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Höstutflykt till Rogsta Bergön och Galt-
ström lördagen den 3 september
Program:
8.30  Samling på Kotorget för avfärd till Bergön. Vi besöker Bergöns 
	 	 kapell,	där	Elsie	Bäckström	Sandberg	guidar	oss.	Efter	det	fikar	vi.
 
10.30  Åker vi till Galtström och anländer lagom till lunch. Vi får sedan 
  guidning på Galtströms bruk, Medelpads äldsta, största och sista 
	 	 järnbruk,	varefter	vi	fikar	igen.

15.15  Återresa till Hudik.

16.30   Tillbaka där vi startade - Kotorget.

Alla tider utom starttid är cirkatider!

Anmälan till  
Per-Widar Persson 0650-16684 alt. 070-5300170 eller
Kerstin Englund 0650-98643 alt. 0770-3540089.

Pris 250:-/person
Välkomna!

Galtströms bruk. Foto Hans Lindqvist 
(Wikimedia).

Bergöns kapell. Okänd fotograf  (Wikimedia).
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Höstens berättarkvällar
3 oktober  St. Jakobsgården kl 19.00
Brevbärarminnen och Postens historia
Bernt Johansson berättar om sitt liv i postens tjänst, och Ulf Johansson ger 
oss en historisk beskrivning av Posten.

8 november (OBS! tisdag) St. Jakobsgården kl 19.00
Frikyrkorna i Hudiksvall

Ovan. Evangeliska Forsterlandsstiftelsen.

T v. Missionskyrkan.

Båda fotona från Sockenbilder.

Fem glada brevbärare. 
Foto privat.

Moderator Erik B. Tanzborn, med flera med-
verkande

Inträde 50:-, medlemmar gratis
Kaffe och bröd säljs i pausen, 30:- både för 
medlemmar o övriga.
Varmt välkomna!
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20 juli
Arbetet med ostkustbanan pågår nu med full fart 
mellan Sundsvall-Hudiksvall och Hudiksvall-Sö-
derhamn. Överallt är man sysselsatt med ban-
vallsanläggande, jordschaktning och iordnings-
ställande av jordtrummor.

Inom Hudiksvallsdistriktet är för närvarande 
ett hundratal man anställda. Någon större styrka 
kommer ännu ej att antagas på grund av de svåra 
förhållandena med anskaffande av material och 
dess höga pris. Så snart normala förhållanden 
inträda kommer arbetena att forceras.
25 juli
Fiskarenas krigsskatt.
Från skärgården inberättas alltjämt nya skador 
som kringstrykande utländska båtar åstadkomma 
på	de	utlagda	fiskeredskapen.	En	fiskare	som	
häromnatten hade sina skötar utlagda utanför 
Lakbäck,	invid	Arnöviken,	fick	en	stor	del	av	
dem förstörda. Dessa skador, som värderas till 
ett par hundra kronor, tros av vissa skäl vara 
åstadkomna av en undervattensbåt.
25 juli
Genom professor J. Gunnar Anderssons förmed-
ling	har	firman	Hedbloms	i	Hudiksvall	erhållit	
beställning på en modellsamling för inredning till 
ett museum i Peking.  Modellen består av bords-
montrar och skåp av ek. Den hedrande beställ-
ningen	torde	bero	på	firmans	erkänt	förstklassiga	

inredning i Vetenskapsakademiens nybyggnader 
vid Frescati.
27 juli
Vi inregistrerade i går sommarens varmaste dag 
hittills. Termometern visade 20 grader i skuggan, 
och i vattnet var temperaturen 22 grader.
29 juli
Strömmingstillförseln var i går mycket riklig. Till 
glädje för husmödrarna har priset också sänkts. 
Sålunda betingar nu den färska varan kronor 5 till 
5.50 per fjärding ( ca 18 l). Den salta strömming-
en står i 45 kronor per tunna ( ca 147 l).
29 juli
En kännbar köttbrist gör sig för närvarande 
gällande i staden. Slaktarna förklara det hart när 
omöjligt att erhålla djur. Orsaken torde vara, dels 
den tidigare stora exporten, och dels den nu rikli-
ga fodertillgången. Som en följd av den bristande 
tillförseln ha nu priserna stigit i höjden. Slakteri-
erna få själva betala upp till 2 kronor per kilo och 
självfallet måste det inverka på försäljningspriset.
17 augusti
Båtavgifter i Strömmingssundet.
Drätselkammaren ha nu fastställt avgifterna för 
fiskebåtar	angörande	fiskehamn	till;	för	bå-
tar lastande 30 ton och däröver 30 kronor per 
seglation, och för båtar under 3 ton till 5 kronor. 
Vidare ha bestämts att alla båtar ska förses med 
nummer, placerade på styrbords bog. Enligt vad 

