
 

PROGRAM 

Lördag 17 okt. 

INVIGNING –  kl.10.00 

Ordförande Peter Sjölund hälsar välkommen till Gränsträffen. 

Kommunalrådet Fred Nilsson hälsar välkommen till Härnösand. 

10.30 – 11.30 Solnedgång över kolonin? 

Po Tidholm, journalist, Trönö, Hälsingland, 

utkom 2012 med en uppmärksammad bok om NORRLAND. 

Norrland har sedan länge varit en koloni, säger Tidholm: redan på 1300-talet började kyrkan 

kolonisera Norrland. Sedan kom gruvdriften och skogsbolagen. 

 

11.45   LUNCH -  Spjutegården 

 

12.45 – 13.45 Åsele lappmark före kolonisationen 

Gudrun Norstedt, författare, Obbola, 

har genom sitt författarskap lyft fram mångfalden av Norrlands kulturhistoria, från kustens 

sågverkssamhälle till inlandets kyrkstäder och det samiska kulturarvet.   

                bensträckare 

14.00 – 15.00 Brott och straff  

Bo R Holmberg,  författare, Örnsköldsvik, 

berättar om dramatiska händelser i Ångermanland som inspirerat honom till böcker: Bland 

annat mordfall i Nolaskogs och kravaller i Ådalen. Han kommer dessutom att ge en liten inblick i 

egen släktforskning. 

                 kaffepaus  

15.30 – 16.30 Kyrkoherde Laurentius Svenonis och SÄBRÅanor 

Björn Thunberg, släktforskare, Härnösand. 

Laurentius Svenonis sänds till Norrland för att befrämja den nya kyrkoordningens införande  

och det fick till följd att en något unik släkt får sitt ursprung i Norrland. 

 

19.00  till MIDDAG på First Hotel Stadt hälsar, krögaren 

  Jonatan Norberg med personal, gästerna varmt välkomna. 

Under middagen lyssnar vi till Ulrika Bodén som har sina rötter i Helgum i Ångermanland. 

Hon räknas till en av de främsta folksångerskorna i landet. Ulrika har sjungit på Nobelfesten, vid  

Drottning Silvias 60-årsfirande samt återkommande för både Kungapar och prisbelönta mjölkbönder  

vid utdelningen av Guldmedaljer för god mjölkproduktion. Vi glädjer oss åt att få njuta av Ulrikas sång. 

 



 

 

 

Söndag  18 okt. 

 

10.00 – 11.00 Föreningssamråd 

Gemensamt möte mellan närvarande styrelserepresentanter. 

11.15 – 12.15 Georg Carl von Döbeln – en sjutusan till karl 
                               Elisabeth Goldstein, författare, Stockholm, 

 
har forskat kring Georg Carl von Döbeln och rest i hans fotspår i både Sverige och Finland. Som 

släkting har hon fått tillgång till aldrig tidigare offentliggjorda familjearkiv. 

                      LUNCH    

13.00 – 14.00 DNA tar släktforskningen vidare 

Peter Sjölund, ordförande, Härnösand. 

Framtiden för dem som släktforskar - DNA-test ett komplement till den traditionella 

släktforskningen. Bekräftar forskningen, täpper till, hittar och fyller luckorna. 

14.10 – 15.00 Ortnamnens historia i norr  

                Peter Persson, arkeolog, Härnösand. 

Spontana ortnamn har skapats sedan urminnes tider. Långt ifrån alla har överlevt tidens tand, men 

många går ändå tillbaka till järnåldern och säkert skapades de ännu tidigare. De kan var flera tusen år 

gamla. 

 

15.10 – 16.00           Vad kan hembygdsföreningarna fördjupa släktforskningen med? 
 

                 Karl Ingvar Ångström, hembygdsforskare, lantmätare, kart- 

                               forskare och författare, Härnösand            

 
Hembygdsrörelsen arbetar intensivt, digitaliserar och tillgängliggör det fysiska och immateriella 

kulturarvet. Bygdeband utvecklas och drivs nu av Sveriges hembygdsförbund. Det satsas mycket på att 

ge liv åt byggnader och föremål som finns på hembygdsgårdarna. Länsstyrelsen bidrar med lands-

bygdspengar. Länsmuseet i Västernorrland satsar på länskulturarvsportalen, bl.a. med domboks-material 
 

                                                  Gränsträffen avslutas. 

          ********** 

Kommer ni till Härnösand en dag tidigare så erbjuder arkiven 

 

Fredagen 16 okt. öppethållande kl. 09.00 – 16.00 

Riksarkivet  Landsarkivet Härnösand och  Arkivcentrum Nord 

för forskning och visning 

Önskas visning av arkiven – anmäl till Landsarkivet  -  mona.bergman@riksarkivet.se 

Ange antal deltagare vid visningen. 

Önskar ni ta del av arkivens handlingar för forskning  beställ hos Landsarkivet - 

mona.bergman@riksarkivet.se  -  hämtning av arkivhandlingar  

mailto:mona.bergman@riksarkivet.se
mailto:mona.bergman@riksarkivet.se


 

 

 

Övrig  information 

 

Önskar er förening - förevisa projekt och/eller sälja böcker och CD-skivor 

finns tillgång till  kostnadsfri monterplats.   

Anges vid - Anmälan 

 Här tips på boende i Härnösand:    

www.harnosand.se/kulturfritidochturism/bo 

 

Här håller vi till: 

http://www.murberget.se/ 

Lunch kommer att kunna intas på - 

http://www.spjute.se/ 

Middag serveras på – First Hotel Stadt, av krögaren Jonatan Norberg med personal. 

 

 

För medföljande besökande, som inte deltar vid Gränsträffen, kan vi erbjuda 

följande aktiviteter: 

 

Lördag 

Guidad stadsvandring i Härnösands centrum  

Visning Technichus 

http://technichus.se 

 

 Musik i Domkyrkan 

www.harnosandsdomkyrka.se 

Visning Konsthallen 

www.harnosand.se/kulturfritidochturism/kulturkonstochbibliotek/harnosandskonsthall.4.4442d9

b112eb41df9dd80006596.html 

Visning Länsmuseet Murberget 

 

Söndag 

 

Visning Technichus 

 

Visning Länsmuseet Murberget 
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