormors mor med sina två döttrar, varav den ena var min mormor och den andra
den äldre och ogifta systern Maria Henrika, vanligen kallad Maja eller bara moster. Mina yngre
kusiner nöjde sig med ”Aja”. Hemmet i Limhamn var som man sa förr ”burget” och något
ålderdomligt sett med en ynglings ögon. Mormor besökte oss ofta under min uppväxttid och jag
besökte sedan henne under min studietid i Lund.
Av min kusin Pia fick jag också kopior på papper hon fått av sin far; de beskrev hans släktskap bakåt i
tiden till och med hans farfars farfar. De berättade om våra rötter i Ådalen och avslöjade hur namnet
Örberg kommit till på min morfars sida.
Vid ett tillfälle nämnde min mormor att det hade viskats om att en manlig släkting skulle vara
resultatet av den blivande kungen Karl XVs besök i Ådalen. Han är känd för sina ”kvinnohistorier”
runtom i landet och besökte Ådalen på. (Herman Lindvist: För att kompensera bristen på kärlek från
modern sökte ynglingen tröst hos andra kvinnor han mötte.) Det var inget jag, då i 20-årsåldern,

noterade särskilt nogsamt vid just det tillfället, men minnet återkallades medan jag började forska
bakåt i släktlängderna och läsa på om dåvarande prinsens leverne. Det skulle röra sig om en
mansperson född kring 1850 och stämmer in på min morfars far eller farbroder.
Min långtida golfkompis Finn hade lärt sig släktforska och upplevt många intressanta historier. Han
hade lärt sig metodiken och visade mig vad man kunde hitta och hur. Han gav mig ett par exempel
från min egen släkt. Det väckte min lust att försöka själv. Jag lånade först hans programlicens och
började med att titta lite lätt på mina mor- och farföräldrar. Sedan var jag fast. Jag köpte en egen
programlicens och satte igång sökandet. Det blev långa sessioner med bläddrande i kyrkböckerna via
nätet. Jag fick också lite hjälp på traven av en släktforskare i Värmland. Han gav mig precisa uppgifter
om min mormors far och sedan kunde jag nysta vidare själv. Jag behövde inte gå någon kurs. Finn
hade gett mig grunderna.
Jag hade ärvt en bok, en biografi, efter min mormor. Den handlar om hennes utvandrade morbror
Oscar, som gjorde sig ett liv i USA. Hans dotter hade skrivit en biografi över sin far och i den hittade
jag många värdefulla ledtrådar liksom information om släktbakgrund och vad som hände medan han
levde i Sverige. Både ”morbror Oscar” och hans syster, mormors mor (kvinnan med huset i
Limhamn), var industriella föregångare i nya teknologier, inom områden som jag själv har kommit att
arbeta inom. Det här gav mig ”ståpäls” som en viss skidåkare uttrycker sig. Att mormors mor
dessutom gifte sig med en man som startat ett numera stort och framgångsrikt företag var i och för
sig spännande, men det var inget jag blev medveten. Först när jag som konsult kommit att engageras
i ett uppdrag av nuvarande chefen för just det företaget insåg jag kopplingen. Under väntan i foajén
hos Ahlsell tittade jag förstrött i en monter. Jag upptäckte namnet på min mormors far i
historieskrivningen om företaget. Först kopplade jag inte samman uppgiften om Ahlsells bildande
med namnuppgiften, men insåg strax att den ene av de två grundarnavar en av mina förfäder. Tala
om sammanträffanden !
I sin nöd, när man kört fast, kan man vända sig till andra som också kört fast, men ”kommit loss”,
Jerker, till exempel. Han hade hört en skröna om sin mormors kusin; bestämde sig för att gå till
botten med saken och hittade en lång och spännande historia om en man som varit med på Titanic.
Först blev hans jakt dokukmenterad i en blogg, sedan i bokform. I sin förlängning gav det upphov till
föreläsningar, seminarier om Titanic och kontakter med föreningar och institutioner vid 100årsjubiléet. I min nöd att tyda ett ortsnamn vände jag mig till honom och några andra bekanta med
ett mail med begäran om hjälp. Jerker mailade vidare till en specialist, Carina, som med Arkiv Digital
hjälpte mig att ta mig förbi några hinder i den kedja av händelser och vistelser som jag snart fått
fullständigad om Jacob Axel Tornblad. Han och hans blivande fru Selma Charlotta Ljunggren var de
två personer som blev mest spännande att utforska. De är min mormors föräldrar.
På min morfars sida finns den där skrönan (?) om Karl XV, kvinnokarlen som skulle ha avkomlingar i
Norrland och som mormor viskat om. På farfars sida finns en del pikanta detaljer också, men mest
handlar det om strävsamma yrkesmänniskor i gammaldags yrken och när det gäller farmor så är det
dåtidens ”fina människor”, människor med börd och tillgångar, det handlar om.
Det var länge lite förvirrande att ha en mormor som pratade skånska trots att hon bott i Ådalen, där
hon med sin man födde fyra barn, två flickor i nästan samma ålder och två pojkar i inbördes nästan
samma ålder. När jag växte upp och min morfar dog, flyttade mormor till sin ogifta syster som bodde
kvar i föräldrahemmet i Limhamn. Av kyrkböckerna framgick att mormor var född i Stockholm och

hennes syster i Sundsvall, klart förvirrande. Med hjälp av in- och utflyttningslängderna i kyrkböckerna
lyckades jag reda ut såväl adresser som flyttdatum och förstod så småningom historiens gång såväl
som adresser de bebott och varför. Min moster, Maja-Greta, då enda levande i den generationen,
bidrog med minnen från nästan hundra år tillbaka och kunde relatera historier om sin mormor,
Selma Charlotta.
Vartefter jag grävde blev allt bara ännu mer spännande och hela tiden framkom kompletterande
information. Under en resa hem från västkusten hittade jag och Sara logi på Kvarntorps herrgård
utanför Deje. Det visade sig efter lite konversation med värdparet att i herrgårdens stora matsal hade
man en gång bildat ett bolag vid namn Mölnbacka-Trysils AB, verksamt inom skogsindustrin. Jag
kände igen namnet på det bolag där min mormors farfar en gång varit bokhållare, det vill säga den
tidens ekonomichef. För mig betyder det här att en viktig gren i min släkt varit företagare i den tidens
industri. En annan gren konstaterade jag härstamma från den skånska slättens jordbruk. Dessa
grenar förenades så småningom med min mormors fars och mors vigsel. Det är en historia i sig.
Som framgår är det många sammanträffanden som styrt min kartläggning av släkten liksom ett
samspel med dem som vet något och haft något att bidra med. Till exempel fick jag genom Jan
Tornblad i Kristinehamn tag i foton av hans farfars far och mor. De var min mormors farfar och
farmor. Vid ett tillfälle hade Jan Tornblad blivit kontaktad av min morbror, som ville överlämna tavlor
när han röjde ur huset i Limhamn. Jav.an visste inte vem mannen var men jag kunde upplysa honom
och även berätta vilka de två gamla damerna var som han fått tavlorna av. De föreställde våra
gemensamma förfäder. Jan gav mig foton på tavlorna; mina egna kopior hade tyvärr förkommit, så
han täppte till ett par luckor. Jan bidrog med en hel annan information som ledde så långt bak i tiden
man komma med kyrkböckernas hjälp. Det var i början av 1600-talet som den lagen infördes om
anteckning i kyrkboken om födslar, vigsel och död. Därtill kom in- och utflyttningslängder, som skulle
visa sig mycket användbara när jag började kartlägga släkten.
På min pappas sida finns det lika spännande historia, men av lite annat slag. Där handlar det också
om bakgrund i jordbruk men även om industri i form av kvarndrift och om tidigt entreprenörskap
inom handel med varor under den tid då Sverige började mobiliseras, med järnväg och med
automobiler. I den här släktgrenen kan man hitta tecknen på hur sedvänjor och livsföring såg ut då
man levde sitt liv på gårdar med såväl ägare som tjänstefolk, vilka tillsammans slet för brödfödan.
Det handlar också om föreningen mellan kapital och börd å ena sidan och småföretagande å den
andra. Det var skillnader i bakgrunder som lyste igenom i tänkesätt och värderingar långt in i min
uppväxttid. Det yttrade sig i resonemang och hållningar som jag då inte förstod, men senare insåg
varifrån de härstammade och varav de uppstod.
Jag har naturligtvis varken kunnat eller varit fullständig i min kartläggning av släktgrenarna utan har
följt de uppslag som kommit efterhand som nya möjligheter yppat sig. Ju mer spännande fynden
varit, desto mer har jag följt spåren bakåt och desto mer detaljerat har jag kartlagt och dokumenterat
personerna. Jag kan ångra att jag inte var noggrannare – och framsynt – då jag träffade ättlingar till
min mormors till USA utvandrade morbror Oscar. Men de var inte så inspirerande där och då, för de
jag mötte var något likgiltiga inför vårt släktskap och visade inget större intresse för våra
gemensamma förfäder. Men det går att ta igen. Jag har följt den släkten i amerikanska dokument och
tror mig ha koll på några personer i min ålder i Arizona. Med Skype tänker jag försöka få kontakt och
utbyta information.

Från början dokumenterade jag mina släktfynd på en websida, som med tiden blivit ganska
omfattande. Man kan börja med att titta på den här sidan och sedan klicka sig bakåt från valfri
startpunkt. Med detta hoppas jag också på fortsatta bidrag från kusiner och andra intresserade.
Uppsala på Valborgsmässoafton 2016 (startdatum...)
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Prolog, bakgrund eller försök till programförklaring
Det tar tid innan tanke övergår i handling, men inte alltid. Efter nystart med utökade ambitioner
hittade jag tillbaka till vad jag ursprungtligen tänkt mig som utgångspunkt. Jag hade tänkt mig skriva
något jag kallade ”Turbiner, telefonväxel och VVS”, eller ”Tänk om jag vetat det här om mina
förfäder". Det gjorde jag också till att börja med, men snurrade sedan iväg ut i vidare banor och sökte
längre ut på grenarna i släktträdet. Så här hade jag alltså först tänkt mig skriva:
Det sägs att förr eller senare blir man intresserad av dem som levt före en själv. Som liten går man
omkring och tänker att "de där gamlingarna vet väl inget om livet; de levde ju förr och det var väl
inget intressant, för det är ju nu, nu när jag lever som allt spännande sker."
Det där som hände förr, det är det där som historielärarna tragglar en igenom och som ens far, mor,
far- och morföräldrar pratar om. Det handlar om att "förr var det minsann inte som nu" och får det
att låta som att utvecklingen gått åt fel håll, att mycket - om inte det mesta - har blivit sämre.
Som barn är man dålig på att lyssna in vad som kunde vara värt att få veta medan de gamla
fortfarande är i livet. Men en vacker dag står vi där, nyligen intresserade av släkthistorian, men utan
de gamla, som dött undan en efter en. En hel del, som vi som barn inte riktigt förstod innebörden av,
har vi dock snappat upp och på något märkligt sätt hamnar det i minnets bibliotek. Långt senare
kommer fragmenten susande och skapar nyfikenhet på de bakomliggande sammanhangen.
En och annan gång har väl varje mormor eller farfar försökt bibringa barnbarnet något om hur det
var när mormor och farfar växte upp. Och en hel del hamnar också i gott förvar i minnets katalog för
kommande systematisering och komplettering. Det senare sker när intresset för släktforskning
vaknat. Då börjar man fundera över vad det var man hört en gång, vad som låg bakom och hur det
egentligen hängde ihop. Man börjar förstå att det är många slumpens skördar som samverkat till att
just man själv över huvud taget finns till.
Vi tror väl var och en att vi är unika. Så är det också. Det har vi gemensamt. Men vi är unikt olika.
Ingen har samma bakgrund från sin släkt, förutom syskon förstås. Men går man bakåt i släktleden
grenar det ut sig på fadernet och på mödernet. Det räcker att gå till sina kusiners bakgrund så blir det
tydligt.
Under min uppväxt fick jag tidigt klart för mig att det var kvinnorna i min släkt som var de starka, de
längst levande och därmed något dominerande när det kom till att sätta prägel på efterkommande.
Min mamma höll hårt i min uppfostran, skolarbete och disciplin. Mormor lär ha gjort samma sak,
liksom hennes mor uppenbarligen också gjort. Mormor var en sträng tant som kom på besök då och
då. Hon tittade strängt på mig om jag inte uppförde mig som gossar skulle, eller om jag inte åt upp
maten. Mormor bodde, efter att ha blivit änka, tillsammans med sin ogifta syster i det hus som deras
mor en gång som nybliven änka köpt och uppfostrat sina små flickor i. Det huset andades verkligen
gammaldags. Det upplevde jag vid min familjs besök där under min uppväxt. Mormors mors ande
svävade över allt i det huset och det märktes på inredningen och hur allt var ordnat att det tillkommit
för mycket länge sedan.

