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Soldaten som levt under fyra svenska kungar och en drottning: 
Gustaf II Adolf, Drottning Kristina, Karl X Gustaf, Karl XI och Karl XII

Ryttaren Johan Larsson 
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ya medlemmarN
hälsas välkomna

nder hösten har det hänt en 
del på den tekniska sidan. 
Riksarkivet har lanserat en ny 

bildvisningsfunktion. Numera kan vi 
använda SVAR utan att plug in-pro-
grammet DjVu installeras. Den nya 
bildvisningen fungerar bra på både 
Windows- och Mac-datorer. 

MinSläkt har kommit ut med en 
ny version (4). Ett modernare utse-
ende med nya ikoner i färger. Fler 
alternativ än tidigare att välja mellan 
vid skapande av släktrapporter. 
Rapporter och diagram kan sparas 
direkt som PDF-filer. Ett nytt fält för 
dödsorsaker gör det möjligt att söka 
efter en särskild dödsorsak i hela 
släkt databasen för att se hur många 
som har dött av den. Under våren 
kommer Disgen 2016 ut. En större 
databas med modern lösning och 
en del nya funktioner. Möjlighet att 
registrera foster- och adoptivbarn är 
några av nyheterna. 

Arkiv Digital har en fotograf i 
USA som dokumenterar svensk-
amerikanska kyrkböcker i Kansas. 
Man hittar böckerna genom att gå 
in på ”avancerad sökalternativ” och 
sedan rulla ner till Kansas (USA). 
Där finns en förteckning över hittills 
släppta böcker. 

Med hjälp av ett eller flera 
DNA-prover kan det bli möjligt att 
börja verifiera sin traditionella släkt-
forskning. Se sitt ursprung då män-
niskan vandrade ut ur Afrika samt få 
kontakt med många nya släktingar. 
Håll med om att det låter spännande! 
Intresset för att använda DNA-prov 
som ett komplement till den tradi-
tionella släktforskningen har vuxit 
under de senaste åren. Karin Bojs 
föreläste under Släktforskardagarna 
i Nyköping och har också givit ut 
boken ”Min Europeiska familj”. För 
den boken fick hon i november 2015 
Augustpriset för årets fackbok. Hon 
besökte Västerås i februari då hon 
gav en föreläsning på Karlsgatan 2. 
Ett arrangemang som Länsmuseet, 
Badelunda hembygdsförening och 
Västerås Släktforskarklubb anord-
nade. 

Släktforskningens dag den 
19 mars har temat ”DNA”. Under 

våren kommer Lars Berglöf att hålla 
cirklar om släktforskning med DNA 
den 16/3, 20/4 och 18/5 i konferens-
rum Helge på Stadsbiblioteket. Se 
programmet, sidan 24.

I den gruppen finns plats för åtta 
deltagare, så anmäl dig i god tid till 
Lars! I höst får vi besök av Peter 
Sjölund, författare till boken ”Släkt-
forska med DNA”. Peter Sjölund och 
Ronny Norberg kartlade med hjälp 
av DNA Buresläkten som är ett lyck-
at exempel på hur medeltida släkt-
skap kan bekräftas. Föreläsningen 
av Peter Sjölund sker på Karlsgatan 
2 och är ett samarrangemang med 
Länsmuseet, DIS-Bergslagen och 
Västerås Släktforskarklubb. 

I Släktforskarnas årsbok 2016 
finns artiklar om hur man gör för att 
utforska torpets historia, var släkt-
forskare hittar arkivmaterial om 
foster barn och vilka amerikanska 
digi taliserade källor som är avgifts-
fria. Det och mycket mer finns att 
läsa i den nya årsboken. Om du 
beställer den före den 30 april så är 
priset 250 kronor, ordinarie pris 350 
kronor.

En intressant sida för forskning 
i Stockholm är Stockholmskällan, 
www.stockholmskallan.se. Den 
innehåller material om Stockholms 
Stad. Här kan du jämföra kartor. 
Hur såg det ut förr? Artiklar om t.ex. 
prostitution, bondetåget 1914, OS i 
Stockholm 1912 och mycket mer. 

Sveriges Hembygdsförbund firar 
100 årsjubileum under 2016 och har 
utlyst året till Hembygdens år. En 
av Sveriges största folkrörelser, med 
drygt 2000 medlemsföreningar, firar 
jubileumsåret med Hembygdens 
helg på Skansen den 27-28 augusti. 
Då kommer bl.a. pris för Årets hem-
bygdsförening att delas ut.

I år är det 100 år sedan Svenska 
Amerika Liniens första båt korsade 
Atlanten. Torsten Torstensson har 
en hemsida, swedishamericanline.se, 
där han delar med sig av sin privata 
samling minnessaker, t.ex. foton på 
båtarna, menyer, fotografier på bl.a. 
glada resenärer och mycket mera. 
Mellan åren 1821- 1930 utvandrade 
1,3 miljoner svenskar. De flesta reste 

till Amerika men vissa åkte också till 
Australien, Nya Zeeland, Sydame-
rika och Canada. Det var ett stort 
beslut att lämna Sverige och bege sig 
till Amerika. Tänk att lämna sitt hem-
land och kanske aldrig mer se sin 
familj! Varje person hade sin an-
ledning till att bryta upp och lämna 
allt. Cirka 200 000 av emigranterna 
återvände till Sverige. Om man 
bortser från vikingarna så reste våra 
första svenska emigranter till Nord-
amerika redan år 1638. De anlade 
kolonin ”Nya Sverige” på Nord-
amerikas östkust. Den första stora 
emigrations vågen startade 1868. Vi 
är många släktforskare som söker 
våra anhöriga som en gång tog sig 
över havet till det främmande landet. 
I höst kommer Anna-Lena Hultman 
till oss för att föreläsa om emigrant-
forskning. 

Vi har många intressanta före-
läsningar under våren och hösten att 
se fram emot. Jag hoppas att ni tar 
tillvara på de tillfällena och kommer 
på våra medlemsmöten för att få den 
information som föreläsarna ger oss.

U

Beatriz Olsson
Utanbygatan 6 C
Västerås

Conny Jansson
Björnfällsvägen 12
Västerås

Cristina Thornell
Kristinagatan 9 B
Västerås

Hans Eriksson
Flintmästargatan 107
Västerås

Christina Weigel
Svartågatan 16
Västerås

Lennart Alvebris
Fänkålsgatan 33
Uppsala

Västerås Släktforskarklubb har en 
mikrokortsläsare som vi skänker. Hör 
av dig till mig om du är intresserad!
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Ryttaren Johan Larsson 
– en seglivad knekt under en våldsam era

Text: Anders Möller

Johan Larsson föddes 1614 i Södergården i Rallsta i Svedvi socken i Västmanland. Här är den 
osannolika berättelsen om en man som tjänat som soldat under drygt fyra decennier. I närheten 
av Rendsburg i Hollstein i Tyskland råkade Johan ut för något. Han anges vara ”borta blifven in 
Augustij 1644 wedh Rendsborgh”. Kanske blev han skadad eller fången eller red vilse på uppdrag 
– vilket lär vi aldrig få veta. Här skulle historien om Johan kunnat varit slut, men ödet ville annat!

Året var 1614 och Gustav II Adolf 
hade blivit 20 år gammal men ändå 
hunnit vara kung i 3 år. Kal mar-
kriget, ett av de tre krig som han 
hade ärvt av sin far, hade gått dåligt 
men var precis över. Freden i Knäred 
1613 innebar att Sverige var tvingat 
att betala Älvsborgs andra lösen för 
att få tillbaka den förlorade fästningen 
och behålla sin tillgång till Väster-
havet. År 1614 slöts även stille stånd 
med Polen medan kampen mot 
Ryssland skulle fortsätta ytterligare 
tre år. 

Det var i dessa orostider som 
den beskedliga dannemannen Lars 
Pederson (känd 1618-1649) och 
hans gudfruktiga hustru Ingeborg 
Pedersdotter i Södergården i Rallsta 
i Svedvi socken i Västmanland fick 
sonen Johan Larsson. Han var enligt 
eftermälet ett välartat barn som 
lärde sig sina kristendomsstycken 
och var lydig mot sina föräldrar. 
Han lärde sig också att ”wackert 
läsa uti book” under sina uppväxt-
år hemma på gården. Vid drygt 
20 års ålder tog Johan tjänst hos 
landshövdingen Claes Stiernsköld 
på Strömsholm och kom att stanna 
där i ungefär tre år. Fadern som var 
bonde och fjärdingsman var även 
utsedd till rotebonde för en ryttare i 
Rallsta i Svedvi socken. Johan som 
avslutat tjänsten hos landshövdingen 
fick 1639 kontrakt som ryttare vid 
Upplands ryttare (omdöpt 1667 till 

Livregementet till häst) men han 
blev inte ryttare för den egna roten 
Rallsta. Han placerades i stället i 
ryttmästaren Pankratz Heijdemans 
kompani (2:a Uppsala kompani) för 
Filke i Hagby socken i Hagunda 
härad. De första två åren fanns sol-
daterna kvar på hemmaplan till den 
16/7 1641 då kompaniet mönstrades 
i Stockholm för vidare transport till 
kriget i Tyskland och Polen. 

