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Levnadsdata
Alfred Verner
1878-12-28 – 1940-07-02
Bror Kristian
1880-09-30 – 1950-03-19
Gerhard Julius (”Julle”)
1882-07-30 – 1964-05-10
Knut Laurentius
1884-03-07 – 1955-11-03
Sixten Emanuel ("Manne") 1885-10-26 – 1944-07-23

Föräldrar

Lars Alfred Örberg
6/12 1852 -22/4 1926

Länk till släkttavlan

Johanna Myrholm
21/10 1851 – 27/10 1927

Prolog
Hur kommer det sig att den här skriften blivit till ? Det enkla svaret är att vi, tre sysslingar, hjälpts åt.
Vi kom att få kontakt via telefonsamtal efter att vi hittat varandra med hjälp av hitta.se. Lite
inblandning av kusiner hjälpte på traven.
Det visade sig att såväl Jan Örberg som Olle Örberg och Kristian Sundström fuskat lite i
släktforskningens konst. Jan, som är sonson till ”Julle”, alias Julius, visade sig ha gömmor med
material om såväl sin sida av släkten som om vår gemensamma anfader Lars Alfred Örberg. Denne
var gift med Johanna, född Myrholm.
Paret Lars Alfred och Johanna Örberg fick fem söner. Verner var den äldste och därefter föddes Bror
Kristian. Denne fick så småningom dottersonen Kristian Sundström, som redan kartlagt flera av
förfäderna och dokumenterat dem med text och bilder på websidor. Dessa kom väl till pass för att
knyta ihop släktbanden och en del av länkarna leder till dessa websidor.

Alla fem bröderna föddes i Bjärtrå socken och kom att bo på olika håll i Ådalen och vid olika bruk
längs Norrlands kust. Åtminstone ett par av dem , Bror Kristian och ”Julle” bodde på äldre dar i
Härnösand.
Olle Örberg, sonson till den yngste av Lars Alfrds söner, Sixten Emanuel (kallad ”Manne”), hade också
en del dokumentation och framförallt minnen och historier om förfäderna. Olle hade till och med
besökt Öråker, där Lars Alfred föddes.
Vi tre, det vill säga Olle, Jan och Kristian, började samarbeta om information kring vår anfader och
hans fem söner. Tillsammans hade vi kunskap om tre av ”pojkarna Örberg”, vilka var vår farfar
respektive morfar. Olle och Kristian fick experthjälp av en kvinna på biblioteket i Umeå med att hitta
information om de övriga två bröderna, Verner och Knut. Det visade sig dessutom att Jan hade koll
på Verners avkommor och kontaktade Ulf Örberg, sonson till äldsten Alfred Werner. Den femte
grenen, Knut Laurentius ättlingar, tog lite tid att spåra. Kristian kom i kontakt med Ewa och
Catharina, döttrar till Lars Alfreds son Lars Birger Örberg, som alltså var kusin till vår
föräldrageneration.

Efter ett par månaders kännedom om varandra uppkom tanken att gemensamt dokumentera Lars
Alfreds och Johannas fem söner. Den här gemensamt skrivna dokumentationen innehåller säkert
överlappande detaljer och historier, om än i skilda versioner. Men hellre det än att vi utelämnar
intressanta fakta och upplevelser ur olika perspektiv.
I vår släktforskning har vi kommit så långt tillbaka som år 1812 då vår anfader Lars Johansson föddes i
Öråker , Sköns församling, utanför Sundsvall . Vi har valt att följa vår släktgren från och med 1848 när
Lars Alfred Örberg (den första Örbergaren) föddes som nummer sex i en barnaskara på sju. Det sista
barnet dog dock vid 10 års ålder.
Flera av barnen till Lars Johansson tog sig olika efternamn och bröt därmed den tidigare traditionen
att ta sin fars förnamn och lägga till -son/dotter.
De tog sig efternamn som Åkerberg, Jansson, Larsson, Örberg och Öberg.
Hur namnen Åkerberg och Örberg uppkom redogörs för längre ner i dokumentet.
Vi har också kontakt med avkomlingarna till dåtidens ägare av Björkå, det bolag som såväl Lars Alfred
som hans söner Bror Kristian och Gerhard Julius (”Julle”) båda arbetat hos. Det är barnbarn till Per
Hjalmar Hedberg, en man som gick under benämningen ”kapten”, eftersom han varit kapten i
Kungliga Flottan i Karlskrona. Han bodde på Holms Säteri, beläget strax öster om Björkå Bruk, i sin tur
två mil öster om Sollefteå. Där sägs finnas rikligt med dokumentation om antällda inom Björkå. I
skrivande stund har vi ännu inte varit där, men har en stående inbjudan.

Ulf Örberg är son
till Arne Örberg och
sonson till
Alfred Werner
mail

Kristian Sundström
är son till Kerstin
och dotterson till
Bror Kristian
mail

Jan Örberg är son
till Åke och sonson
till Gerhard Julius
(”Julle”)
mail

Catharina är dotter
till Lars och
sondotter till
Knut Laurentius
mail

Olle Örberg är son
till Sven och
sonson till
Sixten Emanuel (”Manne”)
mail

Lars Alfred Örberg
Vår farfars/morfars far föddes i Öråker strax norr om Sundsvall som son till Lars Johansson och Anna
Stina Hansdotter. Han var yngst av sex barn. Istället för att ta sin fars förnamn och göra det till
efternamn beslöt Lars Alfred och en bror att de skulle ta varsin del av bynamnet Öråker och göra om
till efternamn. Lars Alfred tog alltså Örberg och hans bror Johan tog Åkerberg.
Lars Alfred bor som yngsta syskon kvar hos föräldrarna till den 4 oktober 1874, 22 år gammal:

Hans äldre bror Jonas Örberg bor med AnnaLena Söderberg, också i Öråker.
Lars Alfred flyttar 4 oktober 1874 till Lugnvik i Bjärtrå socken:

Lars Alfred gifte sig 17 september 1876 med
Johanna Myrholm från Högsta sydväst om
Kramfors i Gudmundrå kyrka söder om
Kramfors, brudens hemförsamlings kyrka.
Lars Alfred var faktor vid Björkå i Lugnvik,
Johanna tvätterska.

Efter dryga två år föddes äldste sonen Alfred Werner och senare ytterligare tre pojkar.

1884 eller 1885, innan
”Manne” föddes, hölls
husförhör hemma hos
familjen Örberg i
Lugnvik.

När Lars Alfred fyllde 60 år fick han den här pokalen.

Sommaren 1915 är
Lars Alfred 63 år och
har fyra år kvar till sin
pensionering 1919.
Han och fru Johanna
hälsar på sin son
Kristian med fru Greta
i Ramsele. Längst fram
Gretas syster Maria
Henrika och hunden
Harald. I magen på
Greta finns Kerstin,
som kommer att födas
19 september 1915.

Lars Alfred hade
”börjat känna av sin
ålder” och begärde
avsked från Björkå.
Han var då 67 år.

Lars Alfred dog 22 april 1926 i lunginflammation:

”... under edlig förpliktelse av sonen Insp. Br. Kr. Örberg” det vill säga Bror Kristian Örberg.

Det kan noteras att värderingen av ”Linnevaror” gjorts av svärdöttrarna Greta (Bror Kristians fru) och
Elin (Julles fru).
Hustrun Johanna, född Myhrholm, överlevde sin make med endast 1½ år och dog 14 oktober 1927:

Alfred Verner Örberg
(Skrivet av Jan och Ulf Örberg, sammanställt av Kristian Sundström)

Bilden till vänster är hämtad från Alfred
Werners bibel.

Alfred Verner Örberg. Född 1878-12-28 Lugnviks sågverk,
Bjärtrå, Sverige. Död 1940-07-02 Åby,
Valbo, Gävleborgs län, Sverige. Alfred Verner Örberg blev
61 år.

Barn med Anna Kristina Hånell (Född 1883-09-23 Nora
församling, Sverige. Död 1944-04-11 Valbo,
Gävleborgs län, Sverige.).
Barn
1 Naima Alfrida Kristina Maria Örberg. Född 1910-07-19
Bjärtrå församling, Sverige. Bosatt 1960 i Adolf Fredrik,
Stockholms stad, Sverige. Bosatt 1970 Bromma, Stockholms
stad, Sverige. Bosatt 1980 i Bromma, Stockholms stad,
Sverige. Bosatt 1990 Bromma, Stockholms stad, Sverige. Död
2007-02-28 iÅkersberga, Stockholm, Sverige. Naima Alfrida
Kristina Maria Örberg blev 96 år.
Äktenskap med Kurt Erwin Egon Karl Gehlhaus (Född 190806-26 Hannover, Preussen, Tyskland. Död 1966-06-02
Stockholm, Sverige.). Vigsel 1933-09-09 Harmånge.
2 Torsten Alfred Rune Örberg. Född 1914-02-23 Bjärtrå
församling, Sverige. Död 1935-06-16
Centrallasarettet i Östersund.
3 Arne Magnus Vernersson Örberg. Född 1918-03-06 Holmsund, Västerbottens län, Sverige. Död
1993-08-23 Stocksund, Danderyd, Sverige. Arne Magnus Vernersson Örberg blev 75 år.
Äktenskap med Ingrid Helena Bertilsdotter Örberg (Född 1926-12-25 Hedvig Eleonora Stockholm,
Sverige.). Skilsmässa 1976-03-04.

Arne Örberg

Inga-Lena Örberg

Sonen Ulf Örberg skriver:
För min farfar, Alfred Verner, var det en stor tragedi när äldsta sonen, Rune, dog i lunginflammation
redan 1935, endast 21 år gammal. Nu flyttades faderns förhoppningar över på min far, Arne, endast
18 år. Min far skickades iväg på många olika praktiktjänster i slutet av 30-talet, bl. utlandspraktik
enlig bifogade kopior. Rune dog när han gjorde rekryten, och om bara 2 år skulle även min far göra
rekryten. Min far skulle bli kvar i det militära under hela 2:a världskriget.