Det gamla huset hade köpts av mormors mor Selma Charlotta när hon blivit änka efter mannen som
ännu längre tillbaka i tiden startat det som kom att bli landets största grossist i el och VVS. Men det
hade jag ingen aning om då, utan först väldigt många år senare. Min mors lillasyster, då 98 år fyllda,
berättade hur det gått till. Och den här starka kvinnan, mormors mor, hon hade inte bara levt genom
sin man och blivit förmögen genom arv efter honom. Nej, hon hade tidigt blivit yrkeskvinna, varit
växeltelefonist i teleofnerandets barndom. Det hade mamma berättat för mig.
Hur imponerande kan det vara att ens mormors mor varit växeltelefonist i Skanör, för mig som
sysslat med mobiltelefoni och mobilt internet i Sveriges och ett av världens ledande företag ? Den
här kvinnan var uppvuxen på landet och hade en bror som åkt till Amerika. "Morbror Oscar", alltså
morbror till min mormor, hade man pratat om i släkten. Jag hade också fått en bok om denne "Oscar
Junggren" av min mor. Den har skrivits av Oscars dotter och jag hade vid tillfället förstrött tittat lite i
den. På släktens uppmaning och inrådan hade jag besökt ättlingar till Oscar när jag arbetade en
period i New York. Det var i den staten han gjort sin karriär.
Hur imponerande kan det vara på en civilingenjör från Lunds Tekniska Högskolas linje för Teknisk
Fysik 1971, som arbetat på Asea och med kärnkraft, att en av förfäderna utvandrat till Amerika för
att göra karriär hos Aseas konkurrent General Electric redan under senare delen av 1800-talet ?
Kraftturbiner är väl en högst omodern bransch jämfört med datorer och mobilt internet ? Boken blev
stående i bokhyllan efter att ha flyttat med mig många gånger. Sedan blev den en värdefull pusselbit i
vad som skulle komma fram om släkten.
När min mormors syster dog, visade sig att hon suttit på en hel del aktier, som hon ärvt efter sin mor.
Detsamma visade sig när min mormor dött. De hade ärvt av "gumman" som mormors mor kallades.
”Gumman” hette egentligen Selma men var döpt till "Zelma Charlotta"; så stod det i kyrkboken. Och
hon hade alltså i sin tur fått med sig en förmögenhet i form av aktier när hennes man dött, aktier i
det företag han startat och byggt upp tillsammans med en kompanjon, en av Sveriges kända
industrimän, tillika senare riksdagsman. De hade skapat ett handelshus som idag är Sveriges största.
Jag kunde inte ana att det var så det låg till när jag som konsult fick i uppdrag av den nutida chefen
att hjälpa till med ett ledningsproblem. Branschen som sådan, mer eller mindre skapad av en av mina
förfäder, förstod jag mig egentligen inte på. Men jag löste problemet. Det kändes som att ha gjort
min plikt mot min förfader som startat företaget.
Kunde jag ana att den här Selma inte bara varit en kvinna som gift sig med en femton år äldre
företagare, vilken dött alldeles för tidigt men lämnat efter sig en förmögenhet ? Det hade kommit in i
mina på den tiden små öron att mormors mor varit en bestämd och kraftfull kvinna. Senare hade jag
fått veta att hon också haft näsa för aktier. Var det kanske den saken som styrt mitt eget intresse för
detta område ? Hade jag rentav fått i mig lite ingenjörsämne från hennes bror Oscar och från hennes
man, som var ingenjör när han startade handelsföretaget ? Han kom från en bruksfamilj och Selma,
mormors mor, från en bondgård. Där fanns också Selmas sex år yngre bror, mormors morbror Oscar,
uppvuxen i närheten av skånska Svalöv.
Min mormor pratade skånska, men var född i Stockholm, och tillbringade sitt vuxna liv i Ådalen och
Härnösand. På gamla dar bodde hon i Lund, där jag tillbringade fem studieår. En gång inflikade hon
under ett samtal om släkten att det viskats om att Karl XV skulle kunna vara far till en av förfäderna i
vår släkt. Vem hon avsåg var inte riktigt klart. Just då fann jag det ganska ointressant. Först långt

senare kom jag att tänka på det och då kändes det spännande. Jag bestämde mig för att undersöka
saken.
Hur hänger allt detta ihop med förfäder från Skåne, Ådalen och Värmland? Jag beslöt mig för att ta
reda på det. Men det var först när jag varit på arbetsmöte med det där handelsföretaget som
mormors far startat en gång. Men det visste jag inte just då.
Det här var i november. Arbetsmötet med handelsföretaget, Ahlsell, var avklarat. Det var på
västkusten. Jag passade på att träffa och spela med min golfkompis Finn. Efter en kylig runda på hans
hemmabana introducerade han mig till släktforskningen. Jag fick blodad tand, en första komponent
till det som kom att fånga mig.
Jag visste inte vart det här skulle ta vägen, bakåt i tiden. Jag har hunnit långt tillbaka, vänt om, tagit
om efter blindspår. Jag har samrått med kusin Pia och moster Maja-Greta . Den senare har fått bära
vidare de namn som återfinns i tidigare släktled. Kusin Pia passade en gång på att be mig ta hand om
en kartong som innehöll inramade foton, en del av dem på kända förfäder, andra på okända. Det var
de i alla fall då, den dagen då hennes far fyllde 90 och vi hade en liten släktsamling. Till en början
kändes det jobbigt att ta hand om klenoderna, men efterhand som jag med mammas hjälp kunde
identifiera de flesta personerna på fotona så blev det intressant. Jag fick ytterligare komponenter,
ytterligare ett incitament. Jag började digitalisera foton och började bygga websidor, en översiktlig
och en för varje person. Jag började med mormor, morfar, farmor och farfar; jag hade ju porträtt alla
dem. Nu började det bli allvar. Jag hittade själv till det jag ville se i kyrkböckerna; Finn hade visat mig
några exempel och hur man bedriver släktforskning. Jag fick låna hans konto och skaffade sedan
snabbt ett eget.
På min pappas sida hade jag lite bättre ledtrådar. Jag hade hört om Linköping, Norrköping och
Norsholm med flera orter. Under min uppväxt hade vi också åkt runt och hälsat på diverse, för mig
då, ointressanta personer, mer eller mindre släkt med oss.
Vid varje större händelse i ens närhet får sig tankarna en knuff i ny riktning. Mamma dog under
hösten och det var på mig det hamnade att ta hand om och gå igenom det hon efterlämnat. Där
hittade jag brev från hennes mormor, Selma, hon som varit växeltelefonist. De hade korresponderat
under många år. Där fanns foton på kända och okända. Det här blev den komponent som fick mycket
av det hela på plats. Nu skulle väven vävas. Sammanhangen skulle redas ut. Frågetecknen skulle
raderas. Bilden skulle klarläggas. Alla "vem var", "hur kunde det komma sig att", alla "varför", så långt
det låter sig göras, skall hämtas fram ur de källor som står till buds.
Det ena leder till det andra, och så vidare. Det involverar Skellefteå Muséum, Limhamns
Miljöförening, moster Maja-Greta, ancestry.se, de papper som Pia en gång fick av sin far och som
dokumenterar släkten tillbaka till dennes farfars farfars farfar. Information finns att hämta i boken
om mormors morbror Oscar, breven till mamma från hennes mormor Selma och från websajten
"ellisisland.com" som dokumenterar Selmas brors Oscars ankomst till USA 1889. Jag hade också de
många breven från Selma Charlotta. Jag hade stamtavlor jag ärvt.
Vid ett besök hos den äldsta i min mammas släktgren, hennes 14 månader yngre syster Maja-Greta,
kunde jag fotografera av ett gammalt släktfoto. Vi trodde att det var hennes mormors mor MarieLouise, dotter till prästen i Svalöv. Men av anteckningen på baksidan kunde jag något år senare läsa

att det var självaste prostinnan Lindeblad, född 1798. Jag hade fått tavlan av min moster, då det var
dags för henne att flytta in på äldreboende, 99½ år gammal, men pigg i huvudet. Jag förstod att det i
själva verket var min mosters, och min mammas, mormors mormor. Det var hon som hade gift om
sig med den nye prästen i Svalöv efter att hennes man dött. Nu kom jag på att jag ärvt en psalmbok
med namnet Carl Lindeblad inskrivet på insidan av pärmen. I det äktenskapet hade det sedan
tillkommit fler barn och i några släktled senare funnits en Inga Wadstein som bott i övervåningen i
huset i Limhamn. Det var hon som alltid vid åsynen av mig utbrustit ”men ouh vau den lille goussen
haur vouxit”. Hon sades vara en avlägsen släkting och nu kopplade jag ihop det hela. Jag beslöt mig
för att spåra upp någon släkting till henne för att skänka bort psalmboken till någon som antagligen
skulle uppskatta det.
Det här är ändå bara ena grenen av mina förfäder. Från början var det två personer jag var nyfiken
på, mormor som var handlingens kvinna och farfar som var en handelns man. Jag hade under
uppväxten mycket att göra med båda. Dock avled farmor då jag var bara tre år och morfar då jag var
fyra. Mormor och farfar har levt liv som inresserat mig, av olika skäl. Farfars gren var lätt att följa
långt tillbaka med hjälp av dels ett befintligt och noga systematiserat släktregister, dels kyrkböcker
och websidor. På mormors sida var det lite svårare, även om det finns en del skrivet i en psalmbok;
det har någon, troligen moster Maja-Greta renskrivit och kompletterat. Hon har intresserat sig för
släkten och hon kommer dessutom ihåg mycket. Det har jag fått ta del av, fått berättat och
illustrerat. Det gick att hämta kompletterande uppgifter till och med på hennes 100-årsdag. När hon
dog tre månader senare stängdes den sista vägen bakåt i tiden när det gäller levande källor.
Väven vävs, men blir den någonsin klar ? Det är en spännande resa. Det började med fragment av
historien, som blev komponenter till ett incitament och intresse, precis som för Jerker, som plockade
upp tråden "mormors kusin var med på Titanic". För min del finns det många trådar att dra i, att följa
bakåt och framåt, att väva med.
Just nu sitter jag med frågan: hur kom det sig att mormors mor Selma träffade sin man Jacob ? Jag
vet var och när de är födda och hur de flyttat runt i Sverige, både som singlar och senare som ett par,
men inte var, när och i vilket sammanhang de träffats. Jag vet att Selma straxt före giftermålet flyttat
från sin syster i centrala Malmö till Eslöv. Jag vet att Jacob vuxit upp på Lustnäs invid Forshaga, att
han startat det där företaget 1877, träffat sin blivande fru 1879 och då bodde i Stockholm. De båda
dyker sedan upp som ett par med giftermålet 1885 i Eslöv och bosätter sig i Sundsvall, där äldsta
barnet, min mormors syster, föds 1887. Efter flytten till Fleminggatan i Stockholm föds min mormor
1888, 14 månader efter sin syster. Dessa 14 månader går sedan som en röd tråd genom släkten.
Nu skall jag fylla igen luckorna, väva väven. Så tänkte jag, innan jag fått igång själva släktforskningen.
Jag skall ta tag i släkttrådarna från Värmland, från Skåne, Östergötland och Ådalen.
Det finns alldeles för många frågetecken och intressanta ämnen som manar till undersökning och
utredning. Jag tycker att jag redan har så mycket material att det i sig både manar till och förtjänar
komplettering, hopknytning och dokumentering. När man börjar en resa vet man inte alltid vad man
har framför sig och var man hamnar. Den här resan är inte heller lik någon annan. Det enda jag vet,
eller snarare anar, är att det finns mycket spännande som väntar.

Släkttrådar
Det var naturligt att börja sökandet efter släktingar i Ådalen. Jag visste att min mormor bott där och
att min morfar arbetat inom sågverksindustrin. De hade bott i Såväl Ramsele, som Lugnvik och
Härnösand, det hade jag hört. Men hur hängde det ihop ? Mormor pratade ju skånska och när jag
besökte henne som liten bodde hon i Limhamn, vid själva torget tillsammans med sin syster, som
pratade en i mitt tycke förfärlig skånska. De bodde i ett gammalt hus i typiskt skånskt tegel med en
gammaldags rosenträdgård. Hela huset andades forntid tyckte jag. Det var, visade det sig, byggt
redan på 1890-talet. Jag hörde talas om mormors mor, som hade dött på självaste nyårsafton 1947.
Vi hade alltså varit fyra generationer redan då, vilket nog var ganska ovanligt. Förklaringen var väl
närmast att gumman blev hela 93 år. På sin ålders höst skrev hon långa brev till sina barnbarn. Till en
av sina dotterdöttrar, min mamma, skrev hon bland annat att det gladde henne att ”den lille gossen
är så glad och livlig”. Det var alltså mig som mormors mor syftade på. Jag tror inte att hon någonsin
fick se mig eftersom vi bodde så långt från varandra, med den tidens mått mätt. Vi levde samtidigt
under ce 1½ år. Mormors mors ande verkade sväva över huset i Limhamn och det var mycket i det
huset som var ålderdomligt och märktes ha skapats under en svunnen tid.
Släkttråd nr 1:
Det fanns alltså något skånskt i släkten. Jag letade efter mer uppgifter om mormors mor, Selma
Charlotta Ljunggren, som jag hittade i kyrkboken. Det ledde mig till Sireköpinge mellan Svalöv och
Landskrona, till gården Västergård, och sedan vidare till Svalöv och en prästsläkt. Det här var det
skånska ursprunget. Så småningom letade jag mig ännu längre tillbaka. Men det var spännande att
följa Selma framåt, genom Sverige, via bland annat Vetlanda, Lövånger, Skanör, Malmö, och Eslöv där
hon gifte sig för att bosätta sig i Sundsvall och bilda familj.
Släkttråd nr 2:
Den andra släkttråden plockade jag upp i Norrland via dels kyrkböckerna, dels härledning av ursprung
för min morfar och hans föräldrar. Där var det fråga om hur hans efternamn Örberg uppstått. Fadern
hade fötts i Öråker norr om Sundsvall. Han och brodern delade på ortsnamnet och tog sig namnen
Örberg respektive Åkerberg. Den här släktgrenen har alltså sitt ursprung i Medelpad i kombination
med Ångermanland eftersom morfars mor Johanna kom från Gudmundrå söder om Kramfors. Även
där kunde jag följa trådarna bakåt, mycket tack vare att omflyttningen var väldigt lokal. Därmed att
hade jag sytt ihop mammas sida av min släkt. Den bestod av norrlänningar som till stor del kom att
leva under skogsindustrins högålder i Ådalen. Min morfar var en av fem bröder, näst äldst. Alla fem
bröderna arbetade på något sätt inom dåtidens svenska basindustri. Efter kontakt med ett par,
tidigare obekanta, sysslingar som är ättlingar till två andra av morfars bröder, fick jag ny stimulans då
tog släktforskningen ny fart. Båda sysslingarna var minst sagt lika intresserade som jag och vi kom att
tillsammans utreda vidare hur det gått i livet för ”Pojkarna Örberg från Ådalen”. Så kom iden till en
gemensam skrift som utgår från deras föräldrar Lars Alfred Örberg och Johanna Myrholm. Den
berättelsen går att läsa på den här websidan.
Släkttråd nr 3:
Den tredje släkttråden plockade jag upp i Värmland. Jag hade ju varit där på besök med mina
föräldrar en gång då vi hälsat på ”tant Hilda”. Vem hon var och till vem hon var ”tant” till visste jag
inte, uppfattade bara att hon hade med släkten att göra på ett eller annat sätt. I yngre år håller man
inte reda på mostrar, fastrar, farbröder morbröder på samma sätt som när man börjat intressera sig
för släktförhållanden. Sedan är det ju dessutom att både man själv och ens föräldrar har mostrar,

