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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 9 

 

Min mormors far Gustav Satts och  

mormors mor Christina 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



2 

 

 

Min mormors far Gustav och mor Christina och deras barn 

 

Huldas föräldrar hette Gustav Satts och Christina Helena 

Brodin. Gustav var skräddarmästare. De hade barnen Jenny, 

Hulda, Gerda, Elisabeth (Lisa), Gustav, Edvin, John och 

Jörgen. 

 

På bilden till höger har fyra generationer samlats, Gustavs 

maka Christina Satts, dottern Hulda Sörling, dotterdottern 

Ebba Hjälme och dotterdotterdottern Margareta Hjälme 

(troligen).  Margareta var född 1921 (?) och dog redan 1923 (?) 

i hjärnhinneinflammation. Efter det fick hon två systrar (Britta 

och Ulla) och en bror (Carl Johan). 

 

Jenny hade hattaffär på Nygatan i Gävle, senare i Bomhus. 

Hulda gifte sig som framgått med Carl August och blev mor 

till min mor Ebba.  

Gerda gifte sig med Edvard Petersson och blev 

mor till Georg (och fostermor till ytterligare fyra 

barn). Georg bodde i Enskede och arbetade på 

GuldsmedsAktieBolaget. (GAB) Genom honom 

skaffade sig släkten silverbestick. Han var också 

en god amatörfotograf, vilket gick i arv till 

dottern. Han var far till Britta, gift med Bo 

Dahlquist, lantmätare i Leksand, Rättvik, 

Uppsala och Malmö (under sin tid som 

lantmätare i Uppland utvidgade han 

Brännvinsbrofastigheten, se avsnitt 2). 
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Elisabeth gifte sig Wahlström och fick två döttrar, Margit (gift med 

Axel Granath, Västerås, under Gävletiden expedit i Jennys hattaffär) 

och Ingrid (tandsköterska, gift med Christian Starup, länsstyrelsejurist, 

Karlskrona).  

 

Gustav var gift med 

Ester och drev en 

herrekipering i 

Malmö och hade en 

son Olle som övertog 

affären. Edvin 

emigrerade till USA. 

Om Jörgen vet jag 

inget. Han kanske 

dog ung. 

 

Yngsta barnet var John Satz (kallades ”morbror John”, han var min mors 

morbror) var nästan jämnårig med min mor Ebba. Han var en gladlynt och skojfrisk 

person som levde som ungkarl större delen av livet i Gävle, men gifte sig på äldre 

dar med en dam som hette Nelly. Han arbetade på en mekanisk verkstad. Jag tror att 

han hjälpte pappa att få en motor till motorbåten i Siljan på 1930-talet.  
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Till höger en bild på Georg och dottern Britta med familj under deras 

tid i Leksand. Familjen hyrde villan ”Hushållsskolan”. På bilden är 

också mina föräldrar Werner och Ebba som ju hade sommarhus i 

Leksand (Sunnanäng). Ebba var särskilt fäst vid Georg och han deltog 

ibland vid Ebbas födelsedagar efter makans bortgång, såsom denna 

från Gillet i Uppsala (troligen Ebbas 70-årsfirande).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta var gift med Bo Dahlquist som var lantmätare med stationering på flera platser i vår närhet (Leksand, Rättvik, Uppsala, Malmö). Hon 

hette egentligen Inga-Britta och var född 1921-10-16, död 2019-06-19, och blev alltså nästan 98 år. Jag har på senare tid haft kontakt med hennes 

dotter Birgitta Dahlquist som är gift och bor i Mellerud.  

 

 