2:a värlskriget ställde till det för många olika människor på många olika sätt. Farfar hade blivit lovad
en mycket generös pension av ”Wallenbergarna” men med hänvisning till världskriget blev det inget
av med pensionen. Både farfar och farmor hamnade på ålderdomshem där båda dog under kriget.
Det stora träslottet i Norrsundet var bara en tjänstebostad så de fick helt sonika flytta ut, medan
många arbetare på bruket hade sparat ihop till ett ”eget hem” som de kunde leva ut sina liv i. (Han
borde inte ha litat på Wallenbergarna.)
Min 90 åriga mor (Inga-Lena Örberg) kunde berätta följande: Naima och Kurt kom upp (till Sverige)
hösten -43, när Hamburg bombades,
och köpte hus och bodde på Lidingö
fram till -50 eller -52. Därefter bodde
de i en liten lägenhet på
Luntmakargatan till mitten -60 talet.
Barnen var placerade hos olika
släktingar. Firman i Hamburg gick
under med alla pengarna.
Det var troligen tur att min far Arne
hade ett fast ”hem” under hela
världskriget. Under hela kriget var han
vid kustartilleriet på västkusten, där
de mest spelade kort och åt olika
former av korv, samt oroade sig
fientliga anfall över havet, vilket oftast
bara var de inlöpande fiskeflottorna.
Hans storasyster Naima bodde med
make och 3 barn i Tyskland vilket var
sötebrödsdagar i början av kriget, men när bomberna började regna för tätt, kom de upp till Sverige.
När min far äntligen ”muckade” år 1945 var han ganska barskrapad, med troligen bara ett
utryckningsbidrag på fickan, avsett att räcka fram till första lönen. Något arv fanns inte i sikte, och
syster och måg ute på Lidingö var själva ganska barskrapade. Senare skulle det visa sig att det var de
som var i större behov av bidrag.
Som tur var så hittade min far sin mors yngsta syster, Alma Hånell, som bodde i en modern 2,5
rummare i Alvik (nära tunnelbanan.). Där bodde han billigt ett par år, samtidigt som han letade efter
jobb. Efter ett antal olika jobb fick han det bättre och kunde köpa en egen lägenhet på Artillerigatan
där han bodde när han träffade min mor, i början på 50-talet. När barnen kom skaffade han sig en
tryggare anställning hos ”Axel Sandstedts Trävaruaktiebolag” där han stannade kvar fram till sin
sjukpension.
Alma Hånell (gift Brodin) förtjänar ett hedersomnämnande. Hon hade inga egna barn, men hon var
min fars extramamma under åren 1945- ~ 1952, och senare när Naimas make, Kurt, avlidit, blev hon
även extramamma åt Naima ett par år. När Alma dog tog Naima över lägenheten i Alvik och bodde
där tills hon hamnade på sjukhus (med bruten lårbenshals.) och senare dog.
Det vore intressant att veta mer om syskonskaran Hånell. Jag gissar att det var ~ 8 barn, varav 4
emigrerade till USA (jag vet om 3) och 4 som stannade i Sverige (jag vet om 2). Men vad hette de?
När föddes och dog de? När reste de till USA?
Med vänlig hälsning /// Ulf Örberg. 1:a feb. 2017
I fortsättningen skriver Jan Örberg:

Alfred Werner var chef för sågen i
Norrsundet utanför Gävle.
Företaget bedrev försäljning av
virke bla till tyska företag.

Kurt, från Hannover i Tyskland, vars
far ägde en importfirma för trävaror
reste ofta till Sverige och Norrsundet
för att köpa virke.
I samband med dessa resor lärde
han känna Naima. Tycke uppstod och
de gifte sig på 30-talet och bosatte
sig i Hamburg. Eftersom Kurt talade
en del svenska blev han i samband
med Tysklands ockupation av Norge
krigsplacerad som tolk och var
förlagd till Oslo.
Till vänster Norrsundets Herrgård
1927.

Efter kriget flyttade Kurt och Naima i början av 60 talet till Sverige där de till att börja med bodde på
Lidingö. Kurt hade svårt att få jobb och försörjde sig fram till sin död i mitten på 60 talet som pianist
på diverse restauranger.
Av barnen kvarstannade Carl-Werner och Karin i Sverige, medan Astrid bosatte sig i Hamburg. Karin
Gelhaus gifte sig med Karl-Erik Maravelias, vars far var grek och moder svenska. De bosatte sig i
Saltsjöbaden. Karl-Erik var under ett antal år VD för Ratos. Carl-Werner gifte sig med Karin som var
tyska. De bosatte sig i Åkersberga och fick sonen Thomas. Carl-Werner var fram till sin död delägare i
ett mindre företag som importerade detaljer för industrin.

Örberg, Werner
f. 28/11 1878
Begravd 7/7 1940
Hamrånge, Österheds begravningsplats, kv. A, nr. 1 (kista)
Graven upplåten till 31/12 2032

Ulf Örberg, sonson till Alfred Werner, om
sig själv:
Min farfar, Alfred Werner Örberg,
förvaltaren på Norrsundet, var äldste son
till Lars Alfred Örberg, den förste som tog
sig namnet Örberg. Min farfars äldste son
hette Rune, som tyvärr dog ung utan barn.
Därför var det min far, Arne, som därmed
blev äldste son, som ärvde den fina
familjebibeln med gravyrer av Gustav Doré.
Och jag är äldste son till Arne, så därför har
jag ärvt familjebibeln. Det var tydligen
viktigt att saker ärvdes från äldste son till äldste son.
Tyvärr dog min farfar 15 år innan jag föddes, och även min farmor strax därefter, och min morfar dog
samma år som jag föddes, så den enda i den generationen som fortfarande levde när jag var ung var
min mormor som däremot blev 95 år. Jag bifogar en bild på min mormor, jag själv och mina barns
mor (innan barnen föddes.) Det var min mors släkt från Enebyberg som var viktigast när jag var barn.
Jag har bara ett tydligt minne från Norrsundet. Någon gång på 70-talet skjutsade jag min far och
Naima, hans syster, till Norrsundet dit de blivit inbjudna till en ”reunion”, dvs. återträff som ordnats
av ”Norrsundets Kamratförening”. Kaffe och tilltugg och mycket prat som jag inte kände mig
inkluderad i. Vi åkte även en sväng för att titta på träslottet, som hade rivits på 40-talet, och ersatts
av en mycket ful och tråkig men kanske modernare funkisvilla, som den nya förvaltarfamiljen bodde
i.
Jag föddes 1955 som andra barn till Arne och Inga-Lena Örberg. (Jag har en 2 år äldre syster, Maud
Elisabeth, och en fyra år yngre bror, Dan Bertil Verner.) Jag bifogar två bilder av mina föräldrar från
tiden när de gifte sig. Jag växte upp i hyreslägenheter i Danderyd, (allt större lägenheter allt eftersom
vi barn blev fler) men hela somrarna var vi i sommarstugan på Vätö (utanför Norrtälje, se bild) som
blev ett livsprojekt för min mor. Från en tom bit mark, till först en Friggebod, sen till ett större hus ~
40 kvm. Sen kom el och vatten, och därefter trekammarbrunn, sen en tillbyggnad ~ 30kvm , och

därefter ett garage och en gäststuga, och en ny Friggebod. Sen, när kära Mor inte orkade längre,
såldes hela klabbet.
Själv ville jag ut och resa vilket jag också gjorde. Varje sommar från 1971 till 1982 reste jag utomlands
vilket inkluderade tre somrar med tåg runtom i Europa med de nya billiga Inter-rail biljetterna, och
tre somrar i USA där jag bl.a. besökte och bodde hos min farmors systers släkt. Detta resande skedde
till viss del på bekostnad av mina studier, men jag blev till slut gymnasieingenjör. I januari 1983
föddes min son, Johan Marcus, och därefter minskades resandet drastiskt. Men jag hade även själv
börjat tröttna på att resa.
Jag hade under det föregående decenniet haft många (kortvariga) jobb för att ha råd att resa, men
nu borde jag nog skaffa en mera långsiktig anställning. Strax före jag fyllde 30 år fick jag jobb hos
Försvaret (FMV) som inköpare, huvudsakligen av optiska komponenter, optiska filter, sikten,
kameror, elektrooptik mm. Kanske märkligt, men det finns ändå ingen högre utbildning av optiker i
Sverige. (En kollega var utbildad astronom.) På FMV stannade jag drygt 30 år, precis tillräckligt länge
för att hinna få en guldklocka. En svensk tradition; när du inte längre behöver passa tiden så får du en
guldklocka.
Men jobbet passade mig bra. Många roliga och mindre roliga resor. Fyra flygutställningar. (London +
Paris.) Som längst en resa till Sydafrika. Jag hade stor nytta av min engelska till alla
exportlicenseansökningar. Vid drygt 58 fick jag ett erbjudande att jobba hemifrån, vilket jag
accepterade. De nyanställda på FMV måste också få göra lite roliga resor.
Under 10 år, -82 till –92 var jag sammanboende med Gunnel Birgitta Carlsson och vi fick 2 barn,
Johan Marcus född –83 och Anna Charlotta Elisabeth, född –88. Under denna tid bodde vi först på
Hagagatan och sen på Tomtebogatan. När Gunnels far dog –92, ville Gunnel flytta ner till Åtvidaberg
där hennes mor bodde så jag började helgpendla dit varannan helg. För att slippa alla jobbiga bilköer
valde jag att flytta till Stockholms södra ut-och infart. Men barnen kom till Vätö på somrarna. På
detta sätt har jag överlevt Stockholms trafik kaos. Bil ut från Stockholm och T-bana in till Stockholm.
Min son Johan bor numera i Västerås och har gift sig med Sofia och de har två söner, Harry och
Manne. (Se bild) De har valt att ta sig namnet Örberg som efternamn. Min dotter Anna har ännu inga
barn.

Bror Kristian Örberg
(Skrivet av Kristian Sundström, dotterson)
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 på skogskontoret,
antagligen hos ett skogsbolag, ett av många
på den tiden i Ådalen.

Först föddes min mamma Kerstin och,
precis som sin mor och moster, kom 14
månader senare kom nästa dotter, MajaGreta. Denna blev 100 år, äldst i släkten.
Hon hade alltså fått 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.
Vid familjehögtider var det släktsamling.
När Kerstin döptes var det med Bror
Kristians bröder som faddrar, förutom
Knut, vars maka dock var med.