fastrar och så vidare. Då kan det bli lite rörigt. Som yngre intresserar man sig mer för kusiner. Ett
närliggande exempel var ”morbror Oscar” som jag hörde talas om. Det var nu inte min morbror,
skulle det visa sig, utan min mormors morbror, och alltså tillhörde den skånska släkttråden.
Släkttråd nr 4:
På den andra sidan av mitt ursprung, min pappas sida, hittar man en kombination av mjölnare,
bönder, småföretagare och kapitalstarka jordägare. Alla trådarna har sitt ursprung i Östergötland, där
även jag föddes. De som märktes mest tydligt var den ande som svävade över den delen av släkten.
Det kom mig till del genom arvet av en del av en skogsfastighet med tillhörande, lite fint ansedd,
mangårdsbyggnad. Jag upplevde också drag av vördnad gentemot tidigare generationer av väl
ansedda förfäder. Det gällde framförallt min farmors släktgren. Det var därifrån skogsgården
härrörde, den jag långt senare kom att ärva en del av. Min farmor, född Kastensson i södra
Östergötland, lär ha fått den i bröllopspresent eller kanske som hemgift. Min farfar däremot, som
föddes i en lantbrukarsläkt söder om Mjölby på en större lantgård, var en, för den tiden, modern och
företagsam ung man. Han startade handel med utsäde och hade bönderna på östgötaslätten som
kunder. Han var äldste son på gården och flyttade till närheten av stambanan och modernare trakter
för att starta sin firma. Farfar hade redan under 1900-talets första decennium skaffat bil och kunde
med den imponera på min farmors släkt som var mer lokalt anknuten till Ydre i södra Östergötland.
Från min farmors släkt sågs det nog som en mesallians att hon gifte sig med en krämare, hon som
kom från en fin familj med gods och hade föräldrar med anseende och förtroendeuppdrag i bygden.
Det här präglade miljön och satte stämningen när min familj besökte min farmors föräldrahem, även
sedan hon dött.
I det följande avhandlas de olika släkttrådarna, som löper samman i mig själv. Jag hade från början
tänkt begränsa mig till att börja från mor- och farföräldragenerationen. Men sedan växte aptiten och
intresset så att jag sökte mig så långt bak i släktleden som jag har kunnat komma. Underhand har nya
uppgifter kommit fram och gjort att jag kunnat ta mig längre tillbaka i tiden. De uppgifterna och
trådarna har jag sedan följt trådarna fram till och med mina föräldrar. Under den mentala resans
gång - den har inte varit spikrak - har jag hittat nya stimulerande ledtrådar och uppgifter, intressanta
fakta och historier som jag kunnat lägga till det jag redan visste.
Mina egna föräldrar träffades under kriget och jag blev ett i kullen av alla efterkrigsbarn, tillkommen
på min mammas födelsedag och enligt säker utsago tillkommen på nattåget. Baserat på
kyrkböckernas datumuppgifter om bröllop och födslar har jag kunnat räkna mig fram till att även
andra tillkomster, före min egen, skett på bröllopsdag/-natt. Liksom den kungliga släkten av tradition
gifter sig på min födelsedag 19 juni, har man i min släkts tidigare generationer gift sig på
Midsommarafton, givetvis den ursprungliga, den 23:e juni.
Jag har levt samtidigt med min mormors mor, min mormor och morfar samt min farmor och farfar.
Av dessa minns jag mormor och farfar, för de levde längst. Kvinnorna på min mormors sida var
duktiga på att leva länge. Mormors mormors mor Maria Lovisa blev 91 år, mormors mormor MarieLouise 87 år, mormors mor Selma Charlotta 93 år, mormor Selma Greta 95 år och min mamma
Kerstin 99 år och tre veckor. Det har påpekats för mig många gånger vilka bra gener jag begåvats
med. Nu blandas dessa gener med andras gener så tiden får utvisa vilken betydelse genetiken har
och hur mycket miljö och levnadsstandard spelar in. På min pappas sida levde man inte lika länge.
Sannolikhet och genetik blandas med slumpens inverkan. Pappa omkom i trafiken vid 64½ års ålder,

farfar blev 81 år, farfars far Carl Peter 74 år och farfars farfar 64 år. Utvecklingen är tydlig även i den
släktgrenen, i alla fall på manssidan.
På film har jag kunnat se mig själv tillsammans med min morfar, men om det är just de bilderna jag
minns eller om det är de verkliga, de en gång upplevda, går inte att säga. Människor lever allt längre i
takt med välfärdsutvecklingen. Jag minns från barndomen att det var de starka kvinnorna som verkat
ha burit släkten framåt. Det gällde i högsta grad mormor och hennes mor, två tidiga yrkeskvinnor,
liksom den glada Hilda, mormors kusin i Värmland. Henne förknippar jag med sol och stora
trädgårdshallon på Liksta. Hon gifte sig med Arvid Pehrson och adopterade Olle som fick sonen Arne
Pehrson, nu 2016 boende på Liksta. Jag hittade honom med hitta.se. Arne tipsade mig om en kusin
till hans far. Jan Tornblad i Kristinehamn är sonsonson till Jacob Fredrik Tornblad och därmed syssling
till min mor, född Kerstin Örberg. Jag tog kontakt med honom och fick ett mycket intressant
telefonsamtal med honom. När jag skriver detta den 15 maj 2016 ser jag fram emot att träffa honom
och förhoppningsvis några fler Tornbladare, av vilka de flesta bor i trakterna av Kristinehamn. Tills
vidare har vi mailat information till varandra och även pratat vidare per telefon. Jag glömde att fråga
varifrån namnet Tornblad härstammar.
Tiden går fort när man har roligt. Min nyfunne vän, Jan Tornblad, och jag hade omedelbart ett stort
utbyte av information. På höstkanten åkte jag iväg för att träffa honom. Det visade sig att han är
högst vital, datorvan, kommunikativ och minnesgod. Vi utväxlade bilder och dokument, vilket gjorde
att jag kunde komplettera släktwebsidan. Vi höll kontakten över sommaren och tidig höst bestämde
jag mig för att träffa honom i hans hem utanför Kristinehamn. Det blev två upplevelserika dagar. Jag
fick ta del av Jans släktregister, fotografera av den gamla fina handskriften. Tillsammans gick vi
igenom våra två respektive släktgrenar, vilka förenas i Jacob Fredrik Tornblad. Jan hade full koll på
släkten tillbaka till 1630 och kunde dokumentera när man tagit sig namnet Tornblad. Jag fick se de
två tavlorna på mormors farfar och farmor, Jakob Fredrik Tornblad och hans fru Henrika, född
Herlenius. Jan har också en akvarell med sin faster Hilda, född Tornblad och syster till Jans far Ivan.
Henne hade hade jag i minnet efter ett besök på gården Liksta i närheten av Filipstad, trots att jag då
var endast sju år. Men jag hade sett henne på film flera gånger senare. Hon kallades för ”tant Hilda”
och var alltså kusin till min mormor Greta. Det är verkligen många minnen, fakta och fragment som
faller på plats och får sin förklaring när man knyter ihop trådarna med hjälp av släktregister och
andra dokument.
Både Hilda och hennes ingifta faster Selma , min mormors mor, var telefonister och arbetade på den
tidens telegrafstationer. Hilda höll till i Kristinehamn i början av 1900-talet, Selma runtom i Sverige i
slutet av 1800-talet. Mormor, som var verksam inom handarbetets näring under början av 1900-talet
och född i Stockholm, knöt ihop den skånska släkten med den norrländska släkten i Ådalen. De var
alla yrkeskvinnor, uppenbarligen före sin samtid. Så här efteråt kan jag förstå såväl släktbanden som
det tysta samförstånd som knöt samman släkten, speciellt de starka och något dominerande
yrkeskvinnorna, vilka var ”före sin tid”.
Det finns annat i släkten, annat som jag uppfattat som påbrå, som det kallas, när man känner igen så
kallade släktdrag eller personlighet hos en person och de påminner om tidigare generationers
förmågor och läggning. I så måtto måste jag ha ärvt från flera person, eller så är det rena
sammanträffanden. Jag tänker på ”morbror Oscar”, mormors morbror och Selmas bror; han var
verksam inom energibranschen, precis som jag kom att vara. Jag tänker på Selma själv, som var tidigt

ute i kommunikationens tidsålder och att jag kom att syssla med datakommunikation och mobilt
internet, vilka är sentida efterföljare i samma bransch. Hon var också aktieintresserad, precis som
jag. Men hon gjorde nog bättre affärer, för hon investerade i svensk basindustri, behöll aktierna och
efterlämnade en del aktier till sina döttrar. Jag tänker också på hennes man, Jacob Axel, mormors far,
som startde Ahlsell där jag kom att göra konsultuppdrag; det är väl det närmaste man kan komma ett
sammanträffande även om det var mer än 125 år emellan.
Mer påtagliga släktdrag känner jag igen från min mors båda bröder. Morbror Knut Christians fysik har
jag nästan kopierat och mycket av morbror Lars’ personlighet känner jag igen hos mig själv. Sedan
finns där naturligtvis mer närliggande egenheter, personlighetsdrag jag ärvt efter båda mina
föräldrar. Med tiden blir de mer lättigenkännliga och mer framträdande.

Värmländska släkttrådar
Jag minns inte längre hur jag fick tag i tråden, men antagligen har funnits någon uppgift någonstans
som satt mig på spåret. Jag hittade min mormors far i trakterna av Deje och Forshaga. Mormors
farfar hittade jag också via kyrkböckerna. Det var Jacob Fredrik Tornblad, som ursprungligen kom
från Skövde, där han var son till snickaren Anders Tornblad och Christina Uhrberg.
I en krönika om Jacob
Fredriks blivande frus
släkt hittade jag en
mening om att han
tjänstgjort vid Vestgöta
Regemente och där
försörjt sig genom ”spel i
nummer”. Detta betyder
att han var ordinarie
militärmusiker och
avlönades direkt av
bidragsgivare, ungefär
som rotebönder höll
knektar.

1839 föddes äldste sonen Jacob Axel i Grava socken norr om Karlstad och tre år senare hans bror Jan
Henrik. Jakob Fredrik kom som bruksbokhållare till Skoghalls sågverk utanför Karlstad. Han blev
bruksförvaltare vid Forshaga och bodde 1843 på Säteri Forshaga på det område i Forshaga där Stora
Enso nu har sin anläggning. Därefter fick han anställning vid Katrinebergs bruk öster om Deje. Bruket
tillhörde Mölnbacka-Trysils AB. Öster om Deje, i deltat mellan sjön Lusten och Klarälven, ligger
Lustnäs på en ö som kallas Pannkakan. Idag är ön naturreservat och det finns en kyrkogård med offer
för kolera som härjat i trakten. Till Lustnäs kom Jabob Fredrik Tornblad med familj 1852. Familjen
bestod av makan Henrika, född Herlenius, och barnen Jacob Axel 13 år, Greta Sophia 11 år och Jan
Henrik 10 år. Frun måste han ha träffat redan under tiden i Västergötland, för hon kommer från en
prästsläkt med förfäder i Amnehärad vid Göta Kanal och nära Gullspång. 1860 ägde och bebodde
familjen ännu på Lustnäs enligt en anteckning i kyrkbokens husförhörslängd för Nedre Ulleruds
socken.
Namnen i värmlandsgrenen går som en röd tråd genom släkten. Den yngre brodern Tornblad, Jan
Henrik, fick sannolikt tillnamnet Henrik efter modern Henrika. Han fick dottern Hilda Henrika, alltså
med tillnamn efter sin farmor, samt sönerna Ivan Henrik och Jacob Teodor. De var alltså kusiner till
min mormor. Vi hälsade på Hilda en gång på 50-talet, då hon bodde på Liksta söder om Filipstad vid
sjön Daglösen. ”Tant Hilda” hade varit telegrafist, precis som sin ingifta faster Selma, gift med Jacob
Axel, Hildas farbror. Namnet Henrika dyker sedan upp hos Hilda Henrikas kusin Maria Henrika, min
mormors äldre syster.
Jan Henrik flyttade som 19-åring till Norra Råda i närheten av Hagfors. Jag har koll på den
släktgrenen. Hans dotter, ”tant Hilda”, gifte sig med Arvid Pehrson och bodde på Liksta utanför
Filipstad med adopterade sonen Johan, som själv fick sonen Arne. Jag sökte i hitta.se med stöd av

Liksta och ringde Arne. Eftersom hans far var adopterad hänvisade Arne, avseende släktskapet, till
Hildas brorson Jan Tornblad, som jag också hittade, i Ölme utanför Kristinehamn.
Jan Tornblad är son till Jan Ivan, som var son till Jan Henrik. Vi träffades i hans hem under ett par
dagar och kom fram till flera intressanta detaljer om våra släktingar, speciellt om dem längre tillbaka.
Jan och jag är släkt på detta sätt: hans farfars far, Jacob Fredrik Tornblad, var min mormors farfar. Vi
hittade några spännande detaljer om denne Jacob Fredrik och hans familjebildning genom brev som
Jan fått av en släkting i ett annat led. I ett brev från en annan släktgren påstås det att Jacob Fredrik
skulle ha rymt från Skövde, där han spelade i Vestgöta Regementes musikkår. Sedan skulle han ha
adopterats av den givmilde och hjälpsamme Johan Henrik Herlenius, som var av välbeställd släkt. Så
småningom skulle Jacob Fredrik komma att gifta sig med dottern, Henrika Herlenius och få sönerna
Jacob Axel och Jan Henrik.
När Jacob Axel, mormors far, lämnat föräldrahemmet på Lustnäs har jag inte kunnat klarlägga. Men
som 20-åring finns han på Bryggargatan i Stockholm som lärling hos den kände fabrikören Bergström.
Han bor i det kvarter som i andra änden kom att innehålla det gamla huvudpostkontoret vid
Vasagatan. Han måste ha bott där och gått som lärling under ett år, för han kommer till Eskilstuna
som smedslärling 22 november 1860. Efter ett par år där flyttar Jacob Axel till Hangvar socken på
Gotland och står i kyrkboken som maskinarbetare. Han bor i Ihre norr om Visby. Efter fem år på
Gotland flyttar han, nu som ingenjör, den 30 oktober 1869 till Moholm i Hjälstad socken i
Västergötland, där han finns inskriven som inflyttad först 5 mars 1870. Vad har han gjort under dessa
dryga fyra månader ? Sedan dyker Jacob Axel upp i Adolf Fredriks församling i Stockholm 14 februari
1877. Har han arbetat i Moholm i fem år ?
1 mars 1877 startar Jacob Axel tillsammans med John
Bernström firma ”John Bernström & Co”. Han bor sedan
på några olika adresser i centrala Stockholm innan han
sedan bosätter sig i Sundsvall den 18 november 1884. I
kyrkboken finns en notering från 7 oktober året därpå om
”Lysningsledighetsbetyg”. Han har träffat sin blivande fru
1879. Han gifter sig med Selma Charlotta Ljunggren först
den 7 november 1885. Det sker i Eslöv, brudens
hemförsamling som seden bjuder. Drygt ett drygt år
tidigare har de tagit ut lysning. De två har träffats redan
1879 enligt en anteckning på baksidan av ett foto av
Jacob: ”Till Selma Ljunggren med hjertliga helsningar och
till vänlig hågkomst af Jacob Tornblad”. Han är då 40 år
och Selma 25 år. Hon flyttade från Vetlanda 28 november
1879 och kom till sin nya arbetsplats i Lövånger 24
februari 1880. Hon bör ha passerat Stockholm där Jacob Axel bodde på adressen Blasieholmstorg 19
under 1879. Har de träffats i Stockholm och i så fall i vilket sammanhang ? Eller har de träffats på
tåget mot Norrland under den resa då Selma flyttade till Lövånger? Man kan bara gissa.
Jacob Axel Tornblad flyttar i november 1884 från Stockholm till Sundsvall. Sannolikt har det med hans
arbete att göra för hans företag gör affärer med den expanderande skogsindustrin i södra Norrland.
Han har startat Ahlsell 1877 och företaget har vuxit snabbt. För att hantera kunderna i Norrland

bosätter sig Jacob i Sundsvall. 1885 gifter han sig med Selma Charlotta. Har de träffats någon mer
gång under åren 1880-1885 eller bara hållit kontakten? Efter bara två år i Lövånger flyttar Selma till
Skåne. Har hon träffat Jacob i Sundsvall eller i Stockholm på sin resa söderut? Under åren då hon är
hemma i Skåne igen, bor hon och arbetar på Telegrafen i såväl Skanör som Malmö och Eslöv. Hon har
då arbetat ett par år på varje ort. Efter giftemålet i november 1885 bosätter sig paret i Sundsvall, där
Jacob redan bott något år. Äldsta dottern Maria Henrika föds 1887. 1888 har familjen flyttat till
Stockholm och där föds min mormor Selma Greta, fjorton månader yngre än sin syster. Greta heter
hon sannolikt efter sin faster Greta Sophia. Familjen flyttar runt på några olika adresser i centrala
Stockholm och när Jacob Axel dör redan 1893 flyttar den nyblivna änkan Selma, 39 år, med de två
småflickorna till Malmö, först till Värnhemsgatan och sedan ganska snart till det nybyggda huset vid
Limhamns torg. Där skulle hon sedan bo med sin ogifta dotter Maria Henrika fram till sin död på
nyårsafton 1947.

