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Gustaf Holmberg, 1905-1970 Hildegard Holmberg, Gustafs fru, 1908-1987 

 

Marianne Grankvist, dotter till Hildegard o Gustaf Lennart Holmberg, son till Hildegard o Gustaf 

Mariannelund, Laholm Helsingborg 



   

Jakob Holmberg, Gustaf Holmbergs far  Marianne Holmberg och hennes farmor 

Jakob startade sågverk i Mädan och Kåsta sedan han blivit pensionär. Han hade förut varit 
sågverksfaktor i Bollstabruk. Han hade som ung fiskat lax i Fällsvik. Hans mormor och morfar bodde i 
Fällsvik. Har släktforskat en del. 
Jag tror inte min pappa visste att vi härstammade från Nordingrå. Sen visade det sig att morfadern i 
Fällsvik var från Järnsta och till sist kom jag ända till Mädan i min forskning. Jag tyckte nästan det var 
lite skrämmande. Den lilla byn där jag var född och alltid trott att jag inte hade några släktingar alls i 
Nordingrå. 
Jag hade då kommit till 1700 talet. Jag är släkt med Lars-Erik Melin.  
På min mammas sida hittade jag samer från Fredrika. 
Jakob Holmberg (1865-1939) var född i Trollbo i Värns (Dick Wedins pappa kom därifrån) i Vibyggerå. 

/Marianne Grankvist, född Holmberg. 
 

  
Mädans Såg- Helmer Söderholm - Kantbänken Mädans Såg - Hjälpsågare Einar Wallin 



 

 

Mädans Såg – Sågare Hjalmar Leuf Mädans Såg – Sågare Hjalmar Leuf och hjälpsågare 
Einar Wallin 
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Mädans Såg – Alvar Edin, kapare efter kantbänken  

 

 



 

 

Mädans Såg - Sixten Gradin, klyvare och ”allt i allo”, t ex hyvlare och slipare.  

 

 

Mädans Såg – Sixten Gradin, klyvare  



 

 

Mädans Såg – Kantbänken till vänster, Klyven rakt fram och Cireksågen längst bort till höger  
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Mädans Såg – ”stupbron”, dvs uppdragning av timmer ur vattnet.  

 

 

Mädans såg – Lastbåt som lastar virke för transport till utlandet. Båtarna låg på redden och 
lastades med virket från pråmar som bogserades ut till fartyget. 

 



 

 

Mädans såg – timmerupplägget till cirkelsågen – första ledet i bearbetningen av stockarna.  

 