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 blev ingenjörer inom ”väg och
vatten” som man sa. Deras yrkeskarriärer
kom att sammanfalla med utbyggnaden av

svenska vägar och bostäder under tiden direkt efter andra världskriget. Båda reste omkring mycket i
landet.
Då och då kom morbröderna 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 bodde sedan hon blivit änka efter Bror Kristian. Hon flyttade
tillbaka till föräldrahemmet och bodde där med sin ogifta syster Maja ända fram till mitten av 1960talet.
Vid släktträffarna berättades gamla historier och anekdoter från tiden i Ådalen. Morfar och mormor
hade hund, en collie vid namn Sessan. Hon var som ett barn i familjen och alla pratade med henne.
Så fick man en katt i huset och alla undrade hur det skulle gå med den och hunden tillsammans.
Katten försvann plötsligt och alla undrade om den skrämts iväg av Sessan. Huset genomsöktes och si
där hittade man katten bekvämt liggande mellan frambenen på Sessan. Från den stunden var djuren
oskiljaktiga.
Med fyra barn i familjen och en man som var borta mycket hade mormor hemhjälp och denna blev
som en extra-mamma medan sönerna var små och innan flickorna hunnit bli så stora att de kunde
hjälpa till i hushållet. Man hade också en manlig hjälpreda, herr Sahlin, som skötte de grövre
sysslorna och dessutom var chaufför, det vill säga han körde häst och annat. Det berättades att han
en jul försov sig och missade att komma med till julottan. När familjen kommit tillbaka från julottan
och som bäst satt och åt frukost, kom herr Sahlin in i köket och hälsade ”God morgon”. Familjen
svarade med kvävda skratt ”God morgon, herr Sahlin”. Sedan den juldagsmorgonen hälsade man i
släkten ofta med just uttrycket ”Godmorgon, herr Sahlin”. Det fick jag höra från barnsben och till och
med under studieåren i Lund där morbroder Lasse bodde med familj.
Min morfar Bror Kristian var näst äldst av fem bröder. Han hade en yngre bror Julius, kallad Julle, som
bodde i Härnösand, dit morfar och mormor flyttade efter att ha bott i Lugnvik och de första åren i
Ramsele. När mina föräldrar tog mig och min syster med till Norrbotten på semester, till moster
Maja-Greta 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. Nu har jag ärvt den.
Hur kom det sig att morfars släktgren hette Örberg. Jo, det är en intressant historia med inte bara
fakta utan också lite pikant släktskvaller. Morfars farfar, Lars Jansson, och farmor, Anna Stina
Hansdotter, födde sex barn i Öråker i trakterna av Sundsvall. Två av sönerna ville inte fortsätta med
det vanliga efternamnet, utan morfars far, Lars Alfred, tog sig efternamnet Örberg och brodern Johan
tog efternamnet Åkerberg. De delade alltså på Öråker.
Den pikanta delen av släkthistorien från Öråkertrakten är att det skall ha funnits 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 ett annat håll. Det gjorde mig än mer nyfiken på namnet
Örberg. Med hjälp av hitta.se och efternamnet hittade jag ett par män med efternamnet Örberg, i
min ålder. Jag ringde upp den ene av dem. Det visade sig vara en syssling, boende 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. Min kusin Lars i Luleå bekräftade att han träffat Olle
med föräldrar. Olle har tillsammans med sin yngre bror Håkan anlagt en golfbana på deras
gemensamma egendom i Sörfors utanför Umeå och sonen Johan är greenkeeper. Där finns under
vintern 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.
Det dök upp ett lämpligt tillfälle att träffa syssling Olle när min moster Maja-Greta skulle fylla 100 år,
den högsta åldern hittills i släkten. Jag tog tåget till Umeå och sedan åkte vi tillsammans med Olles
yngre bror Håkan till Luleå för att gratulera 100-åringen.
När jag nu hunnit till syssling-generationen i mina släktkontakter lyckades jag spåra upp ännu en, en
Jan Örberg, som är sonson till ”Julle”, den man som lärde mig trolla. Det var min kusin Ann-Kristin
som hade haft kontakt med Jan och kunde tipsa om att han fanns på en adress i Stockholm. Honom
ringde jag upp och fick bekräftat att vi är släkt. Jag träffade en gång hans far Åke, alltså mammas
kusin, på golfbanan. Jan har jag faktiskt också träffat en gång i uppväxtåren då våra resp. föräldrar,
kusiner sinsemellan, träffades med familjer. Och jag kunde berätta ett minne från den gången. 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.

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. På den tiden var han
”morfar” och först i vuxen ålder noterade jag att vi hade
samma förnamn. Med tiden växte stoltheten över det.
Annars är det min kusin Lars, också dotterson, som ärvt
likhet med morfar Kristian.

När mormor blivit änka, flyttade hon tillbaka till barndomshemmet i Limhamn och sin äldre syster
Maja, som bott där med sin mor under hela uppväxten och sedan ensam, men först några år efter
moderns död.
Morfar Bror Kristian dog redan som 70-åring, men hans Skåne-födda maka Selma Greta blev nästan
95 år och levde som änka i 33 år. Det var nästan en upprepning av henne mors levnadsöde, vilket
hade varit att leva som änka i hela 54 år och bli 93 år gammal. Selma Greta brukade turnera runt
bland barnen, flickorna Kerstin och Maja-Greta samt pojkarna Lars Anders (”Lasse”) och Knut
Christian (”Knutte”). Både flickorna och pojkarna var födda med 14 månaders mellanrum, precis som
sin mor och moster.
Fastän syskon var alla Bror Kristians barn olika till kynnet. Den yngste, ”Knutte”, var lite norrländskt
tystlåten, medan hans bror ”Lasse” var mer utåtriktad. Av flickorna var Maja-Greta den som var
framåt i alla lägen och så var hon hela livet. Det fick hennes barn erfara också och det har de berättat
om vid flera tillfällen. Den enda situation hon inte var riktigt komfortabel med var båtlivet, trots att
hon var gift med en lots. Förstfödda Kerstin var mer reserverad och blev så småningom en ”sval”
sjuksköterska.
Märkligt nog skulle alla Bror Kristians barn, när de bildat familj, komma att få två barn vardera, alla
varsin pojke och flicka. Allt var som det skulle och generationerna rullade vidare. Kerstin, Maja-Greta,
Lars och Christian (”Knutte”) hade döpts i samma dopklänning och sedan vandrade den runt när
deras barn, vi kusiner, skulle döpas. Det sammanföll ibland med att mormor/farmor Selma Greta
kom på besök i samband med turnéerna runt landet. Maja-Greta bodde nämligen nästan hela livet i
Luleå medan Lars med familj bodde i Lund.
När Bror Kristians barnbarn, varav jag är ett, sedan började få egna barn, skickades dopklänningen
runt i nya varv.

Den första bilden på
dopkänningen är från MajaGretas dop i december 1916.
Hennes då drygt ettåriga äldre
syster Kerstin ser man på Maria
Henrikas arm, moster till barnen
och alltså Selma Gretas ogifta
äldre syster. Hon var ofta med i
dessa sammanhang, speciellt
sedan deras mor Selma
Charlotta dött.

I nästa generation döptes ”Knuttes”
yngsta barn Claes (Bror Kristians yngsta
barnbarn) i släktens dopklänning 1957,
bilden till vänster.

I generationen därefter var dags för min egen dotter Karin
Kerstin Elisabet att döpas i december 1976 i samma
dopklänning, bilden till höger.

Så vitt kan beläggas skall alltså alla Bror Kristians barnbarn vara döpta i en och samma dopklänning
som använts i släkten sedan mitten av 1910-talet, då Kerstin och Maja-Greta döptes i den, och senare
de två yngre bröderna. I nästa generation har dopklänningen använts vid några tillfällen, vilka
inträffade lite mer ofta. Till exempel döptes några av Kerstins och Maja-Gretas barnbarn i släktens
dopklänning. I skrivande stund väntas ett nytt barnbarns barn till Maja-Greta. Hennes äldsta
barnbarn, Anders, väntas behöva dopklänningen framåt midsommartid. Detta tillfälle hade MajaGreta sett fram emot, men hon fick inte uppleva det. Nu vidtar jakten på dopklänningen, som har
vandrat mellan Bror Kristians och Selma Gretas barnbarns barn.
De fyra syskonen, Bror Kristians och Selma Gretas barn med familjer, var mycket närstående och
angelägna att träffas. Det kunde dock inte ske särskilt ofta, eftersom familjerna fanns utspridda
mellan Lund, Jönköping, Eksjö och Luleå. Men mormor Gretas födelsedagar var viktiga och då
samlades vi i det hus som Selma Charlotta köpt till sig och sina minderåriga barn 1894.

På bilden till är det kusin Lars och jag
Kristian på det vanliga stället att
fotograferas, trappan i söderläge ut mot
trädgården vid det hus mormors mor
köpte i Limhamn 1894. Det är vid
påsken 1951 och gossarna skall fylla fem
år.
På den där trappan hade det
fotograferats i alla tider. Den vetter mot
söder och det är troligen för ljusets skull
det mestadels poserades just där.

Här är det 1928. Min mormors mor Selma
Charlotta (74) omges av sina barnbarn
Lars Anders (8) och Knut Christian (7) och
framför henne sitter döttrarna Selma
Greta (40) och Maria Henrika (41). Min
mamma Kerstin (13 år och dotter till
Selma Greta) i skolmössa står till höger om
sin moster och mor.

Annars träffades
kusinskaran mestadels
vid mormors/farmors
högtidsdagar. Här fyller
hon 70 år. På bilden
saknas 2-åriga
barnbarnet Claes, som
antagligen sov, och
kusinerna i Luleå Lars
och Eva, Maja-Gretas
barn. Det hände dock
att hela familjen från
Luleå kom ända till
mormor Gretas hem i
Limhamn.