Hudiksvalls Posten 1916
För 100 år sedan
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uppgivits ha de nya bestämmelserna mottagits 
med tillfredsställelse.
17 augusti
Segelsällskapet Vikingen anordnar samsegling till 
Gackerön om söndag, med start från Kastellhol-
men klockan halv 10 förmiddag. Samtidigt avgår 
motorbåt från tulltrappan, medförande utom 
föreningen stående intresserade.
19 augusti
En ny biografteater.
Filmaktiebolaget Viktoria i Stockholm har inköpt 
den Knappska gården vid Storgatan, för att 
där uppföra ett biografhus. De av arkitekt Frey 
Berglund uppgjorda ritningarna för byggnaden 
ha i dagarna godkänts av byggnadsnämnden. 
Byggnadsarbetena ta sin början, och går allt efter 
beräkningarna torde biografen kunna börja sin 
verksamhet denna säsong.
26 augusti
Sockerregler i tillämpning.
Livsmedelsnämndens framställning om socker-
korts införande i Hudiksvall ha godkänts av 
K. befallningshavande. Högsta kvantitet som få 
inköpas per person och vecka är 0.4 kilo restau-
ranger, kaféer, konditorier, matserveringsställen 
och dylika erhålla högst 60% av den kvantitet de 
förut under normala förhållanden använt. 
31 augusti
En livsfara mindre.
Genom hamnkaptenens försorg har ett bastant 
järnstaket satts upp vid sidan av båthamnskajen. 

Det har förut, särskilt vid blåsväder, varit förenat 
med en viss fara att balansera sig fram på kajen, 
men efter staketets tillkomst torde den mest 
överhängande faran vara avvärjd. I samband 
härmed kan även nämnas att båthamnen numera 
blivit elektriskt upplyst.
2 september
Magister Hedblom kvar i Sibirien.
Som på sin tid omtalades, utrustades i oktober i 
fjol en ny Liebesgabenexpedition till Ryssland av 
det Svenska Röda Korsets hjälpförening. Med-
lemmarna i denna förening ha i dagarna återkom-
mit	med	undantag	av	fil.mag.	Sven	Hedblom,	
som tills vidare kvarstannar därute.
7 september
Tågförseningar börja nu åter att höra till ordning-
en för dagen. Skulden skjutes på den tyska kolen, 
med vilken det sägs vara omöjligt att hålla ångan 
uppe.
14 september
Nya rännstenbrunnar beslutade.
För nedsättande av 10 nya rännstensbrunnar 
beviljade fullmäktige 800 kronor.
16 september
Vadan och varthän.
En	flygmaskin	passerade	i	går	afton	över	skärgår-
den, styrande från norr mot väster.
16 september
Anmälningstiden för kulsprutekursen har ut-
sträckts till den 19 dennes. Anmälningar motta-

Fortsättning på nästa sida.



6

ges av sekreteraren i Hudiksvalls Landstormsför-
ening, disponent Gunnar Dahlqvist.
16 september
Marknaden	har	hittills	förflutit	ovanligt	fridfullt.	
Ingen kollision med ordningsmakten, allt på 
mönstergillaste sätt. Dagens clou har varit den 
från dessa bemärkelsedagar välbekanta Cirkus 
Frankoni, som bland mycken smörja bjöd på någ-
ra goda nummer. De dresserade pudlarna skulle 
ej ha skämts för sig, varken hos Orlando eller 
Hagenbeck, och dressyren av hundar och hästar 
tillsammans bjöd på goda poänger, fast det hela 
fick	en	något	grovt	komisk	prägel.
19 september
Bilarnas vårdslösa framfart.
Påkörd av en bil blev i söndagsmiddag lantbru-
karen Nils Persson, Forssa, då han åkte in till 
staden. Kollisionen skedde vid Åviks skola, på 
krönet	av	den	branta	backe	som	där	finns.	En-
ligt Perssons uppgift blev häst och hela skjutsen 
driven undan några meter.  Chauffören å sin sida 
menar att Persson ej kunde sköta hästen, som 
kört upp på gångbanan. Vittnena, ett par cyklis-
ter, säga att bilen körde med för stark fart.