Här, i huset vid Limhamns torg i Malmö, slutar den här änden av den värmländska släkttråden och
den knyter samman Jacob Axels värmländska släkttråd och släktträd med Selma Charlottas skånska
diton. Häri ryms också förklaringen till varför min mormor Selma Greta, född i Stockholm och länge
boende i Norrland, pratade skånska. För mig var hon länge en norrländska från Ramsele och Lugnvik,
med skånsk dialekt. I unga år fick jag inte ihop det, men nu är det klarlagt.
Det finns mer om Jacob Axel i ett särskilt kapitel liksom om hans dotter Selma Greta.

Skånska släkttrådar
Selma Charlotta var född i Sireköpinge socken mellan Landskrona och Svalöv, närmare bestämt på
Vestergård. Dit hade hennes föräldrar flyttat när prästdottern Marie-Loise Scharffenberg från Svalöv
gifte sig med bonden Johan Gustav Ljunggren, son till skräddaren Abraham Ljunggren i Sölvesborg.
Marie-Louise och Johan Gustav fick barnen Oscar, Edith, Selma (även stavat Zelma) och Gustav
(kallad Gusten). Oscar utvandrade så småningom till USA. Jag ärvde en biografi om honom och från
den har jag hämtat en hel del information om släkten Ljunggren, både bakåt och framåt i tiden.
Vestergård drabbades av missväxt och brann ner 1870, flyttade familjen isär. Fadern Gustav tog med
sig Oscar och döttrerna till Kristianstad, där hans bror grundat och nu drev en mekanisk verkstad.
Modern Marie-Louise flyttade med sonen Gusten till sin styvfar, som hon vuxit upp med, till
Brandstad i östra Skåne. Oscar fick börja som lärling där och fick utbildning vid Malmö Tekniska skola,
varefter han började med konstruktioner i fabriken, som kom att drivas av hans kusin. Denne ville
sedan skicka Oscar och Gusten till Amerika för att inhämta den nya tidens teknik. Ynglingarna skulle
vara borta i några månader, men stannade för gott. Oscar började hos Edison med att installera
belysning i New York och flyttade sedan till Schenectady i norra New Yprk State och arbetade hos
General Electric. Han gjorde där en lysande karriär, som går att läsa om här.
Selma kom att arbeta som telegrafist i den framväxande kommunikationsvärlden. Efter 2½ år lämnar
hon i slutet av november 1879 sin anställning i Vetlanda för att tillträda en tjänst som
telegrafföreståndare i Lövånger i ”Westerbotten”, dit hon kommer i februari 1880. Hon efterträder
som 26-årig ensamstående kvinna den föreståndarinna, som drivit telegrafstationen sedan den
inrättats fem år tidigare.
Från november 1879 till februari 1880 finns alltså ett intressant tidsfönster: Selma har enligt
noteringen på baksidan av kortet på sin blivande äkta man fått detta kort 1879. Huruvida hon fått det
i handen eller sig tillskickat framgår inte. Selma var då 25 år. Han, Jacob Axel Tornblad, var 40 år och
hade tillsammans med en kompanjon ett par år tidigare startat det bolag som idag heter Ahlsell. Var
och i vilket sammanhang har de träffats och varför? Jacob var en välklädd och stilig man med skägg,
Selma en driftig ung kvinna, 25, sannolikt på resan från Vetlanda till Lövånger. Kan hon ha stannat en
tid i Stockholm? Kanske gått på kurs eller liknande vid Kongliga Telegrafverket? Hon skulle ju bli
telegrafföreståndare i Lövånger vid blott 25 års ålder, mamsell Ljunggren. Telegrafstyrelsen låg på
den tiden på Skeppsbron 2. Kan det ha funnits en släkting, hos vilken hon bott en tid medan hon
sökte ny tjänst eller gick på kurs? Jacob bodde då sedan ett par år på Blasieholmen. Rimligen har
Selma rest via Stockholm. Från Vetlanda måste hon ta sig till antingen Eksjö eller Sävsjö, cirka 30 km
för att komma till en tågförbindelse. Sävsjö ligger vid stambanan och kan ha varit avresestation.
Första frågan är varför Selma tog tre månader på sig att komma ftån Vetlanda till Lövånger. Andra
frågan är var hon varit och vad hon haft för sig under den tiden. Tredje frågan: var, när och hur har
hon träffat Jacob? Har någon av dem månne annonserat under ”Personligt” ?
När Selma efter ett par år i Lövånger flyttat tillbaka hem till Skåne arbetar hon först i Skanör.
Telegrafstationen låg inrymd i rådhuset och måste ha varit en proper arbetsplats för mamsellen, nu
28 år. Senare kom hon att bo tillsammans med systern i ”Caroli” i centrala Malmö innan hon till sist
hamnar i Eslöv. Där står bröllopet med Jacob Axel Tornblad i november 1885. Hur de hållit kontakten
sedan de träffats 1879 får man gissa sig till. Selma är 31 år, Jacob 46. De bosätter sig i Sundsvall och
där föds Maria Henrika i maj 1887. Familjen flyttar så till Stockholm där yngsta dottern Selma Greta

föds. Med två småflickor i familjen blir Selma Charlotta redan 1893 änka och flyttar ganska snart hem
till Skåne igen. Där finns den skånska tråden som jag fått med mig sedan barnsben.
När maken Jacob Axel dör redan 1893, flyttar den nyblivna änkan Selma, 39 år, med de två
småflickorna till Malmö, först till Värnhemsgatan och sedan ganska snart till det nybyggda huset vid
Limhamns torg. Där skulle hon sedan bo med sin ogifta dotter Maria Henrika fram till sin död på
nyårsafton 1947.
Det finns mer om Selma Charlotta i ett särskilt kapitel.

Norrländska släkttrådar
Min morfars släkt härstammar från trakterna kring Ådalen och längre ner i Medelpad. Han, Bror
Kristian Örberg, träffade en skånska, Selma Greta Tornblad från Limhamn, och gifte sig med henne.
Enligt mormors dotter Maja-Greta, min moster, träffades de på hotell Apelberg i Sollefteå. Mormor
arbetade för Hemslöjden och var där i samband med en utställning och min morfar besökte hotellet
för att äta lunch. När de gift sig 1914 bosatte de sig i Ramsele vid Ångermanälven, där morfar Kristian
arbetade för ett skogsbolag, ett av många på den tiden i Ådalen. Först föddes min mamma Kerstin
och, precis som med hennes moster och mor, 14 månader senare moster Maja-Greta. Den senare
fick alltså namn efter sin mamma Greta och sin moster, mormors äldre syster Maria Henrika, allmänt
kallad Maja. Hon hade i sin tur fått namn efter sin farmor Henrika Herlenius.
Fem år efter döttrarna födde mormor, också med 14 månaders mellanrum, två pojkar. Det var Lars
Anders, kallad Lasse, och Knut Christian, kallad Chris. De blev alltså att bli mina morbröder och mina
stora idoler under min uppväxttid. Jag märkte också släktskapet genom att jag kroppsligen liknar den
yngre av de två och läggningsmässigt den äldre. De här pojkarna kom att bli väg- och vattenbyggare
som man sa. Deras yrkeskarriärer kom att sammanfalla med utbyggnaden av vägar och bostäder
under tiden efter andra världskriget. Det var en expansiv tid och båda reste mycket omkring i landet.
Då och då kom de på besök till storasyster, min mamma. Det var alltid välkommet och mina
morbröder hade alltid både lust och tid att skoja med mig. Så småningom bildade de egna familjer
och fick vardera både son och dotter men i olika ordning, mina kusiner. Detsamma gällde den yngre
av systrarna, Maja-Greta. Det förekom vid högtidsdagar att vi samlades i huset vid Limhamns torg,
där mormor Greta, som blivit änka, och hennes ogifta syster Maja bodde ända fram till mitten av 60talet.
Min morfar Kristian var näst äldst av fem bröder. Deras historia går att läsa på den här länken.
Morfar Bror Kristian hade en yngre bror Julius, kallad Julle,
som bodde i Härnösand, dit morfar och mormor flyttat
med delar av familjen efter att ha bott i Lugnvik efter de
första åren i Ramsele. När mina föräldrar tog mig och min
syster med till Norrbotten på semester, till moster MajaGreta med familj, hände det att vi stannade över i
Härnösand. Morbror Julle, alltså mammas morbror, kunde
trolla. Han lärde mig två olika sätt att bli av med vårtor.
Tro det eller ej, men det fungerade. Jag provade att lägga
en sytråd med överhandsknop runt en vårta, spotta på
tråden och sedan dra åt knuten, dock inte om vårtan.
Tråden skulle sedan grävas ner i en blomkruka. Tro det
eller ej, men min vårta försvann med den metoden. Julle
var en jovialisk, lite lätt korpulent och gladlynt person. Han
målade också på äldre dar och donerade en tavla
föreställande Ångermanälven till mamma. Jag har ärvt
den.
Hur kom det sig att morfars släktgren hette Örberg. Jo, det är en intressant historia med inte bara
fakta utan också med inslag av lite pikant släktskvaller. Morfars farfar, Lars Jonsson, och farmmor,

Anna Stina Hansdotter, födde två söner i Öråker i trakterna av Sundsvall. Sönerna ville inte fortsätta
med det vanliga efternamnet, utan morfars far tog sig efternamnet Örberg och brodern Åkerberg. De
delade alltså på byns namn Öråker.
Den pikanta delen av släkthistorien från Öråkertrakten är att det skall ha funni ts med en avkomling
till Karl XV, en utomäktenskaplig avkomma. Min mormor viskade en gång till mig om ett rykte hon
hört i sin ungdom. Jag har försökt att tidsmässigt härleda vem denne med kungligt blod skulle kunna
vara. Om man läser på om dåvarande kronprinsen, blivande Karl XV, och hans eskapader och hans
rykte, blir man inte förvånad över en sådan ”historia”, sann eller inte, men sannolik. Avkomlingen
borde vara morfars far, dennes bror eller blivande fru. De var alla födda runt 1851-52 och den
dåvarande kronprinsen var i 25-årsåldern då avkomman skulle ha tillkommit. Det var under den
period då ”Kron-Kalle” for omkring och röjde som värst.
Jag fick den här historien bekräftad från flera håll. Nyfiken på namnet Örberg och på eventuellt fler
släktingar med det efternamnet hittade jag med hjälp av hitta.se och ringde jag upp ett par män med
efternamnet. Jag hittade en syssling utanför Umeå. Han är sonson till min morfars yngste bror
”Manne”.
Olle som han heter, min syssling, hade också hört om historien med
Karl XV, en eventuell skröna, menade han. Jag pratade med min kusin
Lars i Luleå och han hade hört samma historia på andra vägar. Han
bekräftade också att han träffat Olle och dennes föräldrar. Olle har
anlagt en golfbana på sin egendom i Sörfors utanför Umeå och sonen
Johan är greenkeeper. Där finns också ett skidspår som Olle sköter
med skoter. Vi fortsatte kommunicera via mail efter det inledande
telefonssamtalet och utväxlade släkthistoria. Det visade sig att morfars
lillebror ”Manne” också arbetat inom skogsindustrin i Ådalen.

Nu har jag hunnit till sysslingskaran i mina släktkontakter och spårat
upp ännu en, en Jan Örberg, som är sonson till ”Julle”, den man som
lärde mig trolla. Jag träffade en gång hans son Åke, alltså mammas
kusin, på golfbanan.
Jan har jag faktiskt träffat en gång i uppväxtåren då våra resp.
föräldrar, kusiner sinsemellan, träffades med familjer. Och jag kunde
berätta ett minne från den gången. Dessutom minns jag att hans
föräldrar, Åke och Sussie, hälsade på oss en gång i stugan. Jan och jag
hade nu ett intressant samtal om våra förfäder. Vårt släktskap utgår
från den generation där vi misstänker, obekräftat, att det finns
släktskap med Karl XV. Detta lovar komplettering till mitt eget material. Och inte bara det utan vi
kom att tillsammans skriva ihop historien om pojkarna Örberg från Ådalen, de fem bröderna två
generationer före oss.
Min mormor och morfar bodde i centrala Härnösand efter morfars pensionering. Ett elakt magsår
ledde till att han dog redan 1950 och jag har bara vaga minnen av honom, möjligen skapade av de
filmbilder jag sett, där han går med mig på kajen i Härnösand och med käppen föser undan det

nyfikna barnbarnet från kajkanten. Precis som när hennes mor blivit änka, flyttade mormor sedan
tillbaka till Skåne, till barndomshemmet i Limhamn och sin äldre syster Maja, som bott där med sin
mor under uppväxten och sedan ensam efter moderns död. Hon hade i ungdomen ”råkat i olyckliga
omständigheter”, fått föda en son i Köpenhamn och sedan adoptera bort honom. Som straff hade
hon fått bo med och passa upp på sin mor, Selma Charlotta. I släkten kallades hon bara ”moster”
eller något högtidligare ”moster Maja”. Mina yngre kusiner nöjde sig med bara ”Aja”. Hon var i alla
fall mycket barnkär, men vi som inte var skåningar hade besvär med hennes urskånska och
förundrades över hennes ålderdomliga vanor och egenheter. Vi noterade, som kusin Lars också
nämnde när vi pratade om henne, att hon var glad att träffa våra respektive fäder. Hon gillade att få
sitta och röka tillsammans med sin yngre systers mågar.
Huset i Limhamn var något av centrum för släkten när jag växte upp. Där samlades vi vid
högtiddsdagar och dit åkte vi till påsk. Mina kusiner kom med sina föräldrar från Lund och från
Jönköping, vi från Åtvidaberg och senare från Eksjö. Moster Maja-Greta flög från Luleå. Mormors
jämna födelsedagar firades ordentligt och släkten poserade på gruppfoton efter
födelsedagsmiddagen. Vi barn varken tyckte väl eller förstod varför det var så viktigt men som
kusiner hade vi roligt tillsammans. Vid mormors 70-årsdag åt de vuxna vid stora bordet och mormors
barnbarn vid eget mindre bord. Skålades gjordes det vid bägge.