Som framgår har morfar Bror Kristian hittat en maka med bra gener, för hans avkommor kom att bli
hela 349 år medan alla levde. Flickorna, som var äldst överlevde sina yngre bröder, vilka dog 2013.
Äldste broder Lars Anders dog först, två månader före sin 93 årsdag, och yngre broder Knut Christian
ett knappt halvår senare, 92 år och tre dagar gammal. Kvinnorna hängde i ett bra tag till.
Kerstin firade sin 99-årsdag med barn, barnbarn och barnbarnsbarn. På födelsedagen var det middag
hemma hos mig med mammas favoritmeny. Hyllningen med barnbarn Elisabet i Beirut fick ske med
skål i vitt vin över Skype. Tre veckor senare somnade Kerstin in efter att ha bott som änka i 40 år,
först i eget hus och de sista åren nära mig i Uppsala.
När flickorna Örberg,
Kerstin och Maja-Greta,
växte upp – och för den
skull även i vuxen ålder
– var det alltid MajaGreta som ”skulle vara
värst”. Hon sades ha
varit den mest
framfusiga i ungdomen
och det fortsatte under
hela livet.
Maja-Greta var väldigt
stolt över att ha levt
längst av alla syskonen
och blev äldre än såväl
sin mor Selma Greta (95) som sin mormor Selma Charlotta (93) när hon fyllde 99 i november och
julen 2015 blivit släktens äldsta. Maja-Greta deklarerade då att hon ämnade bli 100 och det uppfyllde
hon 27 november 2016 innan hon dog i februari 2017.
Under uppväxten var flickorna mycket lika varandra, så även i vuxen ålder, men alltså inte alls i

kynnet. Kerstin var alltid mer reserverad, en ibland kylig men ändå innerst inne varm, sjuksköterska
till yrket.

Maja-Greta hade så gott som alltid initiativet och hittade på allt möjligt. Det var bara, enligt sonen
Lars, när hon skulle ut på sjön, eller till tandläkaren, som självförtroendet sviktade. Annars var det
hon som bestämde, både i familjen och i äktenskapet med lotsen Arne, men alltså inte i sjölivet på
vägen ut till Rödkallen.

När Maja-Greta hittade på något, då var det just det som gällde. Det spelade ingen roll att det var 14
grader i vattnet utanför Rödkallen. Var det dags att ta Simborgarmärket, då kommenderades det
bada och simma.
Den här krönikan hade jag och mina sysslingar Jan och Olle börjat skriva på under hösten då MajaGreta närmade sig 100-årsdagen och det föll sig då naturligt att Olle och jag Kristian tillsammans med
Olles yngre bror åkte från Umeå till Luleå för att delta i 100-årsfesten på självaste 100-årsdagen. Det
var stor uppslutning av barn, barnbarn och barnbarns barn. Vi tre sysslingar Olle, Håkan och Kristian
är alltså sysslingar med Maja-Gretas barn, mina kusiner Lars och Eva.

Olle, Håkan och Kristian skålar för MajaGreta på hennes 100-årsdag den 27
november 2016.

Släktens äldsta var på ett strålande humör och
deltog med stor lust i firandet.Givetvis hälsade jag
”från storasyster Kerstin i himlen”: ”Du skall alltid
vara värst!”

Om jag så skall skriva något om mig själv, som mina sysslingar och medförfattare också gjort, så kan
jag konstatera, och gjorde det redan under uppväxten, att jag blivit en riktig ”Örbergare” i så måtto
att flera tydliga släktdrag går igen hos mig. Jag hoppas givetvis att jag fått mormors mors (Selma
Charlottas) gener, liksom mormor Selma Gretas och mamma Kerstins. Vad jag fått, och är väldigt stolt
över, är att jag kroppsligen liknar morbror ”Knutte” och i kynnet morbror ”Lasse”. Vi träffades ganska
flitigt under min uppväxt; Lasses familj var lite av en reservfamilj under min studietid i Lund och när
jag träffade morbror ”Chrisch” (döpt Knut Christian, kallad ”Knutte” i ungdomen) skulle det alltid
jämföras vem som var längst. Kanske har jag rentav fått mitt skidintresse från morbröderna, som har
sagts ha åkt skidor i ungdomen ?

Morbröderna var mina idoler under uppväxten och innan
de bildat egna familjer ”övade” de på mig. De var båda
vägingenjörer och fick vistas borta från hemmet i perioder
. De kom på besök då och då under sina resor runtom i
landet. De såg mig leka med mekano, dåtidens lego, och
sa att ”klart att pijken skall bli ingenjör”. Det blev jag. Jag
har alltid haft ett nära förhållande till alla Bror Kristians
barn, moster Maja-Greta och morbröderna ”Chrisch” och
”Lasse”. Det kom sig säkert av att de fyra syskonen i sig
var väldigt ”tajta”. ”Lasse” blev lite stand-in för mina
föräldrar när jag studerade i Lund. Min mamma och
hennes syskon hade fått en uppfostran av min mormor
Selma Greta, som jag upplevde som sträng. Hon kunde
”titta strängt” på en bångstyrig dotterson och gjorde man
som hon sa.

Min morfar Bror Kristian, vars förnamn jag förärades, var
för mig en något anonym gestalt, eftersom han dog när jag
just skulle fylla fyra år. Därför är han bara en diffus gestalt
som dock fått form av att han finns på film tillsammans med
mig, bland annat på promenad på kajen i Härnösand. Han
var då en äldre man i hatt och med käpp som han använde
för att hindra mig från att rusa fram till kanten och hamna i
vattnet. Det är jag tacksam för, ty han var inte den ende
under min uppväxt som räddade mig från olyckor.

Det finns många till synes ärvda egenskapeer och andra omständigheter som gradvis kommit till mitt
medvetande, framför allt kanske genom den släktforskning som satte fart när föregående generation
”troppa av”. Boken om ”morbror Oscar”, mormors morbror, Selma Charlottas bror, blev en källa till
kartläggning av den generationens förfäder. Sedan blev det naturligt att fortsätta via grävande i
kyrkböcker. Jag hade ärvt gamla tavlor med släktfoton. Personerna på dem ville jag identifiera och
dokumentera genom att scanna och använda för att bygga websidor. Det fanns givetvis ett antal
fotoalbum också. Det äldsta foto jag kunnat hitta och identifiera personerna på är det med lars Alfred
och Johanna när de besöker sin son Bror Kristian och svärdotter Selma Greta. Hon är gravid, min
mormor. Fotot är från Ramsele och taget på sommaren 1915. Min mor Kerstin är närvarande, men
syns inte på bilden för hon skall komma att födas som Bror Kristian och Selma Gretas första barn,
Lars Alfreds barnbarn, först några månader senare.
Alla Lars Alfreds söner hade på ett eller annat sätt sitt yrkesliv i eller knutet till den svenska
skogsindustrin eller –näringen. I mitt eget konsultliv fick jag lära känna denna för Sverige viktiga
basindustri genom ett uppdrag vid Ortvikens pappersbruk. Den nämnde ”morbror Oscar” var
morbror till mormor Selma Greta. Han utvandrade till Amerika och kom att arbeta inom
kraftindustrin, hos General Electric. Det gav mig en annan knytning eftersom jag i mitt tidiga yrkesliv
arbetade i samma bransch och faktiskt en gång besökte just General Electric. Den tredje knytningen
finns via Bror Kristians svärmor Selma Charlotta, som under 1870- och 1880-talen arbetade vid
telefon- och telegraf-centraler runtom i Sverige. Det var ju ett sammanträffande, eftersom en del av
mitt yrkesliv handlar om telekommunikation och mobilt internet hos Ericsson. Det mesta i mitt
yrkesliv, och senare, har kommit att handla om datorer. Jag anar att hade Selma charlotta levt
hundra år senare hade hon också gjort det, för hon var en för den tiden modern kvinna, till och med
föregångare, eftersom hon som ensamstående ”mamsell” flyttade runt mellan olika orter i sitt
yrkesliv innan hon träffade Jacob Axel, sin blivande man. Selma Charlotta arbetade i en framväxande
bransch (liksom jag gjorde med mobilt internet) och hon måste ha haft en progressiv inställning för
hon uppfostrade sin yngsta dotter Selma Greta till självständighet och såg till att denna skaffade sig
en yrkesutbildning. Att Selma Charlotta sedan höll sin äldsta dotter kvar i föräldrahemmet för att
denna ”råkat i omständigheter” får betraktas som en hållning i strikt enlighet med den tidens synsätt.
Yrkeskvinnan Selma Charlotta kom att gifta sig med Jacob Axel, som hade grundat företaget Ahlsell
på 1870-talet. Den detaljen upptäckte jag medan jag gjorde ett konsultuppdrag för just detta bolag.
Vilken sinkadus !
På många olika sätt och via olika uppslag har jag kunnat spåra olika slags knytningar till och likheter
med förfäder och deras anförvanter i tidigare generationer. Det är ofta så att vi försummar att få
med oss information om tidigare generationer och vi står frågande inför vem personerna är på bilder
vi hittar i fotoalbum. I det avseendet fick jag i tid hjälp av min mor Kerstin, som kunde identifiera
personerna på alla de porträtt jag en gång fick i en låda av min kusin Pia, Lars Anders’ dotter. Genom
att moster Maja-Greta var så klar i huvudet fortfarande 100 år gammal kunde både jag och min
syssling Olle få några intressanta släktdetaljer både utredda och bekräftade. Kusin Lars hade en del
historier som kompletterade mina upplevelser från barndomen av våra båda mödrar, systrarna
Kerstin och Maja-Greta. Min kusin Ann-Kristin gav mig adressen till ”Julles” sonson Jan, som gjorde
många intressanta fynd i den låda hans far Åke lämnat efter sig. Det rätade ut en del frågetecken och
kompletterade bilden av Lars Alfred, som jag inte hade kunnat hitta så mycket information om på
egen hand. Vi tre sysslingar har tillsammans kunnat dokumentera det mesta av vad Lars Alfred och
hans ”Pojkarna från Ådalen” så småningom gav upphov till.

Gerhard Julius Örberg
(Skrivet av Jan Örberg, sonson)

Född 1882-07-30 Bjärtrå församling, Sverige. Död 1964-05-10
Funbo Ålderdomshem, Vaksala, Uppsala län, Sverige.