Kerstin Englund

Fortsättning från föregående sida

Alla annonserna kommer 
från Hudiksvallsposten 
juli - september 1916.

Håstaholmen cirka 1890. ”Gropens” brädgård med hyvelmagasinet i bakgrunden. Fotot i privat ägo.
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Den första fackförening som bildades i Hudiksvall var brädgårdsarbetarnas fack-
förening 1885. Den blev visserligen inte långvarig, utan upphörde efter sex måna-
der. Den uppkom som ett resultat av den strejk som utbröt på Hudiksvalls Trävaru-
bolag i maj 1885 till följd av en lönesänkning. 

för arbetarrörelsen. Vid strejken 1885 tillhörde 
han ledningen, och då den första socialistproces-
sen fördes mot August Palm i Hudiksvall 1886 
satt Rådby med. August Palm betecknar i sina 
agitationsminnen Rådby som ”en energisk och 
orädd person samt entusiastisk anhängare av 
socialismen.”
Han fick det besvärligt
Hans engagemang blev emellertid för mycket för 
arbetsgivarna. I sin krönika över sågverksarbetar-
na skriver Olsson-Lindström:

”Det blev för trångt för Rådby i Hudiksvall 
sedan strejken 1885 misslyckats.” Han avskeda-
des	från	sitt	arbete	och	tvingades	1888	flytta	till	
Skutskär	och	Harnäs.	Efter	ett	par	år	där	fick	
han ett brev från bolagskontoret om att han var 
uppsagd. Han var heller inte önskvärd på ostkus-
ten	och	fick	det	ekonomiskt	besvärligt,	dessutom	
blev	hustrun	sjuk.	I	tio	års	tid	fick	han	hanka	sig	
fram på diverse småjobb. En tid fungerade han 
som oavlönad förtroendeman åt det nybildade 
sågverksarbetarförbundet. Till slut tröttnade han 
och följde den mäktiga strömmen västerut.

1901 kom han till Amerika och bosatte sig i 
Abeley i Minnesota. Han försörjde sig även i USA 
som sågverksarbetare, men oturen fortsatte att 
förfölja honom. Han skadade sig i huvudet vid en 
olycka och blev arbetsoförmögen. Han återkom 
aldrig till det fosterland som lönat honom så illa. 
1931 avled han och begravdes i Abeley.

Christer Nilsson
Referenser:
Hudiksvallsposten 1885
Reinhold Olsson-Rickard Lindström, En krönika 
om sågverksarbetare

Per Rådby – en facklig pionjär

Strejken pågick i en månad och mellan 4 till 500 
arbetare deltog. Strejken misslyckades dock på 
grund av disponenten Klockhoffs hårdnackade 
motstånd. Han vek inte en tum från lönesänk-
ningskravet	på	tio	procent.	Men	strejken	fick	
ändå resultat, ty bara någon vecka efter strejkens 
slut omtalar Hudiksvallsposten den 1 juli att en 
fackförening är under bildande. En kommitté 
på fem personer har utsetts att utarbeta stadgar. 
Drygt två veckor senare meddelar tidningen att 
ett sammanträde är utlyst till den 19 juli för att 
diskutera förslag till stadgar samt välja en styrelse.
Hudiksvallsposten sammanfattar: 
”De skola efter engelskt föredöme genom sam-
lande av kassor göra sig nog starka att kunna med 
utnyttjande av den fria föreningsrätten sätta igång 
mera omfattande arbetsinställelser (strejker) för 
att därmed framtvinga bättrade lönevillkor.”

Den 22 juli meddelar tidningen att en fackför-
ening bildats, att stadgar antagits och att fören-
ingens namn är Hudiksvalls såg- och brädgårdsar-
betarfackförening. Inträdesavgiften har fastställts 
till 25 öre och månadsavgiften till 50 öre för sju 
månader (maj till november). Medlemmar som 
avflyttar	från	orten	har	rätt	att	få	tillbaka	50	pro-
cent av sina gjorda inbetalningar. Till styrelsens 
förste ordförande har valts Per Rådby.
Till Hudiksvall 1881
Per Rådby var född i Lysviks församling i Värm-
land. 18 år gammal kom han till Norrsundet, där 
han arbetade i sju år som tummare på sågen om 
somrarna	och	i	skogen	om	vintrarna.	1879	flytta-
de han till Hammerdal i Jämtland, där han verka-
de	som	flottare	och	kusk	åt	kyrkoherden.