Östgötska släkttrådar
Min farmor och farfar härstammar båda från Östergötland, där jag också kom att växa upp. Farfar kom
ursprungligen från bondesläkt men kom sedan att bli stadsbo. Hans far var bonde och i några släktled
tidigare var man mjölnare. Farmor kom från en kyrkby och fin familj innan hon gifte sig med farfar.
På farfars sida var det lantbruk och odling som dominerade sysselsättningen. Farfars farfar Carl och
dennes far Karl var båda mjölnare i trakterna av Mjölby. Farfars far, Carl Peter, och hustru Inga Katarina
förblev barnlösa; hustrun dog blott 59 år gammal i midsommartid 1880. I januari året därpå äktar Carl
Peter hushållerskan på gården, Augusta Emilia, då drygt 23 år. Äldste sonen Karl Alfred, min farfar, föds
knappa nio månader senare. Hans far, Carl Peter, dör 1894 då Karl Alfred är 13 år. Han har då fyra
yngre syskon i åldern fyra till elva år. Karl stannar på Kapperstad till 1900, då han öppnar
spannmålshandel i Vikingstad, som då hette Bankeberg. Hans mor, Augusta Emilia, den tidigare
hushållerskan, bodde kvar på Kapperstad fram till 1910.
Farfar drev sin egen firma i Vikingstad (tidigare Bankeberg) fram till 1910, då han övertog en annan
rörelse i Norrköping. Det är också året då sonen Karl-Erik, min pappa föds. Karl har gift sig med min
farmor Sigrid Elisabet från Asby i Ydre 1908. 1914-16 var min farfar Karl Alfred disponent för Skånska
Utsädesbolagets filial i Linköping innan han 1916 ännu en gång startade egen spannmålsfirma, nu i
Linköping och med filial i Norsholm. 1917 föds dotter Gunvor Elisabet. I Norsholms-filialen kom min
pappa att arbeta på 1930-talet fram tills kriget bröt ut. Den tiden refererades ofta till som
”beredskapen” och då var man ”inkallad”. Efter kriget tog min pappa Karl-Erik upp verksamheten med
att sälja utsäde till bönderna i Östergötland. Han var disponent på Centralföreningen, den tidens
Lantmännen och sedermera Granngården, i Åtvidaberg.
Farfar Karl Alfred blev tidigt änkling och han bodde då kvar i våningen på Berzeligatan i Linköping. Han
hade en hushållerska som då och då såg till honom, fröken Andersson. Farfar intog luch eller middag
på Druvan eller Frimurarhotellet dit vi också ibland gick med då familjen besökte honom. Farfar var
frimurare och medlem av ”Östgöta Provinsialloge” liksom senare min pappa. Deras önskan att jag
också en dag skulle bli frimurare kom på skam. Orsaken därtill var att farfar dog när jag var 16 år och
dels att jag hade bestämt mig för att hålla mig undan detta.
Farfar var av naturliga skäl redan en äldre
man då jag träffade honom. Han föredrog
att försiktigt gå med badskor ut i vattnet när
det var dags att bada medan vi kusiner, hans
barnbarn, stormade ut och plaskade runt.
Farfar tyckte inte om och orkade sannolikt
inte med alltför hög fysisk aktivitet. När han
kom på besök ville jag och min syster alltid
engagera honom i något av våra spel, men
det var inte hans melodi. Han ville sitta och
läsa Östgöta Correspondenten eller berätta
för pappa vad han tidigare läst i ”korspodenten” som han sa. Farfar hade en vårdad östgötsk dialekt,
långt mer återhållen än mina lekkamraters grova språk. Vi tyckte farfar var tråkig som inte engagerade
sig i barnbarnen utan mest tyckte att vi skulle hålla oss lugna. När Karl (han gillade inte sitt mellannamn

Alfred och det sa han uttryckligen när jag frågade) kom på besöken fick jag och min syster oftast varsin
blank enkrona, vilken vi uppmanades stoppa i våra respektive sparbössor, min blå och min systers röda.
Vi lärde oss snabbt hur man med en matkniv kunde plocka ut kronorna ur spargrisarna, för annars hade
man ju ingen användning för dem. Farfar lärde mig dock att skriva en snygg namnteckning, för det
måste mjan kunna göra sa han. Men ”den som skriver på tvären spricker ofta i längden” sa han och
syftade på det utbredda användandet av växlar för att låna pengar under hans tid i affärslivet. Farfar
skrev alltid ”K.A. Sundström” och när jag frågade varför han hade ”A” med i namnteckningen sa han
att det skulle man ha; ”A” stod alltså för ”Alfred” och det namnet gillade han inte så han kallade sig
därför bara för ”Karl”. Jag tyckte det lät lite kort och naket på något sätt. Men jag förstod honom för
jag hade själv länge kallats för ”Kicke”. Det lär ha tillkommit efter att min pappa Karl-Erik som liten
kallats ”Kicke” och då blev jag kallad för ”lill-Kicke” av mina föräldrar. Senare blev det ”Kicke” bland
mina kamrater och det gillade jag egentligen inte. Så jag förstod nog farfar redan som liten.
Farfar hade varit affärsman hela sitt liv och det präglade hans sätt att tänka. Livet var inriktat på affärer,
men sparsamhet var ändå en av hans högt hållna dygder. Karl Alfred var också ett barn av sin tid. Därav
kanske han inte tänkte så högt om yrkeskvinnor. Det upplevde i alla fall hans svärdotter, min mor.
Därför trivdes hon aldrig på den lantgård han lämnade efter sig efter att själv ha ärvt den efter sin
burgna hustru. Karl var dock med sin tid i så måtto att han redan i början av seklet skaffade sig en
automobil, som det hette då.
Av naturligta skäl är en handelsmans sätt at arbeta helt annat än en skogsförvaltares och det upplevde
jag och min kusin Lars när vi så småningom ärvt gården och börjat ta hand om själva förvaltningen av
den skogsgård vi ärvde efter farmor och farfar via våra respektive föräldrar. Det märktes att farfar Karl
Alfred lite slumpmässigt hade valt ut vad som skulle avverkas när det behövde tas fram pengar att leva
på. Det fanns uppenbarligen inte en skogsplan för gården. Den tillkom först på barnbarnens tid. På
farfars tid var pensionssystemet minst sagt inte så välutvecklat och han hade nog bara avkastningen
från skogen att leva på. När farfar gått ur tiden satte sonen Karl-Erik igång med mer rationellt
skogsbruk. Senare fick vi i nästa generation, jag och min jämnårige kusin, ta över och fullfölja
städningen av skogen. Efter ett par generationer ägare är skogen nu mer jämn i ålderfördelning, har
tydligare och jämnare bestånd och drivs rationellt.

Jacob Axel Tornblad, företagaren, en spännande person
Jacob Axel föddes 1839 i Forshaga, där föräldrarna bodde på säteri Forshaga. Det är i en trakt med
många bruk. Fadern, Jacob Fredrik, var bokhållare, den tidens ekonomichef. Som sådan reste han
runt bland de bruk som ingick i en förtagsgrupp, senare Mälnbacka-Trysil AB. En bokhållare arbetade
på lördagarna, antagligen för att sammanställa veckans resultat och dela ut veckolönerna på bruken.
Modern, Henrika Herlenius, kom från Väse och en gammal prästsläkt. Hon har gett namn åt mormors
syster Maria Henrika.
Jacob Axel hade två syskon, Jan Henrik, som kom att gå i faderns yrkesfotspår och senare bli far till
”tant Hilda”, min mormors kusin. Systern Greta Sofia var mellanbarn och dog ogift. Hon vilar i
familjegraven i Kristinehamn. Sophia har gett tillnamnet Greta till min mormor, Selma Greta. Det
finns en länk mellan Sophia och brodern Jacob Axel i det att de båda kom att bo samtidigt i trakterna
av Eskilstuna, hon i Kjula.
Jacob Axel kom i kyrkböckerna att stå som lärling, maskinarbetare, ingenjör och grosshandlare. Det
speglar i hög grad hans yrkesbana, från lärling till direktör i egen firma. Firman utvecklades till dagens
mångmiljardföretag Ahlsell, en gång börsnoterat, numera ägt av ett brittiskt så kallat
riskkapitalbolag. Dagens VD kom att engagera mig som konsult för att ”lösa upp en knut”. Det var ett
spännande, om än inte helt enkelt, uppdrag, som löste sig till slut. Under den tiden upptäckte jag
kopplingen till grundaren, ingenjören Jacob Tornblad, min mormors far.
Av kyrkboken för Nedre Ullerud framgår att Jacob Axel, som var född 1839, flyttat med familjen från
Forshaga till Lustnäs beläget på ”Pannkakan”, en halvö i Klarälvens delta vid Deje. Kyrkboken avslöjar
inte när han flyttat från familjens hem, men han finns som 20-åring som lärling hos fabrikör
Bergström på Bryggargatan i centrala Stockholm. Denne kände och framgångsrike fabrikör hade
samtidigt fyra lärlingar och några andra tjänstefolk i sin verkstad. Det framgår av en handling, ett
slags husförteckning över boende, i Stockholms stadsarkiv.
Jacob gick som lärling hos fabrikör Bergström till november 1860, då han flyttar till Fors församling i
centrala Eskilstuna. Det var under de åren smiderier och andra verkstäder etablerades i denna
industriort. Det framgår bland annat av kyrkboken att ett stort antal smedslärlingar flyttat in från
många olika orter runtom i Sverige. Den blott 16 månader yngre systern Sofia flyttar som 21-åring till
Kjula strax öster om Eskilstuna. Jacob bor i knappa fyra år i Eskilstuna innan han 1864 flyttar till
Hangwar socken på Gotland. Han står då som ”maskinarbetare” och bor i Ihre norr om Visby. Han
stannar där i nästan fem år och flyttar på våren 1869 som ”ingenjör” till Moholm i Hjälstad socken i
Västergötland.
Varför är Jacob nu ”ingenjör”. Det är i och för sig mer än tio år sedan han började som lärling hos
fabrikör Bergström i Stockholm och han har säkert förkovrat sig i både Eskilstuna och på Gotland.
Efter fem år på Gotland flyttar Jacob till Moholm i Västergötland. Varför just dit ? Det kan finnas en
koppling till hans farfars hembygd, det vill säga Skövde. Moholm ligger vid stora järnvägen nordost
om Skövde. Det kan säkert ha funnits kusiner och andra släktingar i närheten. Hans far hade rymt
från föräldrahemmet i Skövde och hans farfar var född i Grefbäck nära Hjo. Det ligger nära till hands
att anta att Jacob ville träffa släkt, till exempel kusiner. Som verkmästare arbetar Jacob i fem år innan
han flyttar tillbaka till Stockholm 1875. Där kommer han att bo på några olika ställen innan han
hamnar på Blasieholmen.

1 mars 1877 grundar Jacob tillsammans med fabrikör Bernström maskinfirman Bernström & Co.
Bernström skulle senare bli VD för Separator (senare tiders Alfa Laval) och då inträdde hans bror.
Jacob fick då bli VD och slog samman firman med Ahlsell.
Detta företag gick senare samman till Ahlsell & Ågren, länge börsnoterat men
under några årtionden ägt av ett riskskapitalbolag. 2016 kom bolaget åter att
börsnoteras och blev en uppskattad investering. Som ättling till grundaren skickade jag en hälsning
till företagets VD, eftersom jag lärt känna honom i ett konsultuppdrag i bolaget, det bolag min
mormors far grundat 137 år tidigare.
Jacob Axel och företaget gjorde affärer i Norrland och det var antagligen därför han bosatte sig i
Sundsvall i november 1884, en ensamstående direktör. Han har träffat sin blivande fru, min mormors
mor, 1879, men om eller hur de hållit kontakten därefter är okänt. Selma Charlotta reste under
vintern 1879-1880 till Lövånger utanför Skellefteå. Hon reser från Vetlanda och kommer först tre
månader senare fram till sin arbetsplats som föreståndare för telestationen. Vid midsommartid 1882
flyttar hon hem till Skåne och kommer först efter en månad till Skanör och sin nya arbetsplats. Har
hon vid dessa tillfällen träffat och umgåtts med jacob Axel ?
I november 1885 gifter sig Jacob med Selma Charlotta Ljunggren, som han alltså gett ett kort daterat
1879. Han var då 40 år, vilket också står på kortets baksida, Selma Charlotta 25 år. Hur och var de
träffats och varför det dröjer hela sex år innan de gifter sig, är en gåta, som har flera möjliga
lösningar.
Vid giftermålet i brudens hemförsamling i Eslöv har Jacob
Axel fyllt 46 år och bruden är 31 år. De bosätter sig i
Sundsvall och där föds dottern Maria Henrika i maj 1887.
Familjen flyttar två månader senare till Stockholm, där
dottern Selma Greta, min mormor, föds i augusti 1888. De

bor på några olika adresser i centrala
Stockholm fram tills Jacob Axel dör redan i
januari 1893.
Selma Charlotta blir ensamstående med två
flickor som ännu inte börjat skolan. Hon har
dock ett kapital att leva på, aktier i det
företag som hennes man varit med och
startat.

Två yrkesmänniskor bildade familj och gav sina döttrar en god finansiell start. När de så småningom
ärvde, hade ”gumman” som Selma kallades av sina barnbarn, investerat i ibland annat Volvo och
delar av den svenska basindustrin (Stora Kopparberg och Grängesbergsbolaget).
I ett brev från Jacobs och Selmas äldsta dotter Maria Henrika skriver denna 1951 till sin kusin Ivan att
”Pappa hade kunnandet, Bernström pengarna”.

Jacob Axel Tornblad var grundligt utbildad i ett mekanik; han började som lärling hos en fabrikör och
arbetade sig vidare till ingenjör. Han var sannolikt också kommersiellt lagd eftersom han kom in på
handel med maskiner i det företag som utvecklades till Ahlsell. Genom sitt ägarskap lämnade han
efter sig ett kapital som hans änka nogsamt förvaltade och senare lämnade vidare till sina döttrar.
Företaget växte stadigt såväl under Jacobs tid som senare då det under en tid var börsnoterat, en tid
dotterbolag till Trelleborg och sedan övertaget av ett engelskt riskkapitalbolag. Ahlsell återkom sedan
på den svenska börsen då ägarna sålde ut en del 2016.
När Jacob gifte sig med Selma var han 46 år och hon 31. Jacob dog redan som 54-åring och hans
hustru överlevde honom med hela 54 år. Döttrarna gick skilda öden till mötes. Den äldre, Maria
Henrika förblev boende hemma med mor och ensamstående efter ”olyckan” i ungdomen. Den yngre
dottern, Selma Greta min mormor, fick en yrkesutbildning, bildade familj skaffade fyra barn,
ursprungen till oss åtta kusiner och ett antal sysslingar.