Gerhard Julius (Julle) Örberg var den tredje i ordningen
av Örbergspojkarna, han föddes den 30 juli 1882.
Dessvärre vet jag ej särskilt mycket om hans uppväxt.
En av de få saker jag minns är hans berättelse om när han
som 10 åring en gång vid hamnen i Härnösand erbjöds 10
öre av en äldre grabb om han åt upp en av de
strömmingar (eller var det aborre) som fiskats upp. Tio
öre var mycket för en grabb i den åldern och på den
tiden, så sagt och gjort, fisken åts upp i befintligt skick och
min farfar blev 10 öre rikare. Denna historia berättades
när jag själv var i motsvarande ålder och jag imponerades
mycket av hans storslagna insats. Några andra minnen
från hans barndom eller ungdomsår har jag dessvärre ej.
Jag minns alla påskar under 50 talet när familjen, mamma Sussie, pappa Åke, min syster Christina och
jag bilade upp från Stockholm och besökte mina farföräldrar Elin och Julle. De bodde på äldre dagar,
sedan Körningsgården sålts, i nedre planet i en tvåplans villa på Säbråvägen i Härnösand. Så här i
efteråt när jag memorerar allt som sades tror jag att de hyrde i andra hand av någon som jag idag
uppfattar som skogsbolag, kanske rent av Björkå AB där farfar en gång varit anställd.
Julle jobbade liksom sin far och bröder inom skogsindustrin.
Själv verkade han som förvaltare av ett skogsområde ägt av
Björkå AB. Som förvaltare bodde han först i Björkå, men
flyttade och bodde många år i Gålsjö i en herrgårdsbyggnad ägd
av Kapten Hedberg på Björkå AB.

Gålsjö var en liten bruksort med många skogsarbetarfamiljer
som bodde i arbetarbostäder i flygelbyggnader runt herrgården. Förvaltarens uppgift var bl.a att med
hjälp av arbetslag se över och vårda skogsområdet och välja ut skogspartier som skulle avverkas och
fraktas till bolagets sågverk i Lugnvik. Som förvaltare förhandlade han och köpte också skog av de
skogsägande bönderna inom Björkå ABs intresseområde.
Vintertid företogs allt färdande med häst och släde och som plagg för att hålla den bitande kylan på
avstånd ägde farfar Julle en vargskinnspäls som efter avslutad tjänst gick i arv från far till son, först till
pappa Åke sedan till mig själv innan den efter att ha förvarats fel i en fuktig källare blivit möglig och

oanvändbar och måste kastas. Första gången Vargskinnspälsen uppenbarades för mig var i samband
med julen jag tror det var 1949. Familjen hade då åkt tåg upp till Härnösand där Elin och Julle bodde
på äldre dagar, för att fira jul. Efter avslutad julmiddag var det dags för min farfar att ”gå ut och köpa
en tidning”. Efter ett tag hördes et kraftfullt
bankande på ytterdörren och in kommer en
skräckinjagande tomte iklädd vargskinnspäls. Både
min syster Christina och jag kastade oss livrädda
under matbordet och vägrade att komma fram och
hälsa på tomten. Min syster vaknade sen på natten
flera gånger och grät av rädsla. Ja, så
introducerades vargskinnspälsen och den kom sen
fram varje jul tillsammans med tomten som efter
farfar var min far och därefter blev jag själv tomte
för mina barn Jenny och Anna. Min dåvarande hustru Eva och jag kom så småningom fram till att det
var fel stuk på tomten. Den skräckinjagande tomten ersattes med en snällare och mjukare variant
ungefär samtidigt med att vargskinnspälsens öde var över.
Jag påminner mig en berättelse från farfar där han sade att det var ingen ovanlighet att renhjordar
hälsade på när de bodde i Gålsjö. Jag tror Julle hade god fot med traktens
samer; jag har kvar som ett minne ett samearbete i form av en tobakspung i
läder utsmyckad med lite pärlor och ett “J” som i Julius som han fick utav
någon “lappgubbe” han kände.
Åren på Gålsjö innebar
herrgårdsliv där min farmor
Elins köks och matkonst
kom väl till pass, hon hade
utbildats till husmor i
Skövde och var en mästerlig
matkonstnär, till sin hjälp hade hon tjänstefolk. Min
pappa Åke och hans broder Stig hade under några
skolår en guvernant som svarade för den dagliga
utbildningen. Min farmor minns jag med värme, hon
var godheten personifierad. Hennes minne var
fantastiskt och bl.a kunde hon ord för ord rabbla upp
hela 'Fritiofs saga' skriven av Erik Gustaf Geijer. Hon
hade alltid intressanta saker att förtälja. Hon var en
stor beundrare av kungligheter och var väldigt kunnig
i Sveriges historia. Genom henne blev jag medveten
om det rykte som sade att Örbergarna var släkt med
Bernadottarna. Detta rykte förstärktes senare av andra släktingars instämmande. Farmor Elin hade
kontakt med andevärlden och kunde berätta om vålnader som nattetid vandrade omkring i
herrgården, hon var synsk och hade en utstrålning som få.
En av många historier som satt sina spår och som jag fortfarande tycker är märklig är den om min far
Åke när han i 10 års åldern lekte på en stenmur som fanns vid herrgården. Min far gick upptill på

muren och trillade ner på en av de vassa stenar som muren utgjordes av, han föll så illa att en vass
stenände trängde igenom en av halspulsådrarna med kraftigt blodflöde som följd. Farmor försökte så
gott hon kunde stoppa blodflödet genom att trycka några fingrar hårt mot såret. Att åka till läkare
eller sjukstuga var ej att tänka på i det skedet utan farmor som hade kontakter med lappfolk i trakten
ringde en gammal lappgumma som hon lärt känna och som hade onaturliga krafter och frågade om
råd. Lappgumman frågade vad som hänt och farmor talade i upprörd ton om vad som hade hänt.
Lappgumman sade sedan i lugn ton efter att ha pratat en del oväsentligheter att farmor nu kunde ta
bort handen från såret och att blodflödet stoppat. Farmor tog bort handen och mycket riktigt
blodflödet hade stoppat. Som ett bevis på det som hänt hade pappa efter händelsen ett fult ärr på
halsen något han fick dras med ända fram till döddagar.
Jag är inte helt klar över hur länge man bodde på Gålsjö, men det måste ha varit fram till 1931 och
den stora konjunkturnedgång som drabbade hela världen. I Sverige var framför allt skogsnäringen
drabbad med en jättelik neddragning av verksamheten. Antalet anställda framför allt
sågverksarbetare reducerades kraftigt. I samband med denna ekonomiska kris blev min farfar av med
sitt arbete som förvaltare på Gålsjö. Om jag inte minns fel så fick han dock ett rejält avgångsvederlag
som gjorde att han tillsammans med farmor kunde köpa Körningsgården i Nordingrå.

Körningsgården förvandlades till pensionat och drevs framgångsrikt av paret Örberg fram till 1947.
Farmors mat och kökskonst kom även denna gång väl till pass.

Sedan pensionatet sålts flyttade Elin och Julle till Härnösand och Säbrovägen som tidigare nämnts.

I slutet på 50-talet flyttade Elin och Julle
till Sundbyberg där sonen Stig
disponerade en stor villa ägd av
Mjölkcentralen.
Farbror Stig var mejerist och hade i tidigt
femtiotal varit chef för mejeriet i Backe i
Jämtland. I Stockholm var han så
småningom fram till sin död chef för
Mjölkcentralens (senare Arla) mejeri på
Årstafältet, Södermejeriet. Stig var först
gift med en jämtländska med namnet
Ingeborg från Östersund. I samband med
den stora polioepedemi som drog fram i
början av 50 talet drabbades Ingeborg av polio och förmodligen var den orsaken till att deras
äktenskap upplöstes 1953. Stig fann så småningom en ny kvinna i Berta från Strömsund med vilken
han sammanbodde fram till sin död 1987. Stig och Berta adopterade 1954 en son som fick namnet
Peter. Jag har ingen kontakt med Peter, men vet att han jobbar/jobbade? På mejeriet i Enköping. Det
hus som min farbror Stig disponerade kom i slutet av 60 talet att säljas och ett nytt mindre boende i
Sundbyberg blev aktuellt för Stig och Berta.

För farmor och farfars del kom det
att innebära att de kom att förflyttas
till Vaksala utanför Uppsala, de
hemtrakter som Elin kom från. De
bodde fram till sin död på ett
ålderdomshem i Valbo och kom att
begravas på Vaksala kyrkogård där
Elins far Smedmästaren Anders
Wahlström ligger begravd.

(Kondoleans från Jontha Hedberg,
maka till Björkås ägare ”Kapten
Hedberg”)

Min pappa Åke tog som fjortonåring Realexamen på Härnösands Högre Allmänna Läroverk och
därefter läste han på Sundsvalls Handelsskola och lärde sig bl.a bokföring och stenografi. Jag minns
att han berättade att när han kom på besök till mamma Elin och Julle så fick han ofta i uppdrag att
stenografera ner nyheterna och lägga ett renskrivet exemplar på sin pappa Julles skrivbord.