Slaget vid Breitenfeldt 
(Leipzig)
Skärmytslingar förekom med säker-
het men inga större stridsaktiviteter 
finns specifikt noterade för Upp-
lands ryttare förrän i augusti 1642. 
I början av året härjade en svår sjuk-
dom bland hästarna och hela 10 000 
hästar ska ha dött, både hos trossen 
och rytteriet. Ett stort antal ryttare 
fick därför gå till fots. De uttunnade 
kompanierna med ryttare som fort-
farande hade hästar slogs ofta ihop 
och det är svårt att spåra enskilda 
soldater. Oaktat detta bör Johan, 
till häst eller till fots, ha varit med 
vid Neusalz (nuvarande Nowa Sol 
i Polen) då armén den 28/8 ställde 
upp i slagordning. Upplands ryttare 
fanns i andra linjen i centern. Styr-
korna korsade sedan Oder och ryckte 
fram mot Gross Glogau (nuvarande 
Glogow i Polen). Kompaniet, med 
Johan Larsson, deltog med säkerhet 
den 17/10 1642 då belägringen av 

Leipzig startade. Den 19/10 försökte 
sig svenskarna på en stormning som 
misslyckades. Under denna strid stu-
pade löjtnanten vid Upplands ryttare 
Johan Ribbing. Efter den misslyckade 
stormningen drog sig svenskarna c:a 
1 mil norrut till Breitenfeldt. Tidigt 
den 24/10 ställde de båda härarna 
upp sig i stridsgruppering. Upplands 
ryttare placerades på högra flygeln. 
Slaget började som flera gånger förut 
med att den svenska högra flygeln 
anföll. Angreppet skedde med så 
stor kraft att fiendens vänstra flygel 
drevs bort. Därefter angrep de sven-
ska ryttarna i högra flygeln fienden 
i ryggen. De fientliga trupperna om-
ringades av rytteriet och flydde bäst 
de kunde. Svenskarna förföljde de 
flyende i tre mil. Efter slaget mönst-
rades de uppländska ryttarna den 
26/10. Förlusterna vid kompaniet var 
relativ små: 9 döda, 10 skadade, 2 
fångade, 12 sjuka och tidigare skadade 
samt 1 hemma i Sverige. Situationen 
med hästar var värre. Förutom 22 
officershästar var endast 16 gemena 
beridna medan hela 50 gemena var 
”ostridbara utan hästar”.  Det fram-
går inte av rullorna om Johan hade 
kvar sin häst eller ej, men vi vet att 
han måste ha klarat sig någorlunda 
oskadd. 

Kriget rullade vidare med långa 
förflyttningar i Tyskland, Polen och 
nuvarande Tjeckien. I närheten av 
Rendsburg i Hollstein i Tyskland 

Anders Möller, född 1952 i Kalmar, har varit verksam inom kärnkraftindustrin och inom mekanisk industri 
Arbetat både nationellt och internationellt. Författare till fem böcker. Deltog i Bra Böckers romanpristävling 
1996 med romanen Arvslotten (ej publicerad). Har i 30 års tid släkt- och hembygdsforskat samt under 10 års 
tid arkivforskat, letat, lokaliserat, dykt och dokumenterat förlista fartyg i Vänern. Han har också skrivit släkt-
forskningsrelaterade artiklar som publicerats i bl.a. Svensk Genealogisk Tidskrift 2014:2 (Sveriges Genealogiska 
Samfund) och Släkt-Eken nr 121, mars 2015 (Blekinge Släktforskarförening).



5Arosiana 1-2016

råkade Johan ut för något. I ”För-
teckning uppå de som hafwa rustat 
på nytt uthi de afgångne ryttarnas 
ställen”, upprättad i Uppsala 10/4 
1645, anges Johan vara ”borta blifven 
in Augustij 1644 wedh Rendsborgh”. 
Rusthållaren skickade då enligt för-
teckningen sonen Olof som ersättare 
för Johan vilken var försvunnen. Vad 
som hände Johan går bara att speku-
lera om. Han kanske blev skadad 
eller fången eller red vilse på upp-
drag – vilket lär vi aldrig få veta. Här 
skulle ju historien om Johan kunna 
varit slut, men ödet ville annat.

På något sätt hade Johan kommit 
till rätta och sedan lyckats ta sig 
hem till Sverige. Han gifte sig cirka 
1646/1647 med Anna Olofsdotter från 
Berga i Svedvi och sonen Lars blev 
till 1648. Johan lämnade hemmet för 
att åter dyka upp i kriget på kontinen-
ten runt juni 1647. Regementet be-
lägrade och intog i  juni staden Eger 
(nuvarande Cheb i Tjeckien). Under 
resten av 1647 och hela 1648 verkar 
inte Johan varit inblandad in några 
större stridigheter. Kompaniet gick i 
vinterkvarter i närheten av Franken 
(väster om Cheb) i oktober 1648 och 
hemförlovades 1649. Det 30-åriga 
kriget var slut.

Under 1648 blev Johan omplacerad 
till Bengt Anderssons kompani (2:a 
Västmanlands kompani) som ryttare 
för Näs i Björksta socken i Yttertjurbo 
härad. För Johan och familjen var 

det garanterat skönt att freden kom-
mit och att han kunde stanna hemma 
i Rallsta hos sin familj. Men säg det 
som varar för evigt! Åter tornade 
orosmolnen upp och kriget, som 
kommit att kallas ”Karl X Gustafs 
polska krig”, var ett faktum. Johan 
mönstrade den 19/4 1655 i Stralsund 
tillsammans med sitt nya kompani 
för att sedan marschera in i Polen. 
Det kommande åren var fyllda av 
slag där Johan och Upplands ryttare 
deltog: 1655 slaget vid Czarnowaz, 
1656 slaget vid Gnesen (Gniezno), 
tredagars slaget om Warszawa och 
1657 intogs fästningen Brzesec-
Litewiski (i nuvarande Vitryssland). 

Tredagarsslaget vid 
Warszawa
Under första dagen av tredagars-
slaget om Warszawa, den 18/7 1656, 
verkar inte Johan och Upplands 
ryttare varit inblandade i några större 
strider. Däremot den andra dagen, 
den 19/7, fick de slåss ordentligt. 
Upplands ryttare stod i första linjen 
och på den plats där polackernas 
häftigaste anfall riktades. Polackerna 
lyckades dock inte bryta de krigs-
vana svenskarnas motstånd. Efter att 
svenskarna gjort en vändning kom 
nästa kraftiga anfall. Polackerna an-
föll med nästan hela sitt rytteri mot 
svenskarnas vänstra flygel där Johan 
och Upplands ryttare stod. Under det 
tredje anfallet fick Upplands ryttare 

hejda ett mycket kraftigt anfall som 
riktades mot den svenska flanken. 
Trots inledande oordning i de svenska 
kompanierna lyckades de svenska 
ryttarna snart få övertaget och slog 
ner så många fiender att bara ett fåtal 
undkom med livet. Strax därefter 
anfölls samma flygel på nytt, denna 
gång bakifrån av 6 000 tartarer. Men 
det tappra svenska rytteriet lyckade 
kasta ner dem i ett kärr där många 
av dem omkom. Av de tartarer som 
kunde rädda sig ur kärret tvingades 
de flesta lämna sina hästar som sjunkit 
ner och fastnat i kärret. 

Fienden hade dock ännu inte gett 
upp hoppet om en seger och anföll 
en femte gång den svenska vänster-
flygeln, nu med 10 000 tartarer. 
Kungen med de närmast stående 
regementena, däribland Upplands 
ryttare, mötte anfallet så kraftigt 
att tartarerna tvingades vända. På 
den svenska vänstra flygeln, där 
Upplands ryttare tappert stred, var 
striderna som envisast och hetast 
under hela tredagarsslaget. Den tredje 
dagen, den 20/7, var Johan och hans 
ryttarkollegor grupperade på sam-
ma ställe som föregående dag. Man 
utförde ett anfall mot den polska 
slagordningen med sådan kraft att 
polackerna insåg att allt motstånd 
var fåfängt. Upplands ryttare med 
kungen i spetsen rensade därefter 
Pragaskogen och området ner till 
floden Weichsel från de resterande 

Slaget vid Warszawa 1656. Karl X Gustav i strid med Polska Tartarer. 
Målning av Johann Philip Lemke

Slaget vid Leipzig 1642. Fältslaget och de kejser-
ligas flykt. Kopparstick 
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polska trupperna, vilka flydde över 
floden. Slaget om Warszawa var 
över. I källorna framgår att Upplands 
ryttare endast förlorade fem man i 
stupade. Däremot finns inga upp-
gifter om antal skadade, men man 
kan nog anta att det bör vara ganska 
många efter dessa hårda strider. 

Johans kompanichef Bengt 
Anders son avled 1657 i Polen och 
ersattes av ryttmästare Peder Olofs-
son. Medan kriget i Polen fortfaran-
de pågick startade i juli 1657 det 
som idag kallas ”Karl X Gustafs 
första danska krig”. Vår ryttare 
Johan Larsson följde under sin nya 
kompani chef med regementet mot 
Danmark och blev inbegripen i flera 
stridshandlingar: 20/7 1657 vid 
Mölln och den 24/10 stormningen av 
Fredriksodde, där Johan och ryttarna 
rundade det danska försvarsverket 
genom att rida ut i vattnet och angripa 
och bryta in i befästningen svaga 
punkt från sjösidan. I januari 1658 
dog även den nya kompanichefen 
Peder Olofsson vilken ersattes av 
ryttmästaren Johan Thewitz.