Selma Charlotta Tornblad (f. Ljunggren), kommunicerande mamsell
Den här kvinnan har jag aldrig träffat, för vi levde under samma tid bara 1½ år. Men vi var då fyra
generationer. Min mormors mor skrev brev till sin dotterdotter (min mor) och uttryckte sin glädje
över att det äldsta barnbarnet fått en son (jag) och att ”den lille gossen är så glad och livlig leker med
kastruller”. Hon dog på nyårsafton 1947.
Selma Charlotta föddes på Vestergård mellan Landskrona och Svalöv. Hennes far Johan Ljunggren
brukade gården. Han hade gift sig med Marie-Louise Scharffenberg, dotter till prästen i Svalöv.
Zelma, som namnet stavades, hade en äldre syster Edith och två yngre bröder, varav den ene var den
i släkten omtalade ”morbror Oscar” som utvandrade till Amerika.
Vestergård var ingen framgångsrik verksamhet. Odlingarna drabbades av missväxt och gården brann
slutligen, varvid familjen splittrades. Modern Marie-Louise flyttade med yngste brodern ”Gusten” till
sin styvfar, som efterträtt hennes far som präst i Svalöv och varit hennes styvfar alltsedan hon var
fyra år. Fadern Johan hade en bror i Kristianstad. Denne hade startat Ljunggrens Mekaniska Verkstad
som han drev framgångsrikt. Oscar fick börja som praktikant hos farbrodern och visade framfötterna.
Det ledde till att farbrodern skickade Oscar till ingenjörsutbildning i Malmö, varpå han anställdes som
ritare i verkstaden, som tillverkade maskiner. Även ”Gusten” engagerades i företaget som övertagits
av en kusin efter farbroderns död. Kusinen var framtidsinriktad och skickade de två bröderna till
Amerika för att lära den nya tidens teknik. De kom aldrig tillbaka.
Selma bodde med fadern i Kristianstad sedan systern Edith som 20-åring flyttat till Mönsterås. Selma
flyttade som 19-åring ett år senare till systern. Selma arbetar som telegrafist och stannar ett par år i
Mönsterås innan hon flyttar till Vetlanda för en ny tvåårsperiod. I kyrkboken står att hon bor i
apoteket. Selma är nu en erfaren telegrafist i den framväxande kommunikationsvärlden. Varför eller
när hon fick utbildning för detta har jag inte kunnat klarlägga, men hon fick alltså sin första
anställning som 19-åring i Mönsterås, där systern bott i ett par år. Selma står i kyrkboken som
”Mamsell Zelma Tornblad”. Efter 2½ år lämnar hon i slutet av november 1879 sin anställning i
Vetlanda för att tillträda en tjänst som telegrafföreståndare i Lövånger i ”Westerbotten”, dit hon
kommer i februari 1880. Hon efterträder som 26-årig ensamstående kvinna den föreståndarinna,
som drivit telegrafstationen sedan den inrättats fem år tidigare.
Innan Selma kommer till Lövånger har hon 1879 fått ett kort av sin blivande man med texten ”Till
Selma Ljunggren med hjertliga helsningar och till vänlig hågkomst af Jacob Tornblad”.
Noteringen ”40” på
kortet måste vara
skriven av Selma.
Jag har jämfört
stilen med de brev
hon skrev till sin
dotterdotter
Kerstin på 1940talet.

Det är ännu sex år innan Selma Charlotta skall komma att gifta sig. Kortet är daterat 1879. Selma är
då 25 år och Jacob 40 som det dessutom är angivet på kortet.. Han har grundat företaget 1877 och
bor 1879 i Stockholm. 1884 flyttar han till Sundsvall. Där bosätter sig paret efter att ha gift sig 1885 i
Eslöv.

Efter att ha kommit till Norrland 1880 hade Selma flyttat hem till Skåne på sommaren 1882. Hon
hade arbetat på telegrafstationer i Skanör, Malmö och Eslöv tills hon gifte sig med Jacob i november
1885 i Eslöv. Paret bosatte sig i Sundsvall, där dotter Maria Henrika föds 1887 innan familjen flyttar
till Kungsholmen i Stockholm. Där föds min
mormor Selma Greta 1888.
Familjen bor på några olika dresser i centrala
Stockholm tills maken Jacob dör i januari
1893. Då är döttrarna bara 5 och 7 år.
Selma flyttar ganska snart med barnen, redan
under 1893, till Malmö och bor först på
Värnhemsgatan och sedan i Limhamn. Om
sommaren promenerar Selma längs
Linnégatan, eller tar hon 4ans spårvagn
kanske, till badhuset vid stranden. Vid
Limhamns torg håller man på att bygga hus.
Sommaren därpå är huset fortfarande inte
färdigt och Selma hör sig för om anledningen.
Det är ingen som velat köpa huset, så därför

har bygget avstannat, får hon till svar. Selma ber att få köpa huset och flyttar 1894 dit med sina två
döttrar, då i nedre skolåldern.
Selma uppfostrar sina döttrar, Selma Greta och Maria Henrika, i huset vid Limhamns torg. ”Gumman”
är sparsam fastän änka efter direktören och företagsgrundaren, som uppenbarligen lämnat en viss
förmögenhet efter sig. Hennes ande svävade över huset långt in i min tid. Hennes dotter Greta, min
mormor, flyttar till Stockholm runt 1910 för att gå på ”Handarbetets vänner” och utbilda sig.
Den äldre dottern, Maria Henrika och kallad Maja, ”råkar i omständigheter” och får som straff stanna
kvar i hemmet med den stränga Selma, som lever fram till nyårsafton 1947 med sin hemmavarande
dotter, då 60 år.

Selma 60 år

På trappan i Limhamn med döttrar och barnbarn 1928

1947 har jag hunnit komma till världen och det har glatt Selma att vi inte bara är fyra generationer
utan att ”den lille gossen är så glad och livlig” som hon skriver i ett av många brev till min mor,
hennes dotterdotter. I dessa brev finns mycket att hämta. Det lilla jag hunnit läsa ur brevbunten
förstärker bilden av mormors mor som en bestämd, ansvarsfull och stark kvinna som varit åtskilligt
före sin tid i flera avseenden. Hon hade tidigt lärt sig stå på egna ben, sett till att skaffa sig ett yrke,
dessutom i den nya och framväxande kommunikationsbranschen. Hon såg till att detsamma skedde
med min mormor Greta, hennes äldsta dotter. Selma Charlotta har säkert också influerat sina
kvinnliga barnbarn, min mamma Kerstin och hennes syster Maja-Greta, att skaffa sig yrkesutbildning.
Hennes styrka, viljestyrka och beslutsamhet, spårar jag i såväl min mormor Greta som hos dennas två
döttrar.
När Selma dör, på nyårsafton 1947, är hennes äldsta dotter Maria Henrika fortfarande ogift och
skulle så förbli. Hon blir ensam i huset i Limhamn. Den yngre systern, min mormor Greta, bor sedan
33 år i Norrland med egen familj. Den består av maken Bror Kristian och fyra utflugna barn, två
döttrar och två söner. Sönerna är just giftasvuxna, döttrarna gifta med varsin son. Selma Charlotta
korresponderar med sina dotterdöttrar. Bunten med brev till dotterdotter Kerstin finns bevarad och
den kommer att kunna berätta mer än det jag kunnat få veta hittills.

När Selma Greta, min mormor, blir änka, flyttar hon tillbaka till huset i Limhamn och sin äldre syster.
Det är därifrån jag har mina minnen av de två systrarna, varav den ädsta, Maja, pratar en mycket
besvärande skånska. Min mormor går i alla fall att förstå men hennes syster var vi barn nästan rädda
för. Hon var väldigt gammaldags, väldigt snål och hade många hyss för sig. För att inte vägra följa
med dit tog jag löfte av min mor att hon skulle se till att denna konstiga tant inte skulle tilltala mig.
Och både jag och min syster tyckte det var mycket märkligt att vi skulle ta med oss en tidigare använd
och nogsamt hopvikt papperspåse, när vi skickades på ärende till affären. Där nickade man
igenkännande och bekräftade därmed att vi var skickade av fröken Tornblad, i släkten kallad
”moster”. Hon, Maria Henrika, var upplärd till denna sparsamhet av sin mor, den omvittnat
sparsamma, ehuru välbeställda, fru Selma Charlotta Tornblad. Hennes ande svävade över det mesta i
det där huset i Limhamn som hon köpte 1894 och som hennes döttrar lämnade först i 1966. Av de
två systrarnas sätt att vara framgick tydligt att mormor Selma Greta var den dominerande. Hon hade
varit ute i arbetslivet och bildat familj. Hennes drygt äldre syster hade efter ”olyckan” fått stanna i
hemmet och tjäna som piga åt sin dominerande mor. Maria Henrika, av syskonbarnen kallad ”moster
Maja” och av nästa generation bland annat för ”Aja”, var verkligen gammaldags i allt vad hon företog
sig. Hon levde dock upp när hon fick umgås med sin systers besökande svärsöner, sitta och röka och
konversera med dem.
Vad är det som gör Selma Charlotta intressant ? Det finns flera anledningar till det, inte bara den
höga ålder hon uppnådde. Redan som 19-åring flyttade hon till sin två år äldre syster för att ta
anställning vid telegrafen i Mönsterås. Det var den tidens kommunikationsmedel, två fjärrskrivare
som skickade enkla textmeddelanden mellan varandra. Vad som skrevs i ena änden skrevs ut på en
enkel skrivare, i versaler, på andra sidan. Telegrafstationen skötte även uppkopplingen av
telefonsamtal. Den som inte hade egen telefon gick till telegrafen och bad att få bli kopplad till någon
med telefon. Selma Charlotta var en pionjär inom detta område, till och med stationsföreståndare
under sin tid i Lövånger utanför Skellefteå.
Under 1800-talet var det inte vanligt med kvinnor i yrkeslivet, undantaget sjukvården och
telefonstationer. Selma var dock tidigt ute och förstod sannolikt värdet av att kunna stå på egna ben.
Hon hade säkert fått med sig den insikten då familjen splittrats och hon flyttade med far och två
bröder till farbrodern i Kristianstad. Hennes två år äldre syster har säkert spelat en viss roll för
hennes möjlighet att som ogift ung kvinna kunna göra karriär i yrkeslivet, för det gjorde hon. Sin egen
yrkeserfarenhet har Selma säkert tagit med sig när hon som ung änka ställdes att uppfostra två
minderåriga döttrar efter makens alltför tidiga bortgång. Klokt investerade hon i ett välbeläget hus i
Limhamn, spred sina aktietillgångar och följde med i ”tidens gång”. Jag har hittat uppgifter om
hennes prenumeration på rikstidningar. ”Gumman hade affärsnäsa” yttrade min mor, Selmas
dotterdotter, mer än en gång. Typiskt nog var det sista hon gjorde i livet att läsa affärsdelen av
Svenska Dagbladet innan hon somnade in för gott på nyårsafton 1947.
När Selma dog hade hon givetvis ingen aning om att hennes äldsta barnbarn, jag, skulle ärva hennes
intresse för näringsliv och aktiemarknad och dessutom likt henne arbeta med information och
kommunikation av den. Våra respektive teknologier rymmer mer än 100 år mellan sig, men tjänar
samma syfte. Jag tar det som ytterligare ett sammanträffande
Selma Charlotta var noga med sina döttrar. Att den äldsta skulle ”råka i omständigheter” var inget
modern kunde rå för, men Selma ordnade upp i skandalen genom att skicka dottern över sundet till

Köpenhamn för att föda och adoptera bort en son som senare skulle emigrera till USA. Dottern,
Maria Henrika, kom sedan att bo med modern i huset som hon sedan ärvde tillsammans med min
mormor Selma Greta. Denna flyttade till systern då hon blivit änka efter alla åren i Ådalen.
För den äldsta dottern, min mormor Selma Greta, ordnade Selma Charlotta med skolgång och
utbildning till ett yrke som senare blev till ett fritidsintresse efter att ha bildat familj och fött fyra
barn. Härom kan läsas i efterföljande kapitel.

”Morbror Oscar”, mannen i kraftindustrin
Jag hörde om denne ”morbror Oscar” under uppväxten men funderade inte så mycket över det eller
över vem mannen egentligen var. I vuxen ålder, när mormor gått ur tiden ärvde jag en bok om denne
”morbror”. Det var först när jag började intressera mig för släktforskning lite längre bak i tiden än
den tid jag själv hade upplevt och kunde överblicka, som jag identifierade mannen som mormors
morbror. Han var alltså bror till mormors mor Selma Charlotta och hade utvandrat till Amerika.
Jag visste att vi hade släktingar på mormors sida och att de hette Ljunggren. Jag hade rentav träffat
en ättling när jag som ung trainee på Asea arbetat i närheten av New York. Det hade inte varit något
särskilt upplyftande möte eftersom paret jag hälsade på var något ointresserat av sin egen släkts
rötter i Sverige. Jag var inte heller så påläst att jag kunde bidra och ingen av oss fattade nog
egentligen så värst mycket hur vi var besläktade. Jag hade bara fått med mig att mormor hade släkt i
USA.
Vad jag dock hade fått med mig var en bok som jag ärvt. Den var en biografi över denne ”morbror
Oscar”, mormors morbror och yngre bror till Selma Charlotta. Hans dotter hade gjort
efterforskningar och dokumenterat vad hon hittat om sin far och några av dennes förfäder. Det gav
mig några ledtrådar, som jag kunde följa upp och som ledde mig tillbaka i tiden. I boken fanns det
också en hel del historia från tiden före Oscars emigration. Jag använde dem för att dokumentera
såväl Oscar som hans släktingar på websidor som ingår i min släktweb.
Vestergård mellan Svalöv och Landskrona, där Oscar Fredrik föddes, drabbades av missväxt och
gården brann slutligen ner, varvid familjen splittrades. Modern Marie-Louise flyttade med yngste
brodern ”Gusten” till sin styvfar, som efterträtt hennes far som präst i Svalöv och varit hennes styvfar
alltsedan hon var fyra år. Oscars far Johan hade en bror i Kristianstad. Denne hade startat Ljunggrens
Mekaniska Verkstad som han drev framgångsrikt. Oscar fick börja som praktikant på kontoret hos
farbrodern och visade tidigt framfötterna. Det ledde till att farbrodern skickade Oscar till
ingenjörsutbildning i Malmö, varpå han anställdes
som ritare i verkstaden, som tillverkade maskiner.
Även ”Gusten” engagerades i företaget som
övertagits av sonen, en kusin till Oscar, efter
farbroderns död.
Kusinen, som nu drev Ljunggrens Mekaniska, var
framtidsinriktad och skickade de två bröderna till
Amerika med uppdrag att ”lära den nya tidens
teknik”. De kom aldrig tillbaka.
Oscar Fredrik Ljunggren, senare Oscar Frederick
Junggren, började sin yrkesbana i Amerika med en
anställning hos Edison Electric Company på
kontoret på Wall Street. Arbetet var planering av
belysningen på Wall Street i New York. Efter något
år fortsatte anställningar hos Watts-Campbell Co
och Corliss och arbete med ångturbiner.