Pappa Åke fick efter avklarade studier den 6 juli 1938 jobb som vikarie på Sollefteå Bryggeri AB
(numera Zeunerts), där han bl.a arbetade med bokföring. På Bryggeriet jobbade han fram till den 9
september. Från och med slutet av september 1938 fram till den 9 december samma år fick han
tillfällig anställning på A.J. Norbergs kontor i Härnösand. Förmodligen fick pappa detta jobb genom
kontakter. Familjen Norberg hade ju under en period varit ägare av Björkå AB, det bolag som många
släktingar jobbat för.
1941 flyttade min fader Åke till Stockholm och bodde hos sin mamma Elins bror på Pipersgatan ( för
övrigt samma gata jag själv nu bor på). Lägenheten låg i hörnet mot Fleminggatan. Rakt över på
andra sidan av Fleminggatan hade Separator, (senare Alfa Laval), sitt huvudkontor. Pappa som var
ute efter ett jobb rekommenderades av sin morbror att gå dit och söka jobb. Detta gjorde han och
när han klev in och presenterade sig i receptionen sade han att han sökte ett arbete. ”Vill du jobba på
utlandssidan eller på Sverigesidan” frågade receptionisten. ”På Sverigesidan” svarade pappa och
ledsagades därefter till personalkontoret. Samma dag satt han sedan som inköpare på Separator. På
inköpsavdelningen hade han ofta kontakt med leverantörer av olika slag, bl.a försäljare av
kontorsmaskiner från Åtvdabergs Industrier, det bolag som i början av sextiotalet ändrade namn till
Facit. Pappa beundrade alltid Åtvidabergssäljarna för att dom alltid var så snitsigt klädda och frågade
vid något tillfälle vem man skulle kontakta för att söka jobb där som säljare.
Efter några månader började pappa sin karriär som säljare på Åtvidabergs Industrier och efter några
väldigt magra år fick han förflyttning
1944 till Eskilstuna som
försäljningschef. Jag föddes i januari
1944 och redan samma år sökte pappa
Åke jobbet som distriktschef för
kontoret i Sundbyberg vilket han fick
och familjen kom att flytta till Solna.
Efter ett antal år som försäljningschef i
Sundbyberg blev han 1954 erbjuden att
bli försäljningschef på det betydligt
större kontoret i Västerås. Det gick bra
för pappa Åke och i slutet av 1959 blev
han försäljningsdirektör för Facits
försäljning på Södra Sverige med placering i Jönköping. Där bodde även pappa Åkes kusin Knut
Christian (”Chris”), yngste son till Bror Kristian, med familj. Från närbelägna Eksjö kom då och då hans
äldsta syster Kerstin med familj. Det gjorde att jag någon gång träffade deras barn, fyra av mina
sysslingar; Knut Christians barn är Ann-Kristin och Claes och Kerstins barn är Kristian och Margareta.
Vi kom att bo i ett halvår i Jönköping, tills Sverigechefen beslutade att landsdelscheferna skulle
placeras i Stockholm. Till alla familjemedlemmars förtjusning flyttade vi åter till Solna. Pappas
framgångar som försäljare hade aldrig varit möjligt om inte min mor Sussie funnits med som stöd i
bakgrunden. Pappas försäljningsjobb innebar ofta representation och ofta var den förlagd till vårt
hem. Mamma fungerade som den perfekta värdinnan och såg till att allt fungerade som förväntat.
Mamma Sussie var jämngammal med pappa, båda födda 1920. Mamma var ett av sju syskon, fem
bröder och en syster. Födelsen och uppväxten var i Västanfors, en förort till Fagersta. Mamma

flyttade i tidig ålder till Stockholm och fick arbete som telefonist. Mina föräldrar träffades första
gången på Vanadisbadet i Stockholm. Pappa var på badet tillsammans med en av sina kompisar, och
till denne sa han ”Den kvinnan skall jag gifta mig med” och pekade på min mor som han då inte
kände. Efter att ha träffats ett antal gånger på Skansens dansbana blev de så småningom ett par.
Som jag skrev inledningsvis så har jag inte särskilt mycket att berätta om min farfar Julles uppväxt, så
här efteråt kan man ju konstatera att man varit en stor idiot som inte när tillfälle fanns försökt få
farfar och farmor att berätta om sin uppväxt och sina liv.
Det som emellertid kan sägas om Julle är att han var en mycket jovialisk person som alltid hade något
spratt och upptåg i bakfickan, men han hade också temperament och kunde blixtra till och bli riktigt
förbannad. Han var utomordentlig i att på ett roligt sätt reta och skoja med min stackars farmor i alla
möjliga och omöjliga situationer.

Julle hade en konstnärlig ådra som han lät blomstra
på äldre dagar. Han tyckte mycket om att måla och
han efterlämnade en hel del tavlor med motiv från
bl.a Gålsjö.Hans stil får betraktas som naivistisk,
några av alstren kan beskådas i denna
dokumentation.

( Föräldrahemmet)
Jo nu minns jag ytterligare ett minne från
min farfar som går tillbaka till tiden då jag
var i 4 års åldern. Min farfar ägde en fiol
som han förmodligen själv lärt sig spela
på, den ville han nu skänka till mig i
förhoppningen att jag så småningom
skulle bli en fullfjädrad konsertviolinist.
Fiolen sändes sändes per post från
Härnösand där mina farföräldrar då
bodde. Jag minns än i dag spänningen när
jag öppnade paketet och tog fram min
fiol. Det första jag gjorde var att gå ut på balkongen och hysteriskt spela för mina kompisar som lekte
på gräsmattan nedanför. Det läte som åstadkoms genom det ihärdiga gnidandet var knappast
njutbart och det slutade med att min mor kom och tog fiolen ifrån mig och lade ned den i dess låda.
Fiolen hamnade straxt därefter i källaren och blev liggandes där och i diverse andra förråd och
glömdes bort fram till dess jag flyttade hemifrån. Fiolen hamnade så småningom på väggen och har
blivit hängande där som en prydnad fram till den dag då jag nappade på ett erbjudande jag sett i DN
om gratis värdering av stråkinstrument. Tisdagen den 21 februari 2017 Klockan 9.30 var jag på plats
på ett av Stockholms många hotell och mottogs så småningom av en engelsktalande värderingsman

som jag visade upp min fiol för. Han tittade noga på fiolen och sa slutligen. TYSK.
FABRIKSTILLVERKAD. 1880-TAL. Jag frågade aldrig om dess värde utan förstod genom hans utlåtande
och lite nedlåtande attityd att den knappast hamnade i Stradivariusklassen. Förtjänsten för mig av
värderingen var att jag nu i alla fall vet något om fiolen jag tidigare ej visste.Julle var alltid på
helspänn när nyheterna på radion presenterades, han var väldigt intresserad av den dagsaktuella
politiken. Ofta satt han i sin gungstol och rökte en cigarr eller tuggade en bit tuggtobak allt medan
nyheterna strömmade ut ur radion.
En annan sak jag slutligen minns från farfar var att han hade en hel rund jätteost i skafferiet den togs
bl.a fram när det hade druckits snaps. De sista dropparna ur snapsglasen hälldes alltid i en liten grop i
ostens centrum. Ja så var han min käre farfar Julle.

Om jag skall säga något om min egen person så kan det ju till exempel vara att jag efter
studentexamen läste ihop en Fil. Pol. Mag på Stockholms universitet. Mitt första riktiga jobb 1970 var
på Electrolux huvudkontor och deras organisationsavdelning där jag jobbade med Administrativ
Rationalisering i åtta år. Jag arbetade därefter på Dynapac Maskin AB, ett exportintensivt företag,
som då ingick i Euroc koncernen.
Även i detta företag jobbade jag med Administrativ utveckling med inriktning att utveckla
datasystem. Här befordrades jag till sektionschef, vilket jag sedan även var på ett motsvarande jobb
jag fick 1982 på det amerikanska storföretaget 3M Svenska AB. 1988 befordrades jag till
Avdelningschef för Administrativ utveckling, en befattning jag behöll fram till 1992 då företaget
genomgick en ekonomisk kris och tvingades avskeda ett 70 tal personer, bl.a många på den avdelning
jag svarat för. I samband med detta fråntogs jag min chefsbefattning och fick en dubbelbefattning
som specialist, dels som utvecklare av företagets kvalitetssystem, dels som ansvarig för de Nordiska
Datasäkerhetssystemen. År 2002 erbjöds jag tillsammans med 41 andra en avtalspension, något som
jag gladeligen tog emot. Mina dagar sedan dess har kretsat kring mina intressen, vilka bl.a är

Friskis&Svettis jympa som jag regelbundet hållit på med sedan 1987 och under 6 år i början på 90
talet varit styrelseledamot i F&S i Upplands Väsby. Jag har också under åren tyckt om att fynda på
loppis och seconhand butiker typ Myrorna vilket resulterat i att min 2 rummare nu är baktung av
diverse föremål. En annan sak som fördriver min tid är stadsvandringar. Jag var under femton år gift
och bodde då i Sollentuna och Upplands Väsby. Mina gifta år resulterade i 2 fantastiskt fina döttrar
Jenny och Anna. Anna bor i Åsa i Halland är gift med Ben som är född i USA men är nu även svensk
medborgare. De har två flickor gemensamt Isabelle och Josephine. Anna har dessutom en son 21 år
gammal Alexander från ett tidigare förhållande som i skrivandets stund är på väg att flytta till
Västerås för att genomgå en tvåårig pilotutbildning. Min andra dotter Jenny bor sedan snart 20 år i
Oslo, är frånskild och har två barn Felice och Philip.
Om jag så slutligen skall säga några ord om min häftiga syster Christina så är det att hon föddes 1945
och uttryckte redan från början en stark egen vilja, hon valde ofta lite äventyrligare och mer
okonventionella vägar än sin broder Jan. Efter att ha relegerats från Vasastans Flickskola blev hon i
mitten av 60 talet au pair först i Frankrike sedan i USA där hon sedan hennes arbetstillstånd gått ut
jobbade svart med att bl.a kränga amerikanska uppslagsverk till mexikanska emigranter som inte
kunde ett ord engelska. Efter att ha uppdagats av polisen med att inte ha arbetstillstånd sändes hon
hem till Svedala där hon så småningom under flera år jobbade som copywrighter på en reklambyrå.
Så småningom blev hon sin egen och frilansade med copywrightuppdrag och skrev en del
tidningsartiklar för diverse tidskrifter. Under en tid i slutet på 80-talet jobbade hon som vikarie på
SvDs motsvarighet till DNs Namn och nytt. Där intervjuade hon och skrev artiklar om kändisar i
samband med att dessa fyllde jämna år. Efter att ha jobbat där ett antal månader så såg hon sig själv
som en stjärnreporter och tanken på att intervjua Libyens diktator Khadaffi föddes. Hon skrev ett
brev till Libyens ambassad eller folkkontor som man valt att kalla sig med begäran om att få intervjua
Khadaffi vilket hon till omvärldens stora förvåning fick. Att stjärnreportrarna på Svd ramlade av sina
stolar när de på omvägar fick reda på att en i deras ögon fullständig nolla fått denna unika möjlighet
var kanske inte så konstigt. Arbetsklimatet på SvD blev aldrig riktigt detsamma efter detta och hon
slutade straxt innan hon tillsammans med en fotograf for i väg till Libyen och intervjun med Khadaffi.
Under en period i slutet av 80 talet blev Sverige för litet varför hon ”emigrerade” till Italien och gick
på konstskola i Florens. Hennes färdigheter i målning visade sig vara över förväntan och hon har fram
till dags dato hunnit med att göra en hel del tavlor. Att den konstnärliga ådran ärvts från farfar Julle
är nog helt klart.
Innan jobben på reklambyråer hann systern också med att vara nattportier på Palace Hotel från det
jobbet hade hon en hel del intressant att berätta bl.a om gästande oljeshejker med åtföljande
”harem” och andra svenska och utländska kändisar. En av de mer minnesvärda sakerna som hände
under syrrans hotellkarriär var att hon när föräldrarna var bortbjudna lyckades bjuda hem Rolling
Stones på te när de var här på sin Sverigeturne' i början av sextiotalet. Själv var jag ute och slarvade
den kvällen och kom hem en timme efter det att de lämnat vårt hem. Där missade jag något vilket
grämer mig än idag.
Efter ytterligare ett antal år började min syster att jobba som läkarsekreterare på Karolinska
sjukhuset i Solna där hon jobbade fram till sin pension. I dag bor hon lugnt och fridfullt i ett 55+
boende i Djursholm.