Tåget över Lilla Bält och slaget 
vid Iversnäs udde
Den 30/1 1658 var Johan med på det 
omskrivna tåget på isen över Lilla 
Bält. De svenska trupperna ställde 
upp för att starta marschen över isen 
med Upplands ryttare i första linjen 
längst ut på högra flygeln. Marschen 
startade. När ryttarna skulle korsa 
strömfåran blev de tvungna att leda 
sina hästar med ordentliga avstånd 
sinsemellan för att inte riskera att 
braka igenom. Väl över på motsatta 
stranden inleddes slaget om Tybrind 
vik och Iversnes udde. Man ska 
nog tacka den bristande stridsviljan 
hos de danska försvararna för att 
de svenske lyckades upprätta ett 
brohuvud på Fyn. Rytteriet fortsatte 
raskt framåt och hela ön Fyn var i 
svenska händer efter bara två dagar. 
Redan natten den 6/1 gick kung Karl 
X Gustaf i spetsen för rytteriet i 
alnsdjupt vatten vidare över isen till 
Langeland. Rytteriet fortsatte den 7/1 
över Langelandsbält till Lolland och 
den 8/1 vidare till Falster. På Falster 

inväntades fotfolket som nådde fram 
den 11/1. Rytteriet gick då över 
isen och landsteg i Vordingborg på 
Själland. Danska fredsförhandlare 
mötte men ingen överenskommelse 
träffades. Kungen fortsatte därför 
marschen mot Köpenhamn den 
14/1, och som oftast hade Upplands 
ryttare första linjen i högra flygeln. 
Efter att svenskarna den 16/1 nästan 
nått fram till Köpenhamn påbörjades 
fredsförhandlingarna. Under mars 
fördes de svenska trupperna bort 
från Själland. Johan och de upp-
ländska ryttarna gick från Korsör till 
Fredriks odde och förlades sedan i 
Hollstein.

Fången i Danmark
För Johan blev vilan kort. Redan 
några månader senare i augusti 1658 
angrep svenskarna åter Danmark. 
Under detta fälttåg blev Johan 
fången hos danskarna. Dessvärre 
finns det inte så mycket skrivet om 
detta ”Karl X Gustafs andra danska 
krig”, så det går inte att avgöra var 
och när Johan blev fångad. Han kom 
i alla fall att rida ett drygt år under 
danskt befäl i danska kavalleriet så 
länge kriget pågick. Efter freden 
mellan Sverige och Danmark den 
27/5 1660 fick Johan Larsson den 
18/8 1660 ”ett wackert afsked uppå 
Tÿska bekom af sin öfwerste Hr 
Joh. Hüsser, daterat i Odense uppå 
insuln Fühnen” och han kunde fritt 
återvända hem till Västmanland.

Äntligen borde Johan kunna 
få leva i fred tillsammans med 
sin familj. Men sannolikt var inte 
bondelivet det han eftersträvade 
och kanske hade han en inneboende 
rastlöshet och ville fortsätta med 
det han var duktig på. Redan 1661 
rustade han själv, för sig själv som 
ryttare och placerades i Överstelöjt-
nant Alexander Morats kompani 
(1:a Västmanlands kompani) för 
Överby i Barkarby i Kungs-Barkarö 
socken. Hans första hustru dog och 
han gifte om sig med Anna Persdot-
ter. Familjen bosatte sig på Johans 
föräldragård i Rallsta i Svedvi sock-
en (känt från 1664) och fick barnen 
Lisbeth (1664), Peder (1666) och 

ytterligare en dotter med okänt namn 
som dog ung. Rallsta förblev Johans 
hem under hans återstående levnads-
år.

Som tack för sina insatser under 
Karl X:s fälttåg upphöjdes Uppsala 
ryttare den 26/11 1667 till kunglig 
livtrupp och fick namnet Livrege-
mentet till häst. Samma år hade 
Johan varit kommenderad till Bremen 
men hemförlovades igen den 20/8 
1669. Under augusti fick han åter 
en ny kompanichef, överstelöjtnant 
Claes Breitholtz. År 1674 fick han 
ännu en ny kompanichef då rytt-
mästaren Gustaf Ribbing fick överta 
kompaniet. 

Freden varade inte länge och i 
september 1675 brakade det ”Skån-
ska kriget” igång då Danmark och 
Brandenburg anföll Sverige. För 
Johans del blev det att åter kliva i 
sadeln och ge sig iväg. Regementet 
fick marschorder att gå via Östergöt-
land till Jönköping. Marschen gick 
sedan vidare till Vänersborg innan 
regementet lades sedan i vinterkvar-
ter i Tösse i Dalsland. Under 1676 
blev det många förflyttningar över 
långa sträckor: Tösse-Äsperöd-Karup 
över Hallandsåsen till Ängelhom och 
vidare till Ystad. Där för sökte man 
den 27/6 hindra en dansk landstig-
ning men tvingades dra sig tillbaka 
då man blev beskjuten med artilleri. 
Styrkan drogs tillbaka till Kristian-
stad. De fortsatta trupprörel serna 
för ryttarna gick fram och tillbaka 
från Kristianstad-Karlshamn-Kris-
tianstad-Torsebro-Karlshamn. Ryt-
teriet och däribland vår Johan gick 
mellan den 7-17/8, med kung Karl 
XI i spetsen, från Karlshamn mot 
Gäddeviksås-Väckel sång-Växjö-
Hösje-Borsna-Tutaryd-Hornsbron 
och korsade Lagan till Traryd. Mar-
schen gick vidare över Knäred-Trön-
ninge och till Fyllebro utanför 
Halmstad. En ansenlig sträcka på tio 
dagar! 

Slaget vid Fyllebro
Den 17/8 1676 stod de svenska och 
danska styrkorna mitt emot varandra 
på östra stranden av Fylleån. Högra 
flygelns första linje bestod av åtta 
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Slaget vid Fyllebro 1676. I bakgrunden syns Halmstad med Galgberget, till hö-
ger byn Snöstorp. Målning av Johann Philip Lemke

kompanier ur Livregementet till häst 
samt två av kungens drabantkom-
panier. Flygeln gick fram i galopp 
och anföll med blanka vapen i full 
karriär in i fiendens trupper. Sedan 
det svenska rytteriet slagit det danska 
tog sig det svenska rytteriet över 
Fylle ån och angrep den danska cen-
tern i ryggen. Panik utbröt bland de 
danska trupperna som flydde över 
ån. Ännu en strid som Johan Larsson 
kom levan de ifrån. 

Ett par dagar efter slaget anträdde 
regementet och vår Johan en ny för-
flyttning, denna gång till Varberg, 
där soldaterna fick ligga i läger en 
månad. Den 7/10 bröt kungen upp 
tillsammans med rytteriet. På order 
samlades de svenska trupperna 
inklusive Livregementet till häst 
i Hamneda. Därifrån tågade hela 
armén den 21/10 söderut igen mot 
Skåne. De danska styrkor som gått 
i vinterkvarter var inte beredda på 
den svenska offensiven och många 
blev tillfångatagna och svenskarna 
beslagtog en stor del av danskarnas 
tross. De svenska och danska trup-
perna blev sedan stående i 8 dagar 
mitt emot varandra på var sin sida 
om Råälven (kallas idag för Råån) 
utan att någon vågade sig på att 
anfalla. När danskarna drog sig till-
baka åt Malmö kunde kung Karl XI 
fortsätta marschen söderut till Lilla 
Harrie norr om Kävlingeån. Dans-
karnas läger låg söder om ån. Kölden 
och sjukdomar som grasserade bland 
de svenska soldaterna tunnade ut 
leden kraftigt. Ingen önskade att med 

oförättat ärende dra sig undan till 
vinterkvarter utan ville hellre komma 
danskarna in på livet och framtvinga 
ett avgörande. Kölden blev mycket 
sträng och isen, svenskarnas bunds-
förvant, frös sig tjock på ån. 

Slaget vid Lund
Natten mellan den 3 och 4/12 tågade 
den svenska armén i tysthet västerut 
till Stora Harrie. Ett par timmar efter 
midnatt korsade trupperna Lödde å 
på isen och ställdes upp i slagord-
ning. Ytterst på högra flygen och i 
första linjen stod två skvadroner fin-
ska dragoner. Därefter Livregementet 
till häst och vår ärrade ryttare Johan 
Larsson. Då alla svenska trupper 
intagit sin plats i slagordningen gjor-
des vändning åt högra flygeln och 
marschen mot Lund anträddes i syfte 
att kunna inta Helgonabacken och 
andra höjder norr om staden. Detta 
hade dock den danska arméledningen 
insett och satte sig också i rörelse 
mot söder för att kunna inta höjderna 
före de svenska trupperna.

Klockan halv nio kom båda styr-
korna fram ungefär samtidigt och 
gick genast i strid med varandra. 
Karl XI ledde själv den svenska 
höger flygeln och efter en timmes 
strid gav den danska vänsterflygeln 
vika och inledde en oordnad reträtt 
norrut. Den svenska högerflygeln, 
med kungen själv i spetsen, deltog 
i förföljandet upp till Kävlingeån. 
Samtidigt hade de båda arméernas 
huvudstyrkor drabbat samman norr 
om Lund. De danska styrkorna hade 

betydligt mer artilleri än de svenska 
trupperna och var överlägsna, så 
vid tolvtiden drog sig de svenska 
trupperna tillbaka för att omgrup-
pera. Generalkvartermästaren Erik 
Dahlbergh red norrut i försök att 
hitta kungen och den svenska höger-
flygeln som behövdes vid Lund. Vid 
tretiden på eftermiddagen var de 
svenska styrkorna på Möllevångs-
höjden utanför Lund i ett desperat 
läge. Men när den svenske kungen 
och de nio skvadronerna rytteri åter-
kom gick de omedelbart till anfall 
mot den danska vänsterflygeln, som 
tog till flykten. Danskarna hade lidit 
stora förluster. Det hade även Karl 
XI:s skvadroner, men än en gång 
klarade sig vår ryttare Johan undan 
ett fältslag med livet i behåll. Slut-
striden i slaget vid Lund ägde rum 
på ängarna söder om Vallkärra kyrka 
och vid halv fem på eftermiddagen 
hade allt motstånd upphört.