Senare flyttade Oscar till Chicago och Schenectady för anställning hos General Electric 1901. Det
företaget hade bildats genom sammanslagning av de bolag som ägdes av självaste Thomas Alva
Edison. Oscar hade arbetat hos denne i sin första anställning ”over there”.
Hos General Electric tog karriären fart och Oscar blev en betydande man i den framväxande
kraftindustrin, främst genom sina banbrytande konstruktioner och patent avseende stabilisering av
kraftturbiner, vilka blev allt större och snabbare under den industriella utbyggnaden under
mellankrigstiden.

När Oscar dog 1935 var 80 % av all effekt i
kraftturbiner i världen genererad i konstruktioner
med hans patent. Som en betydelsefull
industriman blev Oscar invald i ”Edison Associates”
som räknar bland andra Henry Ford som medlem.
Källorna till informationen om ”morbror Oscar” är
boken jag ärvde, men öppnade först när jag
började intressera mig för släktforskningen, liksom
tidningsartiklar jag hittat på nätet. På nätet har jag
även hittat uppgifter om Oscar Ljunggren själv och
om hans ättlingar. Där finns också uppgifter och
bilder från hans begravningsplats liksom
uppgifterna om hans insatser inom kraftindustrin.

För mig är den här mannen ytterligare en infallsvinkel till mitt eget yrkesval och min egen
sysselsättning inom kraftindustrin med in anställning inom Asea-koncernen, såväl konkurrent som
leverantör till ”Oscars” General Electric. Som trainee hos Asea i White Plains (NY) kom jag att arbeta
med leveranser till just General Electric, vars huvudkontor ligger i New York state’s huvudstad
Albany, helt nära Schenectady, där ”morbror Oscar” arbetade under huvuddelen av sin karriär. Det
kan verka som ett märkligt sammanträffande och är det kanske, men det är ett faktum.

Selma Greta Örberg (f. Tornblad), yrkeskvinna inom handarbete
Ehuru född i centrala Stockholm och uppvuxen i Limhamn utanför Malmö, alltså till stor del av skånsk
börd, hamnade min mormor Selma Greta, i vuxen ålder i Norrland, närmare bestämt i själva Ådalen.
Det var där hon bildat familj och fött fyra barn, för mig min mor Kerstin, min moster Maja-Greta och
mina morbröder Lars Anders och Knut Christian. I unga år hörde jag historier om dessa och om deras
uppväxt i Ramsele och Lugnvik. Jag hade lite svårt att få ihop det med mormors skånska dialekt. På
äldre dar bodde hon visserligen i Limhamn, men hon kunde knappast ha skaffat sig sin skånska
dialekt först då, det insåg jag. Det var först när jag börjat kartlägga familjen Tornblad, speciellt
hennes far, som jag insåg hur allt hängde ihop. Jag fick också några pusselbitar av moster Maja-Greta,
hennes yngsta dotter.
En yrkeserfaren klok mor i form av Selma Charlotta, som blivit änka med två döttrar i den ålder då
man börjar skolan såg till att yngsta dottern Greta fick en riktig yrkesutbildning. Varifrån denna fått
intresset för handarbete vet nog ingen, men efter skolgången i Limhamn fick hon utbilda sig vid
Handarbetets Vänner i Stockholm, som var en institution vars utbildning ledde henne in på
yrkesbanan. Att en kvinna skulle yrkesutbilda sig var ingen självklarhet i början på 1900-talet.

Hur kom mormor Greta att hamna i Ådalen ?
Hennes dotter Maja-Greta berättade att Greta
hade en handarbetsutställning på hotell
Apelberg i Sollefteå. Där råkade min morfar
Bror Kristian komma förbi, kanske för att äta
lunch ? De blev i alla fall ett par, gifte sig 1914
och bosatte sig i Ramsele vid Ångermanälven.
Morfar Kristian arbetade då med
skogsförvaltning i Ramsele.
När Selma Greta, min mormor, blir änka flyttar
hon tillbaka till huset i Limhamn och sin äldre
syster. Det var hennes barndoms hem och det
är därifrån jag har mina minnen av de två
systrarna, varav den äldsta, Maja, pratar en
mycket besvärande skånska. Min mormor går i
alla fall att förstå men hennes syster var vi barn
nästan rädda för. Hon var väldigt gammaldags,
väldigt snål och hade många hyss för sig. För att
inte vägra följa med dit tog jag löfte av min mor
att hon skulle se till att denna konstiga tant inte
skulle tilltala mig.

Och både jag och min
syster tyckte det var
mycket märkligt att vi
skulle ta med oss en
tidigare använd och
nogsamt hopvikt
papperspåse, när vi
skickades på ärende till
affären. Där nickade man
igenkännande och
bekräftade därmed att vi
var skickade av fröken
Tornblad, i släkten kallad
”moster”. Hon, Maria
Henrika, var upplärd till
denna sparsamhet av sin mor, den omvittnat sparsamma, ehuru välbeställda, fru Selma Charlotta
Tornblad. Hennes ande svävade över det mesta i det där huset i Limhamn som hon köpte 1894 och
som hennes döttrar lämnade först i 1966. Av de två systrarnas sätt att vara framgick tydligt att
mormor Selma Greta var den dominerande. Hon hade varit ute i arbetslivet och bildat familj. Hennes
drygt äldre syster hade efter ”olyckan” fått stanna i hemmet och tjäna som piga åt sin dominerande
mor. Maria Henrika, av syskonbarnen kallad ”moster Maja” och av nästa generation bland annat för
”Aja”, var verkligen gammaldags i allt vad hon företog sig. Hon levde dock upp när hon fick umgås
med sin systers besökande svärsöner, sitta och röka och konversera med dem.
Min mormor var dock med sin tid, inte bara som yrkeskvinna. I 80-årsåldern gick hon på kurs och
lärde sig engelska. Medan jag studerade i Lund brukade jag ta lite paus på söndagarna och cykla till
min mormor för att dricka kaffe med henne. Det hade vi båda utbyte av.

Karl Alfred Sundström, bondsonen som blev handelsman
Min farfar var när jag växte upp en äldre man i kostym med väst och guldklocka i guldkrdja. När han
kom på besök ville min syster
och jag använda honom som
lekfarbror, spela kort eller
Coronne. Men han ville mest
prata med pappa om för oss
barn tråkiga saker. Vi var nog
lite väl livliga för honom, en
äldre lite bräcklig figur. Det var
samma sak när familjen
besökte farfar i hans våning i
Linköping. Den var
gammaldags möblerad och vi
fick röra oss försiktigt. När jag
träffade mina kusiner brukade
vi rasa omkring så att
grannarna i våningen under kom upp och klagad på att deras kristallkronor gungade.
När jag blev lite äldre började min farfar som gammal handelsman prata affärer och hur viktigt det
var att kunna skriva en snygg namnteckning. Det fick jag öva på. Samtidigt betonade farfar hur viktigt
dt var att vara försiktig med pengar. Han hade varit verksam under en tid då mycket av finansieringen
i näringslivet skedde med växlar. Samtidigt med att han övade mig att skriva en snygg namnteckning
betonade han försiktighet i affärer. ”Den som skriver på tvären spricker ofta i längden” syftade på
alltför omfattande utfärdande och signerande av växlar.
Farfar kom då och då på besök. Under påsktiden tyckte min syster och att farfar skulle spela kort med
oss, men det vägrade farfar, speciellt på Längfredagen. ”Idag skall man vara allvarsam” manade han.
Det tyckte vi var tråkigt.
Vår mamma hade ett lite respektfullt men återhållet förhållande till sin svärfar. Hon gillade inte att
han tackade för middagen med orden ”Det var gott det där lilla Kerstin” eller ”Körstin” som han
uttalade det på sin gammaldags östgötska dialekt. Vi barn noterade givetvis uttrycket och det retade
mamma när jag i vuxen ålder påminde henne om det. För henne själv var hon ingen ”lilla”. Hon var
nämligen en modern yrkeskvinna, även om hon inte arbetade under min tidiga uppväxt. Vi barn
plockade upp farfars sätt att i samband med måltiderna suga mellan tänderna för att rensa efter till
exempel söndagssteken. Det gick inte hem hos våra föräldrar att härma farfar under en måltid.
Karl Alfreds pappa Carl Peter var son till en mjölnare och blev 1843 (23 år gammal) bonde på
Kapperstad söder om Linköping. Hans hustru Inga dog vid midsommartid 1880 knappt 60 år gammal.
Pigan Augusta var då 23 år och Carl Peter 60 år. De gifte sig 18 januari året därpå och min farfar Karl
Alfred föddes sedan 13 oktober samma år, vilket stämmer ganska exakt med att han skall ha
tillkommit direkt efter parets vigsel. Efter att en pojke blivit dödfödd fick Karl Alfred sedan två systrar
och två bröder. En bror och en syster förblev ogifta.

Som äldste son fick Karl Alfred tidigt i livet ge sig ut för att försörja sig själv. Hans yngre bror David var
14 år då Karl Alfred 19 år gammal år 1900 startade spannmålshandel i dåvarande Bankeberg i
nuvarande Vikingstad vid den
stora järnvägen, stambanan.
Han står antecknad inflyttad
som ”bokhållare” året därpå
och har sannolikt ”gjort
rekryten”
(värnpliktstjänstgöringen) runt
sekelskiftet. Vid ett besök i
Vikingstad träffade jag några
äldre ortsbor som mindes att
det legat ett magasin alldeles
invid järnvägen. Fortfarande
finns det en spannmälshandel
på samma tomt.
Genom hembygdsföreningen lyckades jag få tag i ett foto från tidigt 1900-tal. Silona på bilden finns
fortfarande kvar medan de (sannolikt) faluröda magasinen rivits.
När Karl Alfred sedan gift sig med Sigrid Elisabet
på Midsommarafton 1909 föddes min pappa KarlErik med samma samma konceptionstillfälle som
sin far, 15 mars 1910. Först sju år senare föddes
dottern Gunvor Elisabet. Hennes betydligt äldre
bror fick som livsuppgift att ta hand om
lillasystern och det framgår tydligt av bilder från
deras uppväxt att han tog uppgiften på största
allvar. Även i vuxen ålder framgick det att hon för
honom förblev ”lilla Gunvor”.
Min farfar Karl var inte särskilt förtjust i sitt
andranamn Alfred. Han skrev visserligen sin
namnteckning som ”K.A. Sundström” men han
berättade för mig när jag var cirka åtta år att det
där ”Alfred” det gillade han inte.
Precis som det hänt Karl Alfreds far Carl Peter att
hustrun dog redan som 60-åring 1949 och därför
har jag inget minne alls av henne; jag var bara tre
år då. Därför uppträdde min farfar alltid som
”änkeman” som man sa förr. Som sådan levde
han ensam i tretton år och hade en hushållerska
som kallades ”fröken Andersson” och skötte
handling och städning år honom i våningen på Berzeligatan i Linköping. Sin lunch intog farfar
antingen på Druvan eller Frimurarhotellet.

Både farfar och sonen Karl-Erik, min pappa, var medlemmar i frimurarlogen i Linköping som brukade
hålla sina möten just där. De hade en vision om att vi så småningom skulle bli tre generationer i
samma loge, men det var en sak som jag – i tysthet – bestämde mig för att avhålla mig från.
Farfar Karl Alfred var en av det tidiga 1900-talets entrprenörer. Han inte bara startade sin firma i
Bankeberg, utan han förvärvade
verksamheter i såväl Norrköping som
Linköping. Tidigt skaffade sig farfar bil.
Det kan vara förklaringen till att han
träffade sin blivande hustru i lilla Asby i
södra Östergötland. Hon var av lite
finare familj med gods i ägo. Hur kunde
han, en krämare från Linköping,
imponera på och få den ”fina familjens”
dotters hand ? Hon var ju dotter till
välsituerade och lokalt högaktade
släkten Kastensson. Min kusin Lars’ förklaring är att ”Karl hade ju bil” vilket inte var så vanligt i början
av 1900-talet.
Kusin Lars och jag tvistade i yngre år om huruvida Karl Alfred var farfar eller morfar. Vi hade dock
båda rätt eftersom han med son och dotter blivit både och. Det visste vi väl, men fighten skulle vi
ändå ha.
När Karl Alfred dog var jag 16 år; jag bevistade begravningen i Linköpings Domkyrka. Det var förfärligt
sorgligt alltihop, nästan som när hans svärfar hade dött. Då hade man sörjt i ett helt år, vilket helt
överskuggade det faktum att nästa generation var just född och döptes i samma kyrka som den
begravningen skett i. Vid farfars begravning fick jag i alla fall träffa ett par av farfars syskon vid den
efterföljande sammankomsten i hemmet.
Märkligt nog har farfar sin grav i Asby, antagligen därför att hans hustru, min farmor Sigrid Elisabet,
redan fanns där. I min tolkning är det så att hans hustrus släkt alltid var lite förmer än hans egen,
kanske på grund av hans enkla härkomst som bondson och som krämare/handelsman. I farmors släkt
skulle man ha gods. Därigenom kom skogsgården Sevedstorp via min farmor och senare hennes barn,
min far med syster, att övergå till mig och nämnde kusin Lars. Vi fick tidigt ta hand om förvaltningen
av den. Den gård som Karl själv kom från hade sålts redan 1910. Den måste ha drivits med arrendator
sedan fadern Carl Peter dött 1893.

