Jonas och Huldas familjebok

Wedin, Jonas.
Född

(70 år, 7 mån)

Johansson, Hulda. Amanda (78 år 5 mån)

1859-04-29 i Hemsö.

Född

Död 1929-12-15 i Härnösand

Gift

1863-04-09 i Nordmaling.

Död 1941-09-16 i Härnösand

1889-09-26 i Härnösand

Jonas och Annys barn
Johan Albert.

Född 1890-08-21.

Hilda Elisabeth.

Född 1892-06-14.

Anny Kristina

Född 1894-03-21

Jenny

Född 1896-05-25

Ivar

Född 1904-04-26

Gustav Adolf

Född 1906-11-06

Gärd, dotter till
Anny Kristina.
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Sammanställt av Stefan Westerberg

Jonas föddes den 29 april
1859 i ett torp vid Utanö

söker han också understöd för dottern
Britta

Stina

av

kommunalstämman

som hörde till Hemsö

vilket även det beviljas.

sockens

Vår

prästhus

Ångermanland,

i

Jonas

fullgör

sin

bevärings-

hans

skyldighet, den första år 1880 och den

och

andra delen 1881. Den 4:e april 1883

Märta Kajsa hade sedan

flyttar han tjugofyra år gammal från

föräldrar
tidigare

Johan,

Utanö till Härnösand där han får

Märta Lovisa och Lisa Greta. I torpet

arbete som vaktkarl vid Härnösands

fanns dessutom fadern Jonas barn sedan

hospital-församling, han stannar kvar

ett

tidigare

sjuttonåriga

tre

Jonas
barn,

äktenskap,
Britta

Stina

bland

annat

där till den 3 december 1889 då han

som

enligt

troligen får arbete vid postverket och

husförhörslängden drabbats av spetälska,

byter

en

domkyrko-församling. Jonas har säkert

sjukdom

som

anges

som

hennes

församling
tvätterskan

till

Härnösands

dödsorsak år 1872. Fadern söker vid två

träffat

Märta

Hulda

tillfällen om hjälp hos kommunalstämman

Johansdotter vid Härnösands hospital

för två av sina döttrar. Jonas vill att

då de båda arbetade där, de gifter sig

kommunen betalar lasarettsräkning om 29

hur som helst den 26 september 1889

rd 35 öre rmt för dottern Lisa Gretas

och flyttar samman i Härnösand. Sitt

vård. Den 6 april 1868 Beslutade stämman

första barn, Johan får de den 21

att en extra utdebitering skulle ske av

augusti 1890, han ska sedan följas av

varje mantalsskriven person för att hjälpa

tre döttrar och två söner under en

Jonas med sjukhusräkningen om 29 rd 35

sextonårsperiod. Jonas avlider den 15

öre rmt för Lisa Gretas vård. En kappe

december 1929 i Härnösand.

korn i understöd av varje bonde blev
bidraget till dotterns vård. 1869-01-10

Hulda föddes i Sunnansjö i

piga, År 1886 flyttar hon till Sabrå

Nordmalings socken den 9:e

och arbetar där under ett år innan hon

april 1863. I familjen fanns

flyttar

då fem barn sedan tidigare.

församling där hon fått arbete som

Samma år som Hulda föds

tvätterska vid sjukhuset. 1889 gifter

dör

hennes

far

Erik

Mikkelsen den 10:e september.
Hulda och ytterligare ett syskon flyttar

till

Härnösands

hospital-

hon sig med Jonas Wedin som arbetar
på

posten.

Hulda

avlider

den

16

september 1941.

med mamman till ett annat boende. Hulda
växer upp och börjar tidigt tjäna som
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Familjefoto i hemmamiljö från 1902, Jonas och Hulda med sonen Albert och
döttrarna Hilda, Anny och Jenny.

Omkr 1908 förevigas familjen hos fotografen. Stående fr v, Hilda, Albert och Anny,
fr v sittande Hulda, Jonas och Jenny och framför dem står Ivar och Gustaf Adolf.
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Jonas i brevbäraruniform

Hulda poserar i trädgården

Jonas och Hulda

En familjebild, stående fr v, Albert, Jenny, Gustav Adolf, Hilda, Albert, Anny, Jonas
och Ivar, Jonas och Anny sitter på bänken och jag tror att det är Gertrud som också
sitter, barnet framför Jonas är troligen Gärd.
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Jonas 70-årsdag

Huldas 75-årsdag
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