Efter slaget blev Johans kompani-
chef Gustaf Ribbing befordrad och 
i hans ställe övertogs kompaniet 
av ryttmästaren Axel Lejonsköld. 
Kungen stod kvar med trupperna 
vid Bältesberga mellan Helsingborg 
och Landskrona i några dagar. I 
armé  styrkan ingick Johan och de tre 
kvarvarande skvadronerna av Liv-
regementet till häst. Den 9/1 1677 
bröt svenskarna upp och gick mot 
Kristian stad som inneslöts. Livrege-
mentet till häst, som hade lidit stora 
förluster under de senaste slagen, 
behövde komplettering av manskap. 
Kungen godkände att alla friska offi-
cerare och de ryttare som hade nog 
med pengar för att klara resan och 
om de så ville, tilläts att marschera 
hem till Västmanland under det att 
kompletteringen av regementet ge-
nomfördes. Det finns inga källor där 
man kan se vilka enskilda soldater 
som red hem eller vilka som blev 
kvar i lägret utanför Kristianstad. 
Uppenbart är dock att de flesta ryt-
tare blev kvar i lägret i Skåne där 
tre kvarvarande skvadronerna (sex 
kompanier) från Livregementet till 
häst låg kvar. Vi kan nog med ganska 
stor säkerhet anta att Johan var en 
av dessa ryttare. Det vi i alla fall vet 
med säkerhet är att han var vid liv.
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I början av april 1677 bröt kungen 
upp från sitt högkvarter i Vä utanför 
Kristianstad och gick tillsammans 
med de kvarvarande ryttarna från 
Livregementet mot Landskrona. 
Natten den 17 maj ryckte denna 
ryttar styrka fram till Rönneberga 
högar, c:a en halv mil från Lands-
krona, och intog ett förskansat läger. 
Under tiden var danskarna sysselsat-
ta med att skeppa in allt mer trupper. 
Trots att danskarna var minst dubbelt 
så starka tvekade inte kungen att gå 
danskarna till mötes. Kungen själv 
ledde den högra flygeln där som van-
ligt Livregementets ryttare var pla-
cerade. De båda styrkorna stod mitt 
emot varandra utan att någon vågade 
starta ett anfall. När sedan danskarna 
började förbereda ett läger drog sig 
svenskarna tillbaka bakom sina vallar. 
Under natten drog sig svenskarna 
helt ur lägret och tog sig i tysthet 
tillbaka efter vägen mot Kristianstad 
för att invänta förstärkning. Den 3/7 
1677 förenades vid Herrvadskloster 
de tolv nyuppsatta kompanierna av 
Livregementet till häst med de tre 

kvarvarande skvadronerna och resten 
av den svenska armén. 

Slaget vid Landskrona
Den 12/7 bröt kungen upp med hela 
sin armé och gick mot Landskrona. 
En liten grupp på 50 av de bäst be-
ridna ryttarna ryckte fram till Rönne-
berga högar för att kunskapa om 
danskarna och deras positioner. Om 
Johan var en av dessa går det tyvärr 
inte att få reda på. Den 14/7 i dag-
ningen formerade sig den svenska 
hären. Den högra flygeln, som kungen 
själv skulle leda, bestod i första 
linjen av 142 man drabanter och 
984 man ur Livregementet till häst, 
däribland vår ryttare Johan Larsson. 
Det svenska anfallet tryckte tillbaka 
danskarna, vilka drog sig tillbaka in 
under skydd från Landskronas kano-
ner. Regementet led stora förluster 
under slaget – fyra officerare, en 
kornett, två underofficerare och 153 
ryttare, dvs. drygt 13 % av regemen-
tets totala numerär. Kvar i Malmö 
låg också efter slaget fyra ryttmäs-
tare, fem löjtnanter och kornetter, 

fem underofficerare och 152 gemena 
ryttare som sjuka eller skadade. Om 
Johan tillhörde de som klarat sig 
utan skador eller ingick bland de 152 
som var sjuka eller skadade förtäljer 
inte historien. Men han hade ännu 
många år kvar i livet. En av de som 
sannolikt skadades vid slaget var 
ryttmästaren Axel Lejonsköld, som 
blev utbytt som kompanichef i augusti 
då han ersattes av ryttmästaren Carl 
Nieroth. 

Svenskarna, som återställt den 
svenska övervikten i Skåne, hade 
dock inte lyckats fälla det slutliga 
avgörandet. Kungen drog sig till baka 
till sitt befästa läger Rönneberga 
högar och nöjde sig med att bevaka 
fienden. Brist på förnödenheter 
tvingade till sist kungen att låta rytte-
riet bryta upp och tåga mot Kristi-
anstad medan övriga trupper följde 
efter. Trots några försök att knäcka 
Kristianstad lyckades inte detta. Där-
för förflyttades den svenska armén 
på nytt och marschen gick via Vram 
-Hörby till Norrvidinge  strax norr 
om Kävlinge. Där kunde de svenska 
kunskaparna konstatera att den danske 
kungen återvänt till Köpenhamn och 
det mesta av hans folk skeppats över 
till Själland. Under dessa förhållanden 
tillät sig svenskarna gå norrut för 
vinterkvarter. Åter utsågs en ny kom-
panichef över Johan, denna gången 
blev det ryttmästaren Nicolaus Goes 
som fortsättningsvis skulle leda 
kompaniet.

Strax före nyår kom underrättelser 
om att danskarna skeppade in folk 
till Landskrona. Genast skickades 
hela Livregementet till Skåne. Den 
2/1 1678 sändes 100 ryttare fram 
mot Landskrona för att kunskapa. 
De återkom med underrättelsen att 
ryktet varit ogrundat och att allt var 
lugnt i staden. Ryttarna tilläts där-
för gå tillbaka till sitt vinterkvarter 
i Halland, dit det anlände den 4/1. 
Regementet fick sedan ligga stilla 
till slutet av mars. Under våren till-
fördes regementet nya rekryter och 
hade därefter en numerär på 1800 
man. I juni marscherade regementet 
åter mot Kristianstad och korsade 
den 20/6 Helge å för att innesluta 

Slaget vid Landskrona 1677. Styrkornas uppställning.
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staden. Under året pågick inga större 
stridsaktiviteter men flera gånger 
blev regementets ryttare angripna av 
snapphanar, t ex under spaningsupp-
drag i mindre grupper. Vid ett upp-
drag den 23/7 blev kompanichefen 
Goes tillfångatagen av danskarna 
medan hans ryttartrupp blev slagen. 
Goes återkom från fångenskapen i 
Köpenhamn den 30/8. Efter förhand-
lingar överlämnades Kristianstad den 
4/8 till svenskarna och danskarna 
drog sig tillbaka till Landskrona med 
svenskarna i släptåg för att kunna 
bevaka danskarnas rörelser men inga 
strider förekom. I oktober 1679 kunde 
regementet åter gå i vinterkvarter i 
Halland. 

Den 10/7 1679 sammandrogs 
bl a Livregementet till Laholm och 
gick sedan över Hallandsåsen den 
11/7. Inga stridshandlingar av vikt 
inträffade under sommaren. Däremot 
pågick fredsförhandlingar i Lund och 
den 27/9 kunde fredfördraget äntli-
gen undertecknas. Kungen mönstrade 
samtliga kompanier i regementet den 
12-13/10, i Luggude härad, för att 
sedan låta regementet avmarsche-
ra till sina hemorter. I Johans fall 
och Nicolaus Goes kompani gick 
marschvägen via Halmstad-Getinge 
- Gunnarp-Svenljunga-Bogesund 
(nuvarande Ulricehamn)-Falköping 
- Skövde-Hova-Bodarne-Örebro och 
hem. Ännu ett krig var slut och vår 
ryttare Johan var fortfarande i livet. 

Rusthållaren
Hemma på gården i Rallsta i Svedvi 
socken sammanstrålade Johan hösten/
vintern 1679 åter med familjen som, 
förutom honom själv, bestod av 
hustrun Anna, sonen Per och dotter 
Lisbeth. Den andra dottern var död. 
Ett par år senare avslutade vår ryttare 
Johan Larsson till sist sin soldatbana.  
Han fick vid mönstringen i Kungsör 
i november 1683 avsked som soldat, 
enligt rullorna efter att ha tjänat i 41 
år. I eftermälet ska han vid mönst-
ringen den 16/11 1683, ”af Hans 
Högtsal. Mag:t Konung Carl d XI ett 
nådigt afskedh bekom widh mönst-
ringsplatzen Kongzöhr d 16 nov. 
1683 då han in alles 50 åhr under 

militien åtskillige travailer uthärdat 
och på sin kropp som illa blesserat 
är åtskilliga techn till sin hurtighet, 
både af skått och wäria wederlagt 
hafwer”. 

Livet måste drastiskt ha föränd-
rats för ryttaren Johan då han var 
hemkommen och krigen var slut, 
men tvi den som ger sig! Vid gene-
ralmönstringen för Livregementet till 
häst 1683 anges att Johan Larsson 
för Överby fått avsked men också att 
han blivit rusthållare på Rallsta till 
sventienaren (ryttaren) Per Jonsson, 
dvs hans son. Han rustade för krono-
räntan på gården. 

