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Denna hemsida är en krönika över förfäder och platser med 

anknytning till Carl Johan Hjälme 

 

Hållnäs  

är halvön i nordligaste Uppland. Det är i huvudsak där och i Gävle som 

mina rötter finns. Hållnäs har utgjort en egen socken och kommun in på 

1970-talet men tillhör numera Tierps kommun.  
 

 
 

 

Del 6 

 

Min farfars far Jan Mattsson och 

mor Maja Kajsa 
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Min farfars far Jan Mattsson och mor Maja Kajsa med barn 

 

Min farfars far, Jan Mattsson, var född 1835 i Grönö 

(nära Skärplinge) men bosatte sig i Hjälmunge där han 

gifte sig med Maja Kajsa Ersdotter. Han var bonde, 

nämndeman, kommunalordförande och kyrkvärd. Han 

var alltså en framträdande person i socknen. De hade 

barnen Jan Erik f. 1860, Carl Mattias (CM) f. 1864, 

Vilhelm f. 1871, Anna Maria f. 1876 d. 1878, Theodor f. 

1878, Elma f. 1883. 

 

Jan Erik övertog som äldste sonen hemmanet efter 

fadern. Carl Mattias blev handlare i Hjälmunge. Theodor 

blev köpman i Tierp. Om Vilhelm vet jag inget. Anna 

Maria dog som barn. Elma gifte sig med en järnhandlare 

Oskar Hedqvist.  

 

Theodor gifte sig och fick döttrarna Margit och Ingrid 

(Lalla). Margit gifte sig med Calle Lundhammar, som 

övertog svärfaderns affär i Tierp (Tierps järn- och 

färghandel). Lalla gifte sig Enroth vid vuxen ålder. Lund-

hammars hade inga egna barn, men tog två fosterbarn 

(ett från Finland, Tauno, som jag träffade som barn). Karl 

Herman f. 1936 adopterades och bor i Tierp. Lund-

hammars var en gemytlig familj och det var alltid roligt 

att hälsa på hos dem. De bodde i en stor 

herrgårdsliknande villa i en park bakom Tierps station. 
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Elma träffade Oscar i Tierp, dit hon 

flyttat från Hjälmunge, kanske på 

brodern Theodors uppmaning. Oscar 

var först bokhållare (antagligen hos 

Theodor, eftersom han också var med i 

styrelsen för Th Janssons Järnhandel). 

De bodde i Tierp, Säter, åter Tierp där 

Elma dog bara 35 år gammal, troligen i 

spanska sjukan. Oskar öppnade sedan 

en järnhandel i Gävle och gifte om sig. 

Elma fick tre barn i äktenskapet med 

Oscar, dottern Helny efter giftermålet i 

Tierp, sönerna Nils och Birger under 

tiden i Säter.  

 

 

 

TH. Janssons järnhandel låg vid järnvägen i Tierp. 

 

Oscar Hedqvists Järnhandel låg på Södra Kungsgatan 28 och var 

granne med en färghandel (vid Södermalmstorg). Bilden är tagen 

från en tidskrönika av en Gävletecknare Karl Einar Johannesson. 

 

 