Rådby hade alltså skaffat sig skiftande erfaren-
heter av samhället, när han kom till Hudiksvall 
1881 och började som stabbläggare vid trävaru-
aktiebolaget. Här vaknade på allvar hans intresse 
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Alma Strömbäck föddes i Hudiksvall 1889 som dotter till Johan Strömbäck och Ingeborg Hög-
lund. Hennes farfar hette Anders Olof Strömbäck och var borgare, fiskare och kyrkvärd. Hon 
och hennes två bröder, Didrik och Erik, växte upp under fattiga förhållanden i fiskarstan sedan 
fadern avled endast 30 år gammal. Alma gifte sig sedermera med Gustaf Wilhelm Nordensvan 
och blev mor till Maj Samzelius Nordensvan.  
Alma avled 1989, och hennes dotterdotter Solveig Henckel von Donnersmarck har gått igenom sin 
mormors kvarlåtenskap och hittat en rad anteckningar om livet och släkten i Hudiksvall, och dessa an-
teckningar har hon skänkt till Hudiksvalls Stads Hembygdsförening. Vi kommer att publicera en del av 
detta	material	med	början	i	detta	nummer	av	Kanalen.	Dessvärre	finns	det	så	vitt	vi	vet	inga	foton.
Alma var road av att berätta, och vad som är sant eller inte av hennes anteckningar kan vi i hembygds-
föreningen inte gå i god för. Men en god historia blir ju inte sämre för att man inte vet om berättelsen 
överensstämmer med verkligheten.

Alma Strömbäck Nordensvan berättar

Från Seskarö till Hudiksvall
Skribenten (Alma alltså, red:s anm.) som just läst 
i skolan om intressanta folkvandringar från olika 
håll och som troget följt Arbetarinstitutets före-
läsningar på närliggande Godtemplarlokal om 
kvällarna,	var	nyfiken	att	få	veta	varifrån	namnet	
Didrik kommit in i släkten. Jag frågade farfar, 
Anders Olof, och han brukade svara så snällt. Jag 
bad alltså att få veta varifrån de första av släkten 
kom.

Jo, det var en som hette Anders Olof, som var 
född så långt norrut man kan komma i landet. 
Där är så långa och mörka vintrar, och när änt-
ligen isen går opp och börjar dra sig söderut, då 
gäller	det	att	fiska,	salta	och	röka	i	ett,	så	länge	
de ljusa nätterna råder, för både hushållet och till 
avsalu och på så sätt skaffa sig bärgning för ett år 
framåt.

Men har man nu arbetat på ett sådant sätt 
några år så kommer en dag då man skeppar in fa-
milj och redskap och drar sig söderut till mildare 
trakter. Och så kom min farfar hit tilll Hudiksvall. 
Han köpte en gård och skärboningar av en gam-
mal	fiskare	som	hette	Pirander,	som	lagt	av.

Farfar rustade huset med egna händer, och 
möblerna som du ser här har han också snickrat. 
Jag är döpt efter den Anders Olof  som kom hit. 
Han kanske hade haft något humant befäl som 
han ville hedra, därav Didrik. Man vet inte, men 
gissar det, sade farfar.

Den tyske bagarmästaren
Det var strax före påsk på 1860-talet. Kyrkvär-
den Anders Olof  Strömbäck hade kommit till 
prästgården för att höra om kyrkoherden P E 

Schwartz hade några speciella önskemål beträf-
fande högmässan på påskdagen. När han fått de 
instruktioner som behövdes, knackade det på 
dörren och in trädde en man och en kvinna jämte 
en	ca	5-årig	flicka	med	små	svarta	lockar	kring	ett	
trekantigt ansikte.

Efter att på tyska ha vänt sig till kyrkoherden 
och fått en vänlig nick till svar, sade han: Jag har 
gått runt här i staden och jag har sett ett hus med 
många fönster på långa gatan. Kyrkvärden såg 
uppmärksamt på främlingen. Senare berättade 
kyrkoherden för kyrkvärden: Främlingarna ha 
kommit med passagerarbåt från en liten tysk stad 
i Preussen. Han visade upp ett bagarmästarbrev 
och undrade om han kunde få hyra eller köpa 
hörnet av din tomt, som är Långgatan och Be-
svärsgatan. Familjen har längre tid lidit av skott-
lossning och kanonader och önskar bara få frid 
och ro. Vad säger du?