Sonen Per Jonsson placerades 
under Nicolaus Goes, faderns före 
detta kompanichef och skulle rida 
för Överby i Kungs-Barkarö socken, 
precis som sin fader. Sonen Per 
Johansson blev runt 1708 dragon 
och skickades ut i kriget. Han fick 
avsked 1719 och var sedan dess, och 
till sin död, bonde i Rallsta. 

Johans hustru Anna dog någon 
gång runt 1695 och Johan gifte sig 
1696 för tredje gången i Svedvi, nu 
med kaplanen Peter Lundas änka, 
Kerstin Pedersdotter Felenia, född 
c:a 1661 i Fellingsbro. Med henne 
fick han dottern Anna (1697). 

Ryttaren Johan Larsson avled i 
Rallsta i Svedvi socken den 10/11 
1698. Trots sitt äventyrliga och 
våldsamma leverne hade han lyckats 
uppnå den aktningsvärda åldern av 
84 år. Han dog i stillhet efter att ha.
”i detta åhr nog warit besfwäradt an 
häftig bröstwärck”. I hans dödsruna 
skriver prästen: 

”Denne Sal. mannens almänne 
lefwerne än wäl allom Kunnigt och 
bekant, at han älskade Gudz ord, 
brukade somoftast med endast små 
salighets medel, war hielpsam emot 
de fattige, oförfärat för sina fiender 
och sedersam emot sine lärare Har 
i detta åhr nog warit beswärat af en 
häftig bröstwärck och afsommnade 
Saktmodel. d 10 nov. sidsetledne, då 
han ungefär 84 åhr här i w lefwat”.

Rullorna anger att Johan varit 
soldat i 41 år, dvs från 1642 medan 
dödsrunan anger att han varit soldat 
i 50 år vid avskedet, alltså från 1633, 

men vi vet ju nu att det var 44 år 
och att han blev soldat 1639. Därtill 
var han rusthållare i 15 år, från sitt 
avsked 1683 och fram till sin död 
1698. En osannolik bild av en man 
som tjänat som soldat under drygt 
fyra decennier, deltagit i mängder av 
stora slag med massor av döda och 
skadade och som levat enkelt och 
under miserabla förhållanden i fält 
under större delen av sitt liv. 

Man kan också se det ur ett annat 
perspektiv. Han hade levt under fyra 
svenska kungar och en drottning – 
Gustaf II Adolf, Drottning Kristina, 
Karl X Gustaf, Karl XI och Karl XII 
samt tre förmyndarregeringar och 
dessutom tjänat den danske kungen 
något år innan hans levnadsbana tog 
slut 84 år gammal.

Tryckta källor
- Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg
- Kungl. lifregementets till häst historia 
D1-D5, Axel Braunerhjelm, 1912-1922
- Anteckningar rörande svenska regemen-
ternas historia, Julius Mankell, 1866 
- Kriget mot Danmark 1675-1679, Gustaf 
Björlin, 1885

Digitala förstahandskällor
- Älvsborgs Lösen för den 6 terminen 1618
- Västmanlands Jordeböcker 1632:13
- Roterings- och utskrivningslängd Väst-
manland 1630, 1633, 1637, 1638, 1639, 
1643, 1644
- Rullor Upplands Kavalleri 1639, 1640, 
1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1647, 
1648, 1650, 1651, 1652, 1653, 1655, 
1661, 1662, 1663, 1666
- Rullor Livregementet till häst 1669, 1671, 
1672, 1674, 1676, 1678, 1679
- Generalmönsterrullor Livregementet till 
häst 1683, 1684, 1685, 1686
- Svedvi Mantalslängd 1664, 1667, 1668, 
1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1675, 
1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1684, 
1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 
1694, 1695, 1697
- Svedvi Husförhör A:1, A:2
- Svedvi Kommunionlängd DII:1
- Svedvi Vigda LI:4
- Svedvi Döda LI:4
- Svedvi Döda C:1

För den som är intresserad av mer 
detaljerade källuppgifter, kontakta 
andersmoller@telia.com
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Hur kommer det sig att du bör-
jade släktforska?
Min fromma mormor hade en tjock 
bibel. När jag växte upp brukade 
jag titta i den då och då medan de 
vuxna pratade och drack kaffe. Före 
titelbladet hade någon med svart och 
rött bläck textat en fyra sidor lång 
lista med namn och årtal. Listan bör-
jade med Carl, son till Ragvald och 
Ragnhild, som 1299 bytte mark med 
Nydala kloster i Småland. På listan 
stod konstiga namn som Upplänning, 
Kallerman, Nensén och Wasell. Där 
fanns flera som hette Löfgren, precis 
som mormor innan hon gifte sig. Jag 
fantiserade litet kring de där männi-
skorna, som levde för så ofattbart 
länge sedan. Men tänkte sedan inte 
mer på dem. Frågade inte ens vilka 
de var.

Inte förrän jag i yngre medelål-
dern träffade en länge bortglömd 
faster, som berättade om sin moster 
Augusta, född på 1860-talet, sjuk-
sköterska och gift med en svensk-
amerikan. Denna gamla dam trodde 
bestämt att hennes farfar (alltså min 
farmors farfar) var oäkta son till en 
fransman. Denne var barndomsvän 
till Jean Baptiste Bernadotte och 
hade kommit till Sverige tillsam-
mans med den blivande kungen, fick 
faster veta. Här blev han privat råd-
givare och sällskap åt sin framgångs-
rike vän och så småningom svensk 
medborgare. 

Faster trodde inte på historien. 
Men det visade sig att hon inte varit 
ensam om att ha hört den. Jag blev 
nyfiken. Varför fabulerade präktiga 
Augusta ihop en sådan skröna? För 
det var väl en skröna? Hade denne 
fransman över huvud taget existerat? 
Och då mindes jag plötsligt mormors 
bibel. Vilka var personerna i den? 
Inte var väl de också bara påhitt? 

Jag började leka med tanken på 
att släktforska. Men hur skulle det 
gå till?

Ja, hur satte jag i gång?
Till att börja med tog jag reda på att 
namnen på bibellistan var hämtade 
ur mormors bror Bernhard Löfgrens 
privata arkiv. Han dog 1933, innan 
jag föddes, och hade letat anor i 30 
år med äldste sonen och sin hustru 
som probander. Arkivet, med hund-
ratals A5-kort i fyra lådor, spårade 
jag till en avlägsen kusin till min 
mor. Jag hyrde kopieringsapparat, 
åkte hem till morskusinen och fick 
en uppsättning av de sirligt hand-
skrivna ansedlar och runda antavlor 
som antogs höra till mormors gren. 
Längre kom jag inte då på min gene-
alogiska resa.

När jag var närmare 50 år flyttade 
jag från Stockholm till Skåne. Jag 
hade hört att min morfar, som jag 
heller aldrig träffat, var född i Lund 
och fick lust att ta reda på mera om 
honom och den grenen. Min man 
och jag anmälde oss till en kurs. I två 
terminer satt vi varje lördag bakom 
nerdragna gardiner och läste kyrk-
böcker på rullfilm. Snart åkte vi runt 
på Söderslätt, där morfar hade rötter 
i rara byar. Jag knackade på hos släk-
tingar i fjärde, femte och sjätte led. 
De berättade gärna om åbor, inhy-
singar, präster och rusthållare, om 
gårdar, laga skiften och en arvstvist. 
Jag pratade med hembygdsforskare, 
tittade på gravstenar och kyrkor med 
trappstegsgavlar. Gick med i forskar-
föreningar, deltog i anbytardagar och 
fick påfyllningar på antavlan. ”På 
Söderslätt är vi alla släkt” hörde jag 
ofta. Vilket fantastiskt sätt det var att 
lära känna den landsända som blivit 
min nya hemtrakt.

Varför släktforskar du, 
Birgitta Ekvall?

Birgitta är född i 
Stockholm, fil kand 
och journalist, pen-
sionerad från Syd-
svens kans redak tion 
i Malmö, där hon 
bor. Åren 1958-1960 
jobbade hon på VLT. 
Har släktforskat i 
c:a 25 år och blev 
medlem i Västerås 
Släktforskarklubb 
2015.

Arosiana 1-2016
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Man ska ju inte lita på andra-
handsuppgifter, hade vi lärt oss. Så 
jag började också stämma av vad 
som stod på Bernhards ovärderliga 
ansedlar mot arkivalier. Flera semes-
terveckor tillbringades på lands- och 
stadsarkiv i norr och söder samt på 
släktforskarcentren i Kyrkhult och 
Leksand. Jag korrigerade smärre fel 
i ansedlarna. Här och var kunde jag 
komplettera med ett par generationer. 
Då var jag stolt. 

Jag startade också utforskning av 
övriga grenar och kvistar på släkt-
trädet. Gick på rolig kurs i att tolka 
gamla handstilar. Fick kontakt med 
ännu fler livs levande släktingar via 
deras efterlysningar på Rötter. En av 
dem, som jag nu brevväxlat länge 
med, bor i Minnesota.

Var kommer dina förfäder ifrån?
Förutom Skåne från Jämtland, Sörm-
land, Uppland, Väster- och Östergöt-
land, Västerbotten och Västmanland 
samt Stockholm. En slaktare invand-
rade från Mecklenburg-Schwerin, en 
skräddare kom från Pommern och 
en tredje, som blev hovstallmästare, 
kom från Schweiz. Alla stånd och 
karriärer, från kökspiga och statare 
till landshövding, är representerade. 
Den sociala och geografiska bredden 
ser jag som en förmån.