Gåtor och deras eventuella förklaringar
I släktforskning stöter man här och där och då och då på detaljer som inte låter sig förklaras. Det kan
vara uttryck, skeenden, förhållanden, händelser eller annat. Jag har, som väl de flesta andra som
sysslat med detta, råkat på ett antal svårigheter.
Till att börja med undrade jag över varför min mormor talade skånska och var född i Stockholm. Hon
hade ju levt stor del av sitt liv i Ådalen. Jag visste att hon flyttat från Härnösand till Limhamn sedan
hon blivit änka, men hon kunde väl inte ha lagt sig till med skånskan sent i livet ? När jag väl fick tag i
hennes mor och kunde hitta trådarna till dennas ursprung klarnade det mesta. Hennes levnadsbana
hade redan före skolåldern fört henne med mor och syster från Stockholm till Limhamn då modern
blivit änka. I den åldern byter man dialekt. Att mormor sedan kom tillbaka till Stockholm hade med
hennes yrkesutbildning att göra. Hon hamnade genom giftermål i Ådalen, varefter hon som änka
flyttade tillbaka till barndomshemmet i Limhamn där hennes ogifta syster bodde kvar efter att deras
mor dött. Denna hade för övrigt alltid bott i samma hus vid Limhamns torg.
Mormors far, Jacob Axel Tornblad, hittade jag fram till med ancestry.se och vidare bakåt till dennes
far, Jacob Fredrik, kom jag med hjälp av en släktforskare i Värmlands Släktforskningsförening. Där har
man en ansvarig för varje socken och han kunde upplysa mig om att familjen bott på Lustnäs vid Deje
och Jacob Axel senare i Stockholm. Detta fick mig att ta mig framåt i historien. Att jag sedan kunde
knyta Jacob Axel grundandet av Ahlsell skedde genom en slump. Jag hade fått ett konsultuppdrag av
VDn för Ahlsell. I en paus läste jag bolagets historia i en monter och hittade min mormors far som
grundare av det ursprungliga bolaget. Man måste uppenbarligen ha lite tur med sig för att hitta fram
i släkttrådarnas nystan.
Jag råkade på termen ”spel i nummer”. Mormors farfar hade varit vid Vestgöta Regemente och där
haft sysslan. När jag bett Finn läsa mitt manus kunde han berätta att hans fru hört om det som ett
avlöningsystem i militärmusiken. Jag sökte vidare i Google och hittade att ”nummerlön” förr
betalades för militärmusikerna av rusthållare, ungefär som rotebönder betalade för soldater. Jag
hittade detta i ”Anbytarforum” där man kan fråga andra om upplysningar. Nu har det löst sig med
”spel i nummer”.
En gåta för mig är, i varje fall när jag skriver detta, hur och i vilket sammanhang som mormors mor
och far träffades. Jag vet att Selma Charlotta flyttade från Vetlanda 28 november 1879 och är
inskriven i kyrkboken i Lövånger först 24 februari 1880. Rimligen bör hon ha rest via Stockholm. Jag
har funderat på om hon kan ha bott hos en släkting en tid. Vem skulle det ha kunnat vara ?
Telegrafstationen låg den här tiden på Skeppsbron 2 (alldedels vid Slottsbacken). Hennes blivande
man, som hon enligt en anteckning på baksidan av hans kort har träffat 1879, bodde då på adressen
Blasieholmstorg 10-12. Företaget hade sin lokal på Riddarhustorg 13, Myntgatans förlängning mot
Riddarholmen.
Kan Jacob och Selma ha träffats i Gamla Stan, på restaurang ? Teori 1 är att Selma bott hos en
släkting i Stockholm en tid medan hon kanske gått på kurs hos Telegrafverket och under denna tid
träffat och lärt känna Jacob. Teori 2 är att de träffats (på tåget) under hennes resa från Vetlanda via
Stockholm till Lövånger. Hon flyttade i slutet av november 1879, året noterat på Jacobs kort. Han kan
ha haft affärer i Sundsvall, som han flyttade till några år senare, året innan de gifte sig. Vid

midsommartid 1882 flyttade Selma från Lövånger till Skanör. Den resan tog en månad. Kan hon ha
förnyat kontakten med Jacob under ett stopp i Stockholm ?
Teori nr. 3 om Selma och Jacob Axel är att han kan ha annonserat om bekantskap. Han var vid
tillfället 40 år, hon 25. I så fall har Selma kanske träffat honom av just den anledningen i Stockholm
1879 och fått kortet för ”vennlig hågkomst”. Kanske har hon ännu en gång träffat sin blivande man
vid ett stopp i resan Lövånger-Skanör 1882. Det kan ha kompletterats av brevkontakt.
En helt annan fundering är varför Jacob Tornblad hamnat i Stockholm. Han dyker upp som 20-årig
lärling hos fabrikören J. Bergström på Bryggargatan 11. 17 år senare är han verkmästare efter att ha
flyttat runt i Sverige. Han flyttar in på Apelbergsgatan 12. Jacob har alltså utvecklats i sitt yrke från
lärling till verkmästare. 1882 står han i kyrkboken som grosshandlare, förklarat av att han nu är en av
kompanjonerna i Ahlsell. Här dyker tanken upp på att han bör ha gått någon teknisk skola i perioden
1860-1877. I historien om Ahlsell benämns han som ingenjör. Kanske finns han i en skolförteckning i
någon teknisk skola i Stockholm?
Frågan kvarstår varför Jacob Axel i ungdomen tagit sig till Stockholm, när och om han kommit direkt
från hemmet i Lustnäs utanför Deje. Har kanske fadern ordnat plats åt honom hos fabrikören
Bergström? Fadern arbetade som bokhållare vid bruken. Har han träffat fabrikören i arbetet eller har
han kanske läst en annons? Och varför har ingenjören Jacob blivit grosshandlare ? När har han för
övrigt utbildat sig från maskinarbetare till ingenjör ? Var det medan han arbetade ute på Gotland ?
Jag har också funderat över varifrån namnet Tornblad kommer. Jan Tornblad, syssling till min
mamma, visste besked. Vi hann dock inte prata närmare om det per telefon utan det fick anstå tills vi
hade vår släktträff hemma hos honom utanför Kristinehamn. Där fick ett ömsesidigt utbyte av
information och jag kunde komplettera med en hel del vetskap om släkten. Jan gav mig uppgifter om
våra gemensamma förfäder. De går att följa bakåt från Jakob Fredrik Tornblads websida. Jakob
Fredrik var Jan Tornblads farfars far och min mormors farfar.

Turbiner, telefonväxlar och VVS, eller Tänk om jag vetat det här om
mina förfäder

När jag var liten och lekte med mekano, dåtidens lego, sa mina idoler till morbröder:”Klart att
grabben ska bli ingenjör” (precis som
de). Så blev det. Det blev teknisk
utbildning vid Lunds tekniska Högskola,
mycket beroende på att äldste morbror
bodde där och fick bli lite reservförälder
under mina första år i lärdomsstaden.
Den utbildningen ledde till Allmänna
Svenska Elektriska Aktiebolaget.
Översatt till engelska blir det likt
General Electric. Det var i det bolaget
som ”morbror Oscar”, Selma Charlottas
yngre bror, gjorde sin karriär. Han höll
till i New York State, jag som trainee i
White Plains i samma stat. Var det en
ren tillfällighet eller visar det på arv
och/eller miljö ?
Oscar Ljunggren är mannen till höger på
bilden, framför en Edison Turbine i
Brooklyn, NY.

Jag kom att fascineras av och syssla med datorer inom Asea-koncernen, närmare bestämt AseaAtom, som levererade kärnkraftverk till den svenska kraftindustrin. Oscars General Electric var dels
en konkurrent, dels en kund. Som trainee hos Asea i USA hade jag hanterat beställningar från
General Electric. Jag fick också tillfälle att besöka en kraftstation på Manhattan, där turbinen skulle
repareras. Den var säkert utrustad med Oscars konstruktion tänker jag så här i efterhand.
Anställningen hos Asea-Atom gav mig också tillfälle att besöka en
samarbetspartner inom kärnkraftindustri, General Electric i Kalifornien. Den
nya och snabbt växande IT-industrin lockade mig och via ett flertal år med
bland annat datakommunikation ledde det in i telecom, en sektor som höll på
att växa ihop med IT för att så småningom via mobilt internet smälta samman
i en komplett kommunikationsbransch. De första åren med datorer innebar
användning av samma slags ”teletype” maskiner som använts för att skicka
telex, det som Selma Charlotta sysslat med på sin tid. En av mina första
insatser som anställd vid Norsk Data, ett rent dator-företag, var just att fixa till
kommunikation mellan två datorer – med telexanslutning mellan dem ! Det låter nästan som en
skröna, men är rätt och sant. Samma metod att kommunicera som på mormors mors tid !

Selma Charlotta träffade sin blivande man Jacob Tornblad 1879. Han hade 1877 startat Ahlsell och
var dess verkställande direktör då han skrev kortet till Selma, ”till venlig hågkomst”. Jag upptäckte
texten på baksidan av kortet först då jag börjat förstå sambandet mellan mormors far och företaget
Ahlsells grundare, min mormors far. Jag hade då också engagerats som konsult av den nuvarande
VDn för Ahlsell. Är detta ännu en tillfällighet att mina upptäckter om förfader Jacob Axel
sammanfaller i tid med uppdraget som konsult i det företag han grundat ?

Reflexioner och sammanträffanden
Det finns många ”slumpens skördar” som slagit mig. Givetvis gäller det att alla tillfälligheter som
samverkat till att jag finns som individ. Alla har väl tänkt tanken att ”tänk om inte det eller det
inträffat, då hade jag inte funnits”. Det gäller även mig. Vad hade hänt eller inte hänt om till exempel
mormors mor flyttat till Lövånger, mormors far inte hamnat i Stockholm eller inte startat det där
företaget? Det måste väl också betraktas som en tillfällighet att jag kom att arbeta som konsult i just
det företaget.Men det finns ett antal andra tankar som slagit mig när jag tittat bakåt i släkten.
Vad hade hänt om inte min farfars far startat sin spannmålsfirma och om inte min pappas kompis’
väninna tagit med min mamma till den där middagen i Norsholm ? Och hade min mamma överhuvud
taget funnits om inte morfar råkat äta lunch (middag hette det på den tiden) på hotell Apelberg, där
mormor deltog i den där handarbetsutställningen?
Om man tittar på hur det ser ut med arbete och sysselsättning i min släkt, uppenbarar det sig
egenföregare, näringslivskvinnor och flera branscher där jag också kom att verka. Såväl min farfar
som min mormors far startade företag. Farfar var handelsman och startade distribution av spannmål.
Mormors far, Jacob Axel Tornblad, sysslade också med distribution när han tillsammans med sin
kompanjon startade ett företag som sålde maskiner som andra tillverkat. Båda kom från helt andra
bakgrunder och bytte bransch jämfört med sina fäder. Farfar var äldste bondson, växte upp med
självhushåll, lämnade gården, startade sitt företag och skaffade sig kunder bland Östergötlands
bönder, vars verksamhet han väl kände från sin uppväxt på en gård söder om Mjölby.
Jacob Axel, mormors far, kom från enkla förhållanden, växte upp i tjänstemannahem i
skogsindustrins Värmland innan han kom till Stockholm. Han blev lärling hos den välkände fabrikör
Bergström, flyttade sedan runt och står sedan i kyrkböckerna som verkmästare, ingenjör och
grosshandlare. Med sin kompanjon, sedermera riksdagsmannen John Bernström, startade han
dagens Ahlsell under namnet ”John Bernström & Co” 1877, en maskinagentur. Jacob Axel blev
företagsledare och 140 år senare kom hans efterföljare, dagens företagsledare, att engagera mig,
Jacob Axels dotterdatterson, i ett konsultuppdrag för att bena ut ett ledarskapsproblem han hade. Är
inte det en tillfällighet, eller ett sammanträffande man hajar till inför? Jag råkade på denna uppgift
när jag läste om företagets historia på en broschyr i företagets reception.
Morfar, Bror Kristian, arbetade hela livet inom skogsindustrin i Ådalen. Han var tjänsteman vid olika
sågverk, vilka hade sin storhetstid runt sekelskiftet 1800/1900. Hade jag funnits om han inte ätit sin
lunch på hotell Apelberg i Sollefteå den där dagen då min mormor vistades där med sin
handarbetsutställning? En annan del av skogsindustrin är massa- och papparsindustrierna. Jag
arbetade en tid som konsult hos skogsbolaget SCA utanför Sundsvall, vilket kändes som ett
sammanträffande även det, eftersom morfars far kom från den trakten, Öråker norr om Sundsvall.
Mormor, som föddes i Stockholm, men växte upp i Limhamn, blev också hon yrkeskvinna, innan hon
gifte sig och födde sina fyra barn. Det var kanske inte så underligt att hon skaffat sig ett yrke, till
skillnad från majoriteten kvinnor i början av 1900-talet. Det var ganska säkert så att hennes mor, den
driftiga Selma Charlotta, som ju arbetat från unga år i en mansdominerad bransch, hade sett till att
hennes yngsta dotter fick en yrkesutbildning för att klara sig själv i livet. Selma Charlotta hade som
änka med två småbarn intresserat sin dotter för handarbetet och kanske till och med satt henne i
skolan ”Handarbetets vänner” i Stockholm. Familjen hade säkert vänner och bekanta i huvudstaden
sedan de bott där i drygt fem år. Var det kanske hos dem hon bodde? Eller fanns det andra släktingar

som hamnat i Stockholm? Mormors kusin Hilda, dotter till Jacob Axels yngre bror Jan Henrik, var
liksom Selma Charlotta telegrafist. Hon var tre år äldre än mormor och hade kanske hunnit få
anställning redan, kanske i Stockholm? I släkten kallades hon ”tant Hilda”.
En annan yrkesman var Oscar Ljunggren, som utvandrade till Amerika. Han var yngre bror till Selma
Charlotta och alltså min mormors morbror. Därför hörde jag i min ungdom om ”morbror Oscar”. Jag
fick ärva en bok om honom. Jag tyckte den var ”dammig” (bildligt) och därför stod den länge oläst i
bokhyllan. I samband med att jag började söka mig bakåt i släkten visade den sig vara en ypperlig
källa till ledtrådar. Boken är skriven av Oscars dotter, alltså en kusin till mormor. Oscar började i sin
farbrors, sedermera kusins, mekaniska verkstad, fick ingenjörsutbildning i Malmö och emigrerade till
Amerika. Han blev en mycket framstående konstruktör av detaljer till kraftturbiner i den
framväxande kraftindustrin. Det här är ännu ett sammanträffande eftersom jag själv kom att arbeta
inom kärnkraftindustrin, nästan hundra år senare.
Selma Charlotta arbetade som telegraf- och telefonioperatör, alltså i kommunikationsbranschen.
Även hennes svågers dotter, ”tant Hilda”, var telegrafist. Här hittar jag nästa sammanträffande,
eftersom jag kom att arbeta inom ”Telefonaktiebolaget LM Ericsson”, sedermera ”Ericsson”. Under
min tid i branschen hade vi dock lämnat de fysiska trådarna och med smarta telefoner börjat
kommunicera över internet.
Hur hade det varit om jag inte haft så gott minne, en underbar förmåga att plocka upp och lagra
intryck och saker jag hörde om i barndomen? Hade jag ändå kommit fram till Arne på Liksta, kopplat
honom till Hilda och så vidare till Jan Tornblad, sonsonson till vår gemensamma förfader? Och hade
jag kommit vidare i kartläggningen av Jacob Axels livsöden utan assistans av en medlem i Värmlands
Släktforskningsförening? Det var han som gav mig ingången till Jacob Axels adresser i Stockholm och
satte mig på spåret varför mormor var född i Stockholm.
Visst är det fantastiskt att det som en gång lagrats som minnesbilder, utan tanke på att
”återanvändas” i framtiden, kan plockas fram vid behov. Som barn hör man de vuxna, föräldrar och
släktingar, prata om saker som man varken förstår eller är intresserad av. Men det lagras och man
minns, en fantastisk förmåga och en rik tillgång.