Anders Olof  svarade: Beträffande avstyckning 
av lagfaren tomt måste nog borgmästaren tillfrå-
gas. Så ta med tyskens papper så söker vi borg-
mästaren efter helgen.
Vid	samtalet	med	borgmästaren	fick	de	höra	

nyheter: Från nyåret var det absolut förbjudet 
att hålla husdjur såsom svin, getter eller får inom 
stadens ”hank och stör”, och det blev ju känn-
bart för en så pass stor familj som Strömbäcks.
Så	borgmästaren	rådde	till	avstyckning;	bagaren	
skulle baka matbröd och kaffebröd men ej kondi-
torivaror. 

Och så blev det. Ännu inpå 1920-talet såg man 
brödboden med sina olikfärgade rutor och en 
anordning på dörren som hade en fritt hängande 
klocka som svängde och pinglade då man gick in 
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Kallköket, borgare, Fiskarlådan 
och farmors tavla
Min farfar var en ståtlig och betrodd man som 
man kunde tala med förtroligt. Han var passione-
rat förtjust i ost, men när han kommit hem med 
en amper sådan, från grosshandlar Werleman (?), 
där han hade sina affärer, sade farmor: Nej, nu 
får du allt hålla till i kallköket och nöja dig. Hit in 
kommer den inte.

Kallköket låg till höger i köksförstugan och 
gränsade också till det stora köket med dess 
öppna spis och stora bakugn, där spisbröd för 
ett halvår i taget bakades under en vecka. Dörren 
till kallköket var alltid väl stängd och dess nyckel 
hängde på en söljespik högt upp mot taket så att 
inget barn kunde pilla ner den.

I kallkökets golv fanns en fyrkantig lucka som 
kunde öppnas. På väggen hängde ett öskar med 
långt skaft, och under golvet var en djup spring-
källa, så att försiktighet var av nöden.

Efter 1908, sedan staden infört såväl vatten- 
som avloppsledning, var ju vår källa mera ett 
unikum än något praktiskt. Men farfar trivdes där 
med ost och ett gott glas öl.

Någon gång när hans livliga barnbarn slängde 
litet för ofta i ytterdörren kunde han komma in 
i värmen och muttra att det vore bäst att lyfta 
dörren av hakarna med en gång.

Jag frågade honom en gång varför han alltid 
kallade	sig	borgare	och	fiskare.	Jo,	är	man	borgare	
så är man valbar till borgarståndet, och så kan 
man bli rådman. Fast nu är ju ståndsriksdagen 
borta, suckade han. Ingenting är som förr.

Kan farfar tala om för mig vad Fiskarlådan 
är för något? Jo du, det är vår egen Änke- och 
pupillkassa. Du vet ju att yrket vårt är riskabelt, 
och har man fastighet i stan och skärboningar ute 
vid Prollen (?) passar det inte att gå till fattig-
vården om man kan slippa. Vi sänder pengar till 
den, en viss procent efter våra utskylder och så 
vid bröllop och andra högtidligheter. Jag har varit 
kassör	flera	gånger.	Det	går	efter	en	lista.

Den där vackra tavlan som alltid har hängt 
över farmors säng, den kallade hon sin brudgåva. 
Ja, Apotekarns (?) där hon var, innan hon gifte sig 
med mej, sade farfar, tyckte tavlan var så lik hen-
ne,	så	hon	fick	den.	Det	står	bakpå	att	den	skall	
lämnas	till	äldste	Strömbäcken	så	länge	det	finns	
någon. Men nu är tre av Eriks pojkar döda, så det 
ser mörkt ut, sade farfar. Men Didrik har ju, sade 
jag. Fast dom är ju inte här i stan, sade farfar, så 
man har dom ju inte under ögonen.

Sedan var farfar borta helt hastigt medan han 
satt på en stol oh arbetade med sin skötklyka, 
som han fann så stort nöje i. Han gjorde åt faster 
Bricken	en	den	allra	finaste	filetbotten	(?)	till	ett	
sängöverkast, som hon å sin sida tyckte det var 
det käraste hon hade.