Vad intresserar du dig för inom 
släktforskningen?
Kopplingen mellan makten och 
de mina. Att upptäcka hur det som 
kungar och överhet i nåder beslutat 
och påbjudit, det som vi läser om i 
historieböcker, faktiskt har påverkat 
vardag och livsvillkor även för mina 
anhöriga. På gott och ont. Jag blir 
berörd i hjärteroten samtidigt som 
vyerna vidgas. 

Några exempel visar vad jag menar:
• När Gustaf Vasa på 1500-talet 

inför den lutherska reformationen 
i Sverige så körs en munk ut från 
klostret i Edsberg (Närke). Klostret 
måste ju, liksom övriga kloster i lan-
det, läggas ner. Deras rikedomar ska 
användas för att betala statsskulden 
till Hansan i Lübeck. Fri från celiba-
tet kan den före detta munken gifta 
sig. Han får ett enda barn, min ana. 

• När Gustaf III slåss mot ryssen 
så dör soldat Lars Rask från upp-
ländska Dymmelsbo 1790 i slaget 
vid Svensksund. Hans hustru och 
små barn tvingas utblottade lämna 
torpet till nästa soldat. På något 
obegripligt sätt lyckas de skaffa ny 
bostad och överleva i stor fattigdom. 
Dottern Anna finns på min antavla, 
på fars sida. 

• När sågverken i Norrland under 
1800-talet står tätt som maskrosor 
på en sommaräng så har mormors 
far från Timrå kontakt med träpatro-
ner i Sundsvall. Han är redare och 
sjökapten. Tar med sig familjen på 
långa resor till havs. En gång, då han 
med lots ombord var på hemväg från 
Burma, så havererar segelfartyget 
nära Moulmain. Alla ombord räddas. 
Strax därpå föder den uppenbart 
uthålliga hustrun ett av parets fem 
barn. I familjens anteckningar note-
ras latitud och longitud. 

Har du upptäckt något ovanligt 
och/eller spännande i din släkt-
forskning?
Javisst. Se t ex ovan om fransman-
nen, som var kungens förtrogne. Jag 
sökte honom förgäves på många håll, 
till och med i Bernadotte-arkivet. 
Hittade en man som i några avse-
enden påminner om huvudfiguren i 
skrönan. Men han har rimligen inte 

någon som helst anknytning (inte ens 
i skymundan) till min fars släkt. För-
utsett resultat av intressant grävjobb.

 
Roligaste fyndet? 
En två meter hög oljemålning från 
1680 i Sättersta kyrka, Sörmland, 
med en prästfamilj i helfigur. Tänk 
att först hitta föräldrarna i husför-
hörslängder och sedan få se dem 
och deras sex barn på en över 300 
år gammal bild, detaljrik och tydlig 
som ett i dagsljus nytaget foto. Där 
fick jag till och med veta när alla 
föddes. Det kan inte kyrkboken upp-
lysa om.

Har du stött på något problem i 
din forskning?
Ja, självklart. En tjuvaktig sjöman, 
som suttit på Långholmen, dog av 
arsenikförgiftning när han släppts 
ut efter två år. Tog han livet av sig? 
Blev han mördad? Eller handlar det 
om en medicinering som gick snett? 
Inga kommentarer ges i dödlängden. 

Ditt bästa tips till andra släkt-
forskare? 
Ta reda på mycket om varje ana. 
Hasta inte bara vidare bakåt, även 
om det är frestande. Du kommer att 
upptäcka sådant som du aldrig drömt 
om!

Vill du också besvara enkäten?
Frågorna finns på vår hemsida, där du kan 
kopiera över dem till ditt mail när du ska 
svara. Bifoga en bild.

Skicka dina svar till redaktören: 
simeon.a@telia.com

Läs Birgittas artikel om Härads hövdingens 
hustru i Arosiana nr 2-2015.

”Varför fabulerade präktiga Augusta ihop 
en sådan skröna?”
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Redaktionsmöte 3/2
Margareta Lindqvist, Sven Olby, Simeon 
Andersson, Karin Jyrell och Ingemar Widestig 
arbetar med detta nummer.
Foto: Kerstin Andersson

Bildsidan

Medlemsmöte 26/11
Maria och Sten Svensson samtalar med Sture 
Andersson efter hans föreläsning om hans 
släkts emigration till Amerika.
Foto: Sven Olby

Anita hittade sina systrar
Anita Söderman växte upp ensam med sin 
mor och visste inget om sin far. På Stadsar-
kivet i Västerås fanns ett brev från fadern i 
barnavårdsnämndens akt. Nu fick vi ett namn 
på fadern. I brevet skriver han att han har två 
barn sedan tidigare. Dessa barn var vid brevets 
datering 8 och 11 år. Då hade vi år att gå 
efter. I SVAR, SCB ”Västerås år 1940 födda” i 
dop/födelseboken, Centrallasarettet Västerås, 
fann vi en dotter till fadern. Det andra barnet 
hittade vi i år 1933. Halvsystrarna till Anita 
har nu både namn och födelsedata. Därefter 
söker vi dem i Sveriges befolkning 1970 och 
1980. På Birthday.se hittar vi dem och har nu 
även aktuella adresser och telefonnummer. 
Anita sänder brev till dem och berättar om sin 
upptäckt. På Anitas 73- års dag reser hon till 
Göteborg och träffar sina båda halvsystrar för 
första gången. Det äldre paret i Romfartuna 
som Anitas mor har kallat tant och farbror var 
egentligen Anitas farmor och farfar. Nu har 
Anita ”fått” två halvsystrar, hon som alltid har 
drömt om syskon!
Text: Kerstin Andersson
Bild: Ronnie Holm och Anita Söderman.
Foto: Simeon Andersson

Du tittar väl på bilderna på vår hemsida:
www.arosiana.se  > Tidningar > Arosiana-Net?

Cirkel om släktforskning med DNA 17/2.
Lars Berglöf håller en samtalscirkel om släkt-
forskning med DNA.
Från vänster runt bordet: Christina Korell, Kent 
Edberg, Monica Fagerholm, Ingegerd Forsberg, 
Lars Berglöf, Ove Berg och Elsie Marosan.
Foto: Simeon Andersson

Arosiana 1-2016
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Läsövning
Av: Ingemar Widestig

Protokoll från våra härads- och rådhusrätter kan 
vara mycket intressant läsning. De ger inte bara ett 
referat av och utslag rörande målet. De kan också 
innehålla information om liv och leverne samt ge en 
miljö beskrivning av ett torp/gård på 1700-talet etc.

Boken Domstolsforska – hur jag finner 
mina förfäder i domstolsarkiven 
av Claes Westling kan rekommenderas 
för den som vill lära sig mer om hur 
man forskar i domstolsarkiv.

Läsövningen är hämtad från ett extraordinarie ting vid Skinnskatte-
bergs bergslags häradsrätt hållet den 8 augusti 1700 i Skinnskattebergs 
sockenstuga. Målet handlar om en hammarsmed, Frans Wernicksson, 
som något påverkad av starka drycker slår ihjäl en soldat Petter Eriks-
son. Allt utspelar sig i dåtidens centrala Skinnskatteberg med många 
vittnen. Petter Eriksson är dessutom Frans Wernikssons hustrus syster-
son.

Protokollet är på åtta sidor. Vi nöjer oss här med de två sista sidorna 
som sammanfattar beslutet. Försök gärna läsa hela protokollet. (Om 
någon vill ha tolkningen av hela protokollet så går det bra att få den 
genom att sända ett mail till mig).

Aktuella domböcker finns digitaliserade både hos Riksarkivet och 
Arkiv Digital. 

Arkiv Digital har fotograferat de så kallade renoverade domböcker-
na som är avskrifter som sänts in till hovrätten. Inbindningen gör att en 
del text i kanten försvinner. Riksarkivet har fotograferat originalböck-
erna som är lättare att läsa. Beteckningarna på böckerna är också helt 
olika. Protokollen är däremot nästan identiska. Jag har här valt att utgå 
från Riksarkivets protokoll.

Protokollet för läsövningen finns i:
Riksarkivet
Skinnskattebergs bergslags härads-
rätt, Domböcker vid ordinarie ting, 
SE/ULA/11335/A I a/2 (1699-1705), 
bildid: C0104904_00149. Början av 
protokollet Läsövningen på bild 152.
Arkiv Digital
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen 
Västmanlands län EXIe:2302 (1700-
1700) Bild 6060 / sid 595 (AID: 
v420704.b6060.s595, NAD: SE/
RA/42042202). Läsövningen på 
sidorna 598 och 599.

Förklaringar till texten i läsövningen
Resolutio är alltså tingsrättens sam-
manfattning och beslut. 
Referens görs till Guds lag Gen:9. 
Här avses Första Moseboken Genesis. 
Under Karl IX hade Moseböckerna 
upphöjts till svensk lag. 
Vidare refereras till LL, dvs. landslagen 
som vid denna tid innebar Kung 
Kristof fers landslag från 1442 som 
gällde till 1736. Många tillägg hade 
tillkommit under årens lopp. 
I protokollet står också att domen 
skulle underkastas hovrättens bedöm-
ning. Detta skedde alltid då stränga 
straff hade utdelats och är alltså inte 
detsamma som dagens överklagande 
till högre instans.
Hovrätten gillade och fastställde tings-
rättens dom den 7 september. Detta 
gjordes med tingsrättsprotokollet som 
underlag. Några förhör gjordes inte av 
Hovrätten. Hovrätten använde också 
den vanliga frasen androm till skräck 
och Warnagel. Straffet skulle inte bara 
straffa de skyldiga utan också vara en 
varning till och avskräcka andra.