Knut Laurentius Örberg
(Skrivet av Jan Örberg, sonson till Julle, och sondöttrarna Ewa och Catharina)
Knut Laurentius Örberg. Född 1884-03-07 Lugnviks sågverk, Bjärtrå, Sverige.
Död 1955-11-03 Ekhof, Vrena, Södermanlands län, Sverige. Knut Laurentius Örberg blev 71 år.

Knut flyttade från Lugnvik

till Hamrånge socken den 22 maj 1920 för att bo i Norrsundet:

Bosatt 1920 Norrsundets sågverk, Hamrånge.
Bosatt 1925 Ytterlännäs, Västernorrlands län, Sverige.
Bosatt 1926 Stora Tuna, Kopparbergs län, Sverige.
Bosatt 1926 Järn, Kopparbergs län, Sverige.
Bosatt 1950 Vrena, Södermanlands län, Sverige.

Barn med Ingegärd Nilsson (Född 1883-07-29):
1 Knut Allan Nilson. Född 1922-05-14 Pjätteryd. Död 1995 Täby, Stockholms län, Sverige.
Barn med Ellen Fredrika Johansson (Född 1893-08-04 Stora Tuna, Kopparbergs län,
Sverige. Död
1973-06-19 Borlänge, Kopparbergs län, Sverige.).
2 Lars Birger Örberg. Född 1924-06-13 Stora Tuna, Kopparbergs län, Sverige. Bosatt 1950
Katarina
Stockholm, Sverige. Död 2015-10-07.
Äktenskap med Britt-Maria Örberg (Född 1926-04-12 Kungsholm, Stockholm, Sverige. Död
2009-07-23 Järfälla, Stockholms län, Sverige.). Vigsel 1951-05-12.
Barn:
2.1 Ingrid Ellen Catharina Örberg. Född 1953-01-16 Katarina Stockholm, Sverige.
2.2 Eva Elisabet Örberg. Född 1956-07-02 Enskede, Stockholms stad, Sverige.
Knut bor i Lugnvik, uppenbarligen i föräldrahemmet) fram till 36 års ålder och är faktor
(arbetsledare); var ? Björkå ?
Jan Örberg, sonson till Knuts bror ”Julle” Örberg:
Knut Laurentius var som sina bröder musikalisk. I Knuts fall tog det sig uttryck i att han var
road av att sjunga i kör, något som han gjorde både i Lugnvik och i Vrena. Som körsångare
var hans stämma andra bas.
Knut Laurentius fick 1922 ett utomäktenskapligt barn Knut Allan med barnmorskan Ingegärd
Nilsson, till vilken månatligt underhåll betalades under hela Knut Allans uppväxt. Knut
Laurentius gifte sig så småningom med sjuksköterskan Ellen Fredrika Johansson med vilken
han fick ytterligare ett barn, sonen Lars. Jag har ett svagt minne av ett besök i Vrena i
Södermanland där Knut och Ellen bodde. Jag var där med mina föräldrar och Knuts son
Lars. Besöket var i mitten av 50-talet och så här efteråt förstår jag att det måste ha varit på
begravningen av Knut, som dog 3 november 1955. Själv närvarade jag ej på själva
begravningen men jag minns ett herrgårdsliknande hus eller större äldre villa där Knut och
Ellen bodde. Jag minns hur besökarna var högstämda och svartklädda och att förmodligen
några av bröderna var närvarande. Jag minns också att sonen Lars var väldigt ledsen i bilen
när mina föräldrar syster och jag bilade hem efter avslutat besök.
Någon gång under 70 talet när min familj flyttat åter till Solna började mina föräldrar att
umgås med Knuts son Lars och hans fru Britt-Marie vilka bodde i Viksjö i Järfälla kommun.
Umgänget var inte särskilt frekvent utan var i omfattningen någon gång per år fram till 2010
talet. Mina föräldrar fick i umgänget med Britt-Marie och Lars veta att Knut Laurentius hade
en son Knut Allan Nilsson utanför äktenskapet. Knut Allan dog 1995 och efterlämnade vare
sig barn eller hustru, han var aldrig gift. Vid sin död bodde han i Täby och lär ha haft ett
välavlönat jobb på SEB banken. Han lär ha varit en dubbelfigur, alltid välklädd och snofsig på
sitt jobb men lite av en enstöring och udda figur i hemmiljö. Hans hem lär efter hans död ha
varit full av märkeskläder och många skjortor i obrutna förpackningar.

Knuts sondöttrar Ewa och Catharina har dokumenterat följande:
Faktor Knut Laurentius Örberg
Född 7/3-1884
Död 3/11-1955
Flyttade under 20-talet till Ekhof i Vrena utanför Nyköping.
Knuts fru Ellen Frederika, född Johansson i Borlänge 4/8-1893, arbetade som sjuksköterska
åt Alma Hedenberg som bodde i Ekhof. Knut skötte trädgården och fastigheten
Knut och Ellen fick ärva Ekhof när Alma Hedenberg gick bort 1938, och de fortsatte att driva
pensionat och telegrafstation i Ekhof.

Efter Knuts död såldes huset 1956 och Ellen flyttade till Borlänge.

Lars Birger Örberg son till Knut Laurentius Örberg
Född 13/6-1924
Död 7/10-2015
Föddes i Borlänge och uppvuxen på Ekhof i Vrena.
Som ung flyttade han till Stockholm och arbetade som kontorist med bokföring.
Han gjorde sin värnpliksttjänstgöring som stationssignalist 1945-1946.
Handelsutbildning 1948
Jobbade med bokföring på SAS 1948-1950
Jobbade på Billmans 1950-1952
Jobbade sen med bokföring på Standard Radio fram till pensionen1987.
Lars gifte sig 1951 med Britt-Marie Nilsson och fick två döttrar, Catharina 1953 och Ewa
1956 och bodde i Bagarmossen och flyttade till Spånga 1963 och sedan till Järfälla 1971.
De hade ett sommarboende i Björinge, Norrtälje som idag ägs av Catharinas dotter Elin
Örberg.
Lars hade en bror Knut Nilsson som han tyvärr inte hade någon kontakt med som jobbade
som banktjänsteman och hade en sommarbostad i Alicante i Spanien.

Knut med sondotter Catharina.

Britt-Mari, Catharina och Ellen Örberg

Britt-Marie, Catharina och Lars Örberg

Sixten Emanuel Örberg (”Manne”)
(Skrivet av Olle Örberg, sonson)
Jag heter Olle (f.1947) och är barnbarn till Emanuel (Manne) Örberg. Min far var Sven. Det jag skriver
nedan är sådant jag hört berättas och till vissa delar självupplevt. Något kan vara fel men i stora drag
tror jag att det mesta stämmer.
Bröderna Werner, Kristian, Julius, Knut och Emanuel Örberg verkat ha varit dugliga och
framgångsrika män efter vad jag förstått.

Min farfar ”Manne” var även han verksam inom
sågverksbranschen. Han gifte sig på en ort som
heter Köja i inte långt från Bjärtrå med Maja
Svensson från Saxemara i Blekinge kanske 1916.
Hur det träffades vet jag inte men Maja hade
jobbat som sjuksköterska under något år i
Harads, Norrbotten, med tuberkulospatienter.
Kanske hon bara råkade passera Ådalen vid rätt
tillfälle.

1918-04-09 födde Maja min faster Maja-Lisa i Köja/
Bjärtrå. Förmodligen jobbade Manne då i någon
befattning på Bjärtrå Såg.
Min Far Sven Emanuel föddes 1920-05-27 på
Karlsviks herrgård på Alnön utanför Sundsvall där
farfar Manne var anställd som förvaltare av
sågverket.

Efter Karlsvik anställdes farfar som förvaltare på Kubikenborgs sågverk i Sundsvall, ägt av Enhörning,
en på den tiden mäktig man som efterlämnade ett sågverksimperium och en cellulosaindustri som
med tiden skulle bli SCA.

Erik August Enhörning (1860-1944), riksdagsman under några perioder.

Farfars familj bodde i denna bostad, Villa Kumo
under hans tid som chef för sågen.

På den betydligt magnifikare herrgården torde
Enhörning själv ha bott. Båda byggnaderna är
dessvärre rivna nu.