Alma Nordensvan, f  Strömbäck
Red:s anm: Frågetecknen har jag lagt till, där jag 
inte har kunnat tyda handskriften. Det vore roligt 
om någon läsare kunde komma med förslag på 
vad det skulle kunna stå.

i affären. Absolut den enda i staden. Bagarmäs-
tarens dotter hette Engla, affären Englas bageri, 
och ända in på 60-åren hade Engla sina svarta 
lockar runt ansiktet. Ja, det är märkligt, sade far-
far, ”och mina barn, de är ljusa som rotborstar i 
håret trots det vallonska inslaget i släkten.

Erik och Helma Strömbäcks bröl-
lop på Kråkön 15 augusti 1916. 
Erik var Alma Nordensvans bror.
Foto privat.
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Vårutflykt
Denna vår höll vi oss på hemmaplan, närmare bestämt i stadens östra 
del och därefter i och utanför Jakobs kyrka.

Lennart Ersson inledde med att berätta om 
kung Karl XIV Johans besök i Hudiksvall 1835. 
Stadens fäder skämdes över hur det såg ut i Fis-
karstan och satte upp en skärmvägg i höjd med 
Östra Tullgatan. Lennart fortsatte med att berätta 
om Maria Himmelstrand, som bodde i Steinmetz-
ska huset och var den första kvinnliga studenten i 
Hudiksvall  1891.
Därefter	förflyttade	vi	oss	till	kvarteret	där	

Snusfrisken höll till. Det var en stor tobaksin-
dustri och lite senare också en tändsticksfabrik 
med många anställda. Tändsticksfabriken lades 
ner ganska snart på grund av att de anställda blev 
förgiftade av kemikalierna som användes vid till-
verkningen. Tobaksfabriken försvann i och med 
att Tobaksmonopolet infördes 1915. 

Lennart Ersson berättar om 
hur skolgossarna drillades i 
vapentjänst här i Skolparken.

I Skolparken strax intill övades skolgossarna 
vid Trivialskolan i vapentjänst.

Den fortsatta promenaden förde oss till de 
platser där de två östra tullstugorna låg och Mam-
sell Winges stuga fortfarande ligger.
Jakobs kyrka
Efter lunch hade vi stämt träff  med kyrkoherde 
Thomas Grunnesjö och kyrkvärd Åsa Ek i Ja-
kobs kyrka. Thomas inledde med att förklara att 
kyrkan är uppkallad efter den gammaltestamen-
tige Jakob, till skillnad mot Sankt Jakobsgården 
som är döpt efter aposteln Jakob. Han berättade 
om kyrkans inventarier och utsmyckning samt 
om planerna på ombyggnad och restaurering.

Åsa Ek visade oss delar av kyrksilvret och hur 
man använder de olika delarna när man ”dukar” 

Utflyktssällskapet har parkerat i korsningen 
mellan Östra Tullgatan och Trädgårdsgatan. 
Här låg den sydligaste av de två östra tullstu-
gorna.
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Ovan. Thomas Grunnesjö med den kanonkula som enligt 
sägnen ska ha skjutits in i kyrkväggen från ett ryskt 
skepp 1721. Men det var nog en annan kula ...

Nedan. Åsa Ek visar kyrksilver och prästernas skrudar 
vid olika kyrkliga förrättningar.

till nattvard. Hon gick också igenom de klädes-
plagg som prästerna använder vid olika förrätt-
ningar och om de färger som gäller vid olika tider 
av kyrkoåret.
Sven Hedblom
Alldeles utanför kyrkporten, på kyrkans södra 
sida, sitter en stenplatta till åminnelse av Sven 
Erik Hedblom, f  1890, som var chef  för Röda 
Korsets hjälpstation i ett krigsfångeläger i Sibiri-
en, men som 1918 tillfångatogs av kosacker och 
hängdes som spion i samband med ryska revolu-
tionen. Det var Yngve Aronsson som berättade 
om Sven Hedbloms anknytning till Hudiksvall 
och hans tragiska livsöde.

Magdalena Forsberg
Lästips för er som vill veta mer:
- Fint som snus av Lennart Ersson, Hälsinge-
runor 2011
- Jakobs kyrka av Jan-Olov Nyström 2007
- Så blev vårt 1900-tal, antologi med bl a Yngve 
Aronsson om Sven Hedblom 2000.

Yngve Aronsson berättar om Sven Hedbloms livsöde och om stentavlan till hans minne på kyrkväggen.
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