14 15
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Resolutio, Såsom af wittnens berättelse,
och den angifnas egit tillstående uti Ran-
sakningen är i sanning befunnit, det Ham-
marsmeden Frans Wernicksson, för det den 
afledne Petter Erichsson kallat honom 
Grijn frantz, tagit berde Petter i bröstet och 
skutit honom öfwer ända genom Porten, 
så och att då han fådt något hugg igen, 

han sprungit i wredes mod hemm efter 
en Lija, och huggit dermed efter Petter i 
Porten, så att Lijan gådt sunder, och ändtel. 
sedan han åter fådt hugg af Stören, Nembl. 
ett slag öfwer buken, uti ijfwer och bitterhet 
huggit Petter Erichsson twänne hugg med 
Lijan, att han straxt deraf döden lutit; Alt-

Arosiana 1-2016
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 Petter Erichsson eij tillförende warit berycktat för nå-
gon ogudachtighet i sitt lefwerne; Så finner dock 
Tingz Rätten i anledning af Kongl. Maijtz Kyrckiolag, 
efter han i en grof synd dödt, som och till en wahr-
nagel för de öfwerdådige, hwilcka här på Skinskatte-
bergz Backe ett omenskligit lefwerne föra, hwaröfr 
stundel. Klagas, skiähligt och rättwijst det Petter Erichs-
sons döda Kropp, skall utan Ceremonier i Kyrkio-
gården begrafwas.

derföre och emädan detta drååp således utan alla 
Lijfznöd är giord, dy bör och skall Frans Wernickson 
så wähl efter Gudz befallning Gen: 9, som Swe-
riges Lag, det 2 Cap: Dråp MB. 1. LL: gifwa Lijf 
för Lijf. Hwilken domb till följe af Processen 
underkastas höglofl. Kongl. HofRättens Högrättwijsa 
förklaring.     Och alldenstund det tillkom-
mer werdzlig Rätt, att ransaka och döma öfwer 
deras begrafning som på sådant sätt, som Petter Erichs-
son omkomma; fördenskull ehuruwähl denne
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ag hade turen att tidigt få 
kontakt med flera släktingar i 

USA och Canada och via den vägen 
samlat på mig information. Således 
kan jag inte delge så mycket i ämnet 
”Hur man hittar släkten i Amerika”. 
Flera släktingar har, och har haft, 
kontakt med familjer i både USA och 
Canada som jag tagit över. I mitt fall 
är det i första hand fyra starka en-
samma kvinnor som emigrerat, men 
också en f.d. soldat med familj. 

Fakta om emigration finns att 
söka på internet. Uppgifterna varierar 
lite men i stort kan följande gälla:
Åren 1850-1920 utvandrade c:a 1,5 
miljoner från Sverige, varav c:a 1 mil-
jon till Nord Amerika. 1870 uppges 
det finnas c:a 400 000 svenskar i 
Amerika. 1890 var siffran c:a 800 
000. 15-20 % av den unga befolk-
ningen gav sig iväg.

Detta måste ha satt sina spår i 
befolkningsuppgifterna. Men det var 
ändå en stor tillväxt i Sverige.

Anledningarna till emigrationen 
var t.ex.:
• Tillgänglig jord började ta slut
• Missväxt vissa år
• Befolkningsökningen
• Missnöje med kyrkan
• Värnplikten
• Ingen allmän rösträtt
• Och inte minst agenter som spred 
lockelser om det förlovade landet.

Men alla utvandrarna hade nog 
stora förhoppningar om ett bättre liv. 
Om de lyckats är svårt att utvärdera då 
vi inte vet hur de skulle ha klarat sig 
om de varit kvar i Sverige.

Anna Helena Bohm
I mitt fall började det med att min 
mormors syster, Anna Helena (Carl-

son) Bohm gav sig iväg från Öster-
götland 1889. Enligt rykten åkte hon 
tillsammans med en man som beta-
lade för henne. Väl framme i USA så 
gick hon sin egen väg. Det behöver 
dock inte vara sant, även om samma 
rykten florerar på båda sidor. Jag har 
inte funnit några fakta.

Hon gifter sig med en svensk, 
också från Östergötland. De bygger 
sig ett hus i Moline Illinois med 10 
rum, som måste ha varit storslaget 
även i USA. Men kanske ännu mer 
imponerande hemma i Sverige. 

1902 – 13 år efter hon avreste – 
kom hon med familjen hem och häl-
sade på respektive föräldrar. Släkten 
måste ha varit mycket imponerade 
av besöket och en fotograf inkallades 
att föreviga händelsen. Resultatet 
blev en bild med släkten på hennes 
sida, alla uppstramade och ser stolta 
ut. Inte minst föräldrarna och besö-
karna själva.
Att hon lyckats var det inget tvivel 
om och det lockade två andra systrar 
att komma över. Gerda åkte redan 
1902, tillsammans med Anna Helena, 
kanske redan avtalat, och 1903 kom 
Alma iväg.

Anna Helena med familj flyttade 
från sitt stora hus. Anledningen vet 
vi ej. De blev farmare längre norr ut. 
Anna Helena blev änka vid 49 års ål-
der. Hon levde och bodde i Wiscon-
sin tidvis tillsammans med sina tre 
barn, två döttrar och en son. Hon 
avled 1957, 87 år gammal, efter att 
ha bott hos döttrarna och sista tiden 
på äldre boende.

Jag har följt hennes barn, barn-
barn och nu även barnbarns barn. 
Man kanske kan säga, att hennes 
utvandring hade lyckats, med tanke 

på en stor familj som levt gott, efter 
min bedömning. Men Anna Helena 
verkar ha varit en stark kvinna som 
kunnat göra gott ifrån sig även här i 
Sverige!

Hennes systrar då? Jo Gerda blev 
gift med Bill Lindgren och bosatt i 
Karlifornien. Tyvärr vet vi inte så 
mycket om hennes liv. Hon fick inga 
barn, men var glad och sprallig, enligt 
släkten.

Alma kom till Canada och blev 
gift med Julius Okerman (Åkerman?) 
Julius var änkeman med tre barn, så 
Alma fick i alla fall en familj. Men 
sedan tar det slut, då ingen vet så 
mycket om hennes liv.

Systrarna har haft kontakt genom 
åren, men i kommande genera tioner 
har kontakten ebbat ut. Deras respek-
tive hade ju svenskklingande efter-
namn, men ingen vet om de var, eller 
kom, från Sverige. Här finns mer 
arbete att göra.

Rykten säger att både Gerda och 
Alma varit på besök hemma i Sverige. 
Det finns souvenirer från 1930 och 
det sägs att en av dem var hem 1912 
och skulle återvända med Titanic 
men ångrat sig. Men sådana historier 
är det gott om och troligtvis är få 
sanna.

Dorry Eldstrom
Det här var tre kvinnoöden. Sedan 
har vi ett till: Min moster Dorry blev 
värvad av en moster. Det var Alma 
som lockade över henne. Kan tänkas 
Alma tyckte att hon ville hjälpa en 
flicka till ett bättre liv, eller kanske att 
hon behövde hushållshjälp? 

Dorry, 16 år 1925, for iväg från 
Motala till Canada och kom aldrig 
mer hem igen. Två år senare gifter hon 

Text: Sture Andersson

Vad hände sedan?
Som släktforskare finns det grenar som är mer intressanta än 
andra. För min del så fastnade jag för vad som hände mina 
utvandrade släktingar.

J

Arosiana 1-2016



17Arosiana 1-2016

sig med en svenskättling i granngår-
den, Reuben Eldstrom. De vill sluta 
som piga och dräng och söker ett 
”Homestead”, d.v.s. en möjlighet att 
för en billig penning och genom hårt 
arbete skaffa sig egen mark. Det blir 
i norra Canada och delstaten Alberta. 
160 tunnland mark blir deras efter 
att de har visat att de duger. De avser 
slå sig ner där. Reuben åker före och 
röjer mark och bygger ett hus för 
familjen som kommer efter 1929 då 
första barnet har kommit. De får totalt 
en dotter och sex pojkar.

Dorry fick nog jobba hårt under 
enkla förhållanden i ett land med 
30 grader varmt på sommaren och 
minus 30 grader på vintern. Om 
hon deltog i jordbruket vet jag inte, 
men en trevlig bild med henne på 
en ridhäst imponerade på de yngre i 
Sverige!

Där, i North Star-området, blir de 
kvar livet ut tills de lämnar över till 
yngste sonen och flyttar till staden 
Manning som pensionärer. Reuben 
avlider så småningom och moster 
Dorry från Motala avlider 1999, 
90 år gammal.

 Även här har jag följt familjen 
under många år. I dag finns många 
med namnet Eldstom i USA och 
Canada.

Att de inte besökte Sverige kan 
nog förklaras med att det inte fanns 
råd till det. Släkten sa att varje gång 

det var tal om resa så kunde Dorry 
inte p.g.a. graviditet. De fick ju sju 
barn. Var hennes emigration lyckad? 
Tja …

August Bohm
Slutligen f.d. soldaten August Bohm 
i Hamra 26 i Lönsås Motala (1830).
Han fick barn med en flicka, men de 
blev aldrig gifta. Det var sonen Karl 
Bohm (1849), som senare i livet blev 
far till Anna Helena, som historien 
började med. Föräldrarna bildade fa-
miljer på var sitt håll. Karl växte upp 
med modern och hennes familj. 