Efter att ha ställt upp för en änka till en anställd som Enhörning ville avhysa, avskedades min farfar
som ansåg att änkan kunde få bo kvar i
arbetarbostaden även efter att hennes man
avlidit. Efter avskedet följde en svår tid för
familjen, som vant sig vid herrgårdsliv, när man
nu stod utan såväl bostad som inkomst. Därför
skickades barnen runt sommartid till olika
släktingar som kunde hjälpa till med
försörjningen. Jag vet att man åtminstone en
sommar togs om hand av en farbror som vid
den tiden var förvaltare på Gålsjö Bruk, ca 3 mil öster om Sollefteå på väg mot Ö-vik. Det var ”Julle”,
fick jag bekräftat av Maja-Greta, dotter till farfar Mannes äldre bror Bror Kristian. Det skedde på
själva hennes 100-årsdag, då vi sysslingar uppvaktade henne.
Någon sommar tillbringade Mannes familj hos en annan farbror, Werner, som var förvaltare vid
sågverket i Norrsundet, ca 3 mil norr om Gävle. Här träffades, efter vad pappa berättat, många av
kusinerna och där hade man glada stunder tillsammans.
Åren gick och efter depressionen började farfar sälja sågverksutrustning för Bohlinder- Munktell och
familjen kom åter på fötter. Familjen flyttade in i flott våning med kammarjungfru på Storgatan i
Sundsvall och pappa fick möjlighet ta studenten på Sundsvalls Läroverk. Maja Lisa kunde gå ut
flickskolan.
Farmor Maja var nog en liten udda fågel för sin tid. Hon var ett naturbarn och tyckte att det var
onaturligt att bada utan baddräkt vilket rönte viss uppståndelse i omgivningen. Barnen skulle även gå
barfota sommartid för att härda sig. Viss uppståndelse uppstod förmodligen också när farmor lät en
gris, som pappa vunnit på ett Barnens Dag lotteri, bo inne i den flotta lägenhetens kök på Storgatan.
Grisen lär ha blivit rumsren, mycket sällskaplig och omtyckt. Grisens vidare öde vet jag inget om.
Ja det gick så bra för
farfar att han kunde
köpa en begagnad gul
Packard av en greve. På
grund av det grevliga
ursprunget fanns små
grevekronor lackerade
på bilens dörrar vilket
skulle ställa till med
problem under en 1:a
majdemonstration. Året
var runt 1937 och pappa
fick följa med farfar på
en tjänsteresa till
Svartvik söder om
Sundsvall. Halvvägs
framme mötte man

demonstrationståget som startat i Njurunda på väg mot Sundsvall och när arbetarna, flera hundra,
såg den gula Packarden med grevekronor spottade samtliga på bilen när man passerade.
Några dålig affärer följdes av magra år och farfar dog tämligen barskrapad 1944. Inga pengar till
änkan och farmor fick börja jobba som sjuksköterska på ålderdomshem. Hon trivdes bra med det och
gick i pension vid 78 års ålder.
Farfar Manne träffade jag aldrig men farmor Maja har berättat att han oftast var gladlynt och
omtyckt. Ibland betryckt och nerstämd. Dessemellan tyckte han om fest och kalas och spelade
dragspel. Manne lär dock ha haft ett häftigt humör. Kanske det var därför han fick sparken av
Enhörning.
Maja Lisas och farfars förhållande var inte alltid så gott. Jag har hört att farfar retade sig på att Maja
Lisa umgicks allt för mycket med en flicka, Ågot Wern, vars far var disponent på Svartviks
cellulosafabrik och bosatt på Svartviks Herrgård 15 km söder om Sundsvall. Hos familjen Wärn levde
Maja Lisa, enligt farfars uppfattning, herrgårdliv vilket tydligen störde honom som kände sig mer som
en man av folket och mer besläktad med arbetarna än med överklassen. Detta trots att han själv,
tidigare levt herrgårdsliv på Karlsvik och Kubikenborg och senare innehaft en gula Packard med
chaufför och bott i flott våning med tjänstefolk på Storgatan. Jag har också hört, från min kusin Jan
Kahlin, att Maja Lisa upplevde att det dracks för mycket sprit i det örbergska hemmet. Själv har jag
aldrig hört, varken från farmor eller pappa Sven, att alkohol skulle ha varit något problem i familjen.
Men som först sågverksförvaltare och senare försäljare inom sågverksbranschen var det säkert
vanligt med vidlyftig spritförtäring i samband med representation och middagar i den örbergska
familjen.
Pappa Sven jobbade hela sitt liv i olika befattningar på SKF. Många år som resande försäljare på
Norrland innan han i mitten på 1960 talet värvades till SKF i Göteborg som försäljningschef för
Sverige, sedan Europa.
Av farfars bröder känner jag bäst till Julle, eftersom han bodde i Härnösand (5 mil norr om Sundsvall
där vi bodde) och vid något tillfälle träffade jag honom. Jag har förstått att han var en gladlynt och
festlig person. Han och hans fru drev under många år ett värdshus, Körningsgården, I Nordingrå. Jag
besökte platsen för några år sedan och folk
i trakten berättade fortfarande om paret
Örberg med den goda maten och härliga
stämningen. Värdshuset finns kvar men
drivs inte som förr. En äldre dam som jag
pratade med berättade att hon hört om
paret Örberg med den goda maten och
härliga stämningen. Jag tror att deras son
Åke var den av kusinerna tillsammans med
Maja Greta som pappa hade mest kontakt
med. Åke lär bland annat ha varit den som
lärde pappa röka en ovana som han ägnade
sig åt fram till sin död 2006.

Min faster Maja Lisa gifte sig med Tage Kahlin från Sundsvall och var till sin död i somras, 30/6 2016,
bosatt i Vällingby. Hon och Tage fick fyra barn. Sven, Karin, Jan och Maria.
Pappa Sven gifte sig med Stina Sandrén från Göteborg och även de fick fyra barn. Olle, Håkan, Kerstin
och Anna. Kerstin bor för övrigt i Håga By, Uppsala. Inte långt från Kristian Sundström.
Under studietiden påverkades min bror Håkan och jag samt min blivande fru av den Gröna Vågen och
när vi samlat på oss lite pengar köpte vi 1980 en mjölkgård i Sörfors 15 km väster om Umeå. Vi drev
mjölkproduktion fram till 21:a april 1999 då vi sålde korna och övergick till golf. Under några år
byggde vi en 18-hålsban på vår mark, Umeå Västra Golfklubb, där jag jobbade som Course Manager
fram till min pensionering för några år sedan. Trots att jag har golfbanan i på knuten och har rika
möjligheter till träning och spel blev jag en ganska usel golfspelare men har stort nöje av den sociala
samvaron. Fritiden har jag ägnat till att springa lite orientering dock utan framgång och vintertid blir
det skidor på längden för motionens skull. Skogsbruk är även ett stort intresse. Men i takt med att
kroppen blivit lite sliten har jag fått byta ut orienteringen mot cykling. Jag och min fru Monica brukar
ibland packa bilen med cyklar köra ner till södra Sverige för att cykla runt i vårt vackra land någon
vecka sommartid.
Syskon har ett sommarställe vid norra hälsingekusten, Sörfjärden, som nu fungerar som en
samlingpunkt och där tillbringar jag och Monica några veckor var sommar tillsammans med barn och
syskon.
Ja, släkten växer. Jag har 3 barn och 8 barnbarn. Håkan har 2 barn, Kerstin 3 och Anna 3 barn.
Den Kahlinska grenen har vuxit ännu mer. Sven har 2 barn och 4 barnbarn. Karin 3 barn och 2
barnbarn. Jan 4 barn och 4 barnbarn. Maria 2 barn.
Min mamma avled 1981 och 1985 gifte pappa om sig med en förtjusande dam vi namn Ebba. Pappa
fortsatte att jobba kvar på SKF fram till 67 års ålder. Pappa och Ebba hade många fina år tillsammans
men efter ett diskbrock blev han lätt handikappad i ett ben. Detta tillsammans med tilltagande kool,
på grund av rökningen, gjorde att hans tidigare aktiva liv tog slut och han var inte längre den glada
och optimistiska far vi lärt känna. Dock alltid lika omtänksam.
Pappa avled lugnt och stilla 2006.
/Olle Örberg

Epilog
Hur och varför blev det nu så här med den här skriften. Några reflexioner under och efter skrivandet
följer. Det är en sammanställning av citat, uttalanden och upplevelser som har påverkat, bidragit och
hjälpt till på vägen.
En särskild betydelse för inte bara fullständigheten utan också för att över huvud taget komma vidare
då vi kört fast, var kontakten med och hjälpen från Birgit på Umeå bibliotek. Det var en ren sinkadus
att hon kom in i bilden. Hade Kristian inte missat tåget från Umeå, hade Olle och han inte besökt
biblioteket. Där ville vi provade lite på släktforskningsdatorn, Birgit ”lade sig i” för att hjälpa till och
erbjöd sedan sina tjänster. Det gav oss den islossning vi behövde för att komma vidare med de fem
bröderna Örberg, för att hitta fram till avkommor till de övriga två grenarna och farmförallt få veta
mer om urfader Lars Alfred Örberg. Det blev många mail med Birgit som visade sig vara en ovärderlig
expert-hjälp.
Vi saknade i utgångsläget information och ledtrådar till de övriga bröderna, den äldste Alfred Werner
och nästyngsten Knut Laurentius. Jan hade hört om och hittat en del information om Alfred Werners
barn och barnbarn och kunde hitta dem på nätet. Dessutom hade Jan kontakt med Ulf, ättling till
äldsten Werner, och från honom fick vi material som kunde läggas till det Jan hade.
Den yngste av sönerna till Lars Alfred, Knut Laurentius, hade vi inget material om och saknade
dessutom spår av hans ättlingar. Här kom Umeå-Birgits dokumentation väl till pass och Kristian
lyckades få kontakt med två av hans sondöttrar. Från dem fick vi några faktauppgifter och foton och
dessa lade vi till.
Jan upptäckte att hans far Åke, Julles son, hade varit en riktig samlare. Jan hade ärvt lådor med
material om sin farfar Julle. Det blev mycket scannande och läsande av brev med mera. Jans föräldrar
hade också haft viss kontakt med den yngste ”Örbergspojkens” son och kunde dra sig till minnes
intryck, upplevelser och vad han hört om Knut från sina föräldrar.
Kristian hade sin egen släktsida på internet att utgå från. Där fanns sidor för såväl Lars Alfred som för
två av hans söner, Bror Kristian och Gerhard Julius (”Julle”). Denna dokumentation kom nu väl till
pass att länka till.
Olle visade sig ha många minnen att skriva ner. Det blev tillsammans med dokumentation från nätet
en välfylld krönika över hans släktgren, utgående från yngste Örbergs-brodern Sixten Emanuel
(”Manne”).
Vår bild av släkten och Lars Alfreds ättlingar var till en början väldigt ofullständig och inte i alla delar
korrekt. Så småningom klarnade bilden vartefter vi hittade fram till och fick kontakt sysslingar
emellan. Några av sysslingarna var intresserade att vara med och knyta ihop de fem grenarna, att
bidra med information och dokumentation. I det här sammanhanget fick sökvägarna gå via hitta.se,
kontakt via makar för att hitta kvinnor som bytt efternamn, med hjälp av Google och så vidare. Med
Birgits dokumentation, ända från Lars Alfreds föräldrar och fram till och med våra egna och andra
jämnårigas barn, saknades inte ledtråder. Vi följde dem och det blev vad Du just läst.