Men August med familj kom även 
de att utvandra år 1870, samma år 
som Anna Helena föddes. Här kan 
man fundera om August visste om 
sitt barnbarn, eller var kontakten 
bruten? Visste Anna Helena om att 
hennes farfar fanns i Amerika när 
hon utvandrade?

August med familj kom till Ells-
borough i södra Minnesota, vilket 
jag kunde finna via Emigrantinsti-
tutet i Växjö och Svenska försam-
lingsböcker. Men här tog det stopp 
p.g.a. min okunnighet!
Många år senare fick jag ett med-
delande från en släktintresserad 
släkting over there. Hon hade fått 
ett samtal från, som det visade sig, 
ett barnbarns barn till August Bohm. 
Han hade flera barn i sin utvandrade 
familj, några födda i Sverige och 

några i USA. Plötsligt hade jag koll 
på den grenen också, samt en släkting 
att ha kontakt med! 

Den släktingen, Judi Ellison 
Boohm, kom över till vår släktträff i 
Motala 2014. Judi hade besökt platsen 
i Minnesota som August kom till och 
där han bodde några år. Judi visade 
en karta över området County Ells-
borough där namnet August Bohm 
fanns inskrivet på ett Homestead. 

Med datorns hjälp sökte jag mig 
fram på kartan till Minnesota och 
zoomade in på plätten där huset 
troligtvis hade stått. Övrig mark är 
upplöjd – ytterligare en dimension i 
släktforskningsarbetet!

Det finns nu många släktingar i 
USA och Canada, men bara högst 
fem personer som är släktforsknings-
intresserade, så jag har blivit lite av 
spindeln i nätet i Amerikasläkten. 
Jag har fått Amerikabesök vid sex 
tillfällen och av sammanlagt tio per-
soner under åren. Själv gjorde jag 
en rundresa 1991 i Canada och USA 
och passerade sju stater och åkte c:a 
400 mil i bil, förutom flygresorna.

Ni som har släkt over there – om 
möjlighet finns, så åk över och upplev 
landet och din släkt!

Familjen Bohm Kärrhagen, midsommar 1902. Moster Dorry i Canada.
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in farmors mamma hette 
Dora Emerentia Rödlund. 

Hon föddes 1888 i den lilla byn Ed, 
i Ytterlännäs, Ångermanland. Jag var 
sju år när ”gammelfarmor” dog och 
jag minns henne som en rakryggad 
och ganska barsk kvinna. Efter hennes 
död fick jag ärva en opublicerad 
diktsamling hon skrivit under sin 
livstid. 

Doras texter väckte min sympati, 
aktning och nyfikenhet. Ju mer jag 
läste, desto mer ville jag veta om 
denna kvinna som utåt verkade så 
kylig men som i skrift visade ett 
sårbart och varmt hjärta.  Särskilt en 
dikt gjorde djupt intryck på mig och 
fick mig att börja släktforska: 

”Härdens brasa flammar. Nu vill jag vila 

ut, uti min hemgårds kammar. All oro 

och sorg blir flarn när jag vilar igen som 

barn på bädd som min moder bäddat.

Nu är jag åter hemma hos Far och Mor. 

Jag sitter hos dem vid härden i kamma-

ren där lyckan bor och ser in i den sista 

glöd. Hela den stora världen är svunnen 

i all sin nöd. 

Mor går tyst och stilla över trasmatts- 

pyntat golv ansar varligt brasans sista 

bränder. Allt ont och farligt viker för 

min Moders gamla kära händer…”

Jag ville så gärna veta mer om 
”gammelfarmors” lyckliga barndom 
och barndomshemmet i Ed, men 
forskningen visade snart att Doras 
barndomslycka varit kortvarig. När 
hon var nio år avled hennes mamma 
i TBC. Fadern gifte om sig och den 

stora barnaskaran utackorderades 
till olika hem. Jag blev ledsen för 
gammel farmors skull. Alla hennes 
dikter målade bilder av lycka och 
harmoni, men verkligheten hade varit 
en helt annan. 

Den släktforskning som börjat 
med en dikt om barndomslycka, 
förde mig bakåt i tiden, till en kus-
lig historia, då fler än 60 släktingar 
blivit anklagade för att vara häxor i 
1600- talets Ångermanland. ”Gam-
melmormors” mors an mödrar och 
anfäder bodde då i de tre socknarna 
Dal, Torsåker och Ytter lännäs, i 
Ångermanland. 

Min anfader Olaus Erici Rufinius 
var komminister i Torsåker från år 
1632 men lämnade över tjänsten till 
sin svärson Laurentius Hornaeus 
år 1672. Laurentius, eller Lars som 
han egentligen hette, föddes 1645 
i Härnösand, som son till målaren 
Christoffer Larsson och hans hustru 
Elisabeth. Paret fick två söner som 
båda blev präster, men pojkarnas 
ämbeten hjälpte föga när Elisabeth 
och hennes syster anklagades för 
att vara häxor och dömdes till dö-
den 1674. Sönerna kom inte till sin 
mammas hjälp och när Elisabeth 
hävdade inför rätten att hon, som 
fått två söner som båda är präster väl 
inte kunde vara ond, svarade man 
henne att även onda människor kan 
få goda barn. Rätten antecknade om 
Elisabeth: 

”Densamma är kommen av en 
sådan moder som för trolldom be-
ryktad varit, hon själv ock samma 
rykte över sig samkat med trollsmör, 
uppå vilket hon, sedan det hos annat 

folk förbränt var, spottat och med sig 
bortburit haver, och ehuruväl hon 
icke till bekännelse härutinnan kan 
bringas, erkänner likväl rätten av de 
många omständigheter som in actis 
därom finner henne skyldig, och slut-
ligen dömer henne både efter Guds 
och världslig rätt skola halshuggas 
och på bålet brännas”. 

Moderns död tycks inte ha inverkat 
på Laurentius Hornaeus önskan om 
att rena landet från synd och hem-
sökelse i det egna pastoratet. När 
han var färdig med sitt arbete hade 
var femte kvinna i pastoratet blivit 
avrättade.

Vid den här tiden hade flera års 
missväxt drabbat Ångermanland 
och människor livnärde sig på bark, 
hallon och alknoppar. Det fanns en 
stor trolldomsrädsla då man gärna 
ville skylla de dåliga tiderna på onda 
makter. Kung Karl XI utsåg särskilda 
trolldomskommissioner som reste 
omkring och förhörde misstänkta på 
de berörda orterna. Prästerna fick en 
stor makt och hade som uppgift att 
lista misstänkta. 

Kaplan Laurentius Hornaeu lista-
de åtskilliga sockenbor under rubri-
ken ”Ofta förr i socknen beryktad”. 
Han anlitade dessutom två visgossar 
från Nordingrå som ansågs ha en 
övernaturlig förmåga att se troll-
konornas stigma diaboli, djävulens 
märke. De stod vid kyrkdörren vid 
gudstjänsten och pekade ut socken-
bor som hade djävulens märke i 
pannan. 

En dag pekade visgossarna ut 
Laurentius hustru, Brita och sade sig 
se tecken på att hon var en trollkona. 

Text: Helena Bure Wijk

Dora Emerentia Rödlund
Den släktforskning som börjat med en dikt om barndomslycka, förde 
mig bakåt i tiden, till en kuslig historia, då fler än 60 släktingar blivit 
anklagade för att vara häxor i 1600-talets Ångermanland. Ett tjugotal 
av mina direkta anmödrar i rakt nedstigande led avrättades som häxor.

M
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Brita fann sig i situationen och gav 
pojken en örfil så att han ramlade. 
Misstankar mot Brita fanns ändå 
kvar och Laurentius misstänkte sin 
hustru länge. 

De misstänkta placerades i en 
kall fängelsehåla i pastoratet, där de 
fick sitta fängslade under sju måna-
der. Den 15 oktober 1674 inleddes 
rätte gången på gästgivargården i 
Torsåkers pastorat. Det hela inleds 
med att min anmoder Karin i Ärsta, 
37 år, inkallas och bekänner att hen-
nes mor har fört henne till Blåkulla 
alltsedan barndomen. Karin har bli-
vit bearbetad av prästen Hornaeus, 
”Herr Lars” under privat examina-
tion och hon bekänner nu att många 
kvinnor i pastoratet har fört sina 
egna och andras barn till Blå kulla. 
Av dessa kvinnor tillhör många hennes 
egen släkt. 

Över 100 personer, mestadels 
kvinnor, stod anklagade för trolldom 
när rättegången inleddes. Vissa 
flydde och några, som var gravida, 
skonades, tills barnen fötts. Prästerna 
hade en framträdande roll under häx-
processerna och arbetade nitiskt för 
att få de anklagade till bekännelse. 
Några kvinnor dog innan avrättningen 
kom till stånd och det finns tecken på 
att tortyr förekom. 

Man trodde att djävulens stigma 

diaboli var känslolösa områden på 
kvinnornas kroppar – nålar stacks 
djupt in i huden under förhören: 

”Hon stod såsom sofvande. Henne 
stacks i handen. Hon vaknade och 
sa, Tro inte att jag är i Blåkulla”. 

De utmattade och plågade kvin-
norna tvingades stå upp inför rätten 
under de långa förhören. Många 
svimmade av utmattning. Min 
anmoder Sara var gift med bonden 
Johan Persson i Norum. Nu var hon 
änka och misstänkt för att vara en 
trollkona. 

”Hustru Sara stod som hon vore 
svimmande, sägandes: Bed för mig. 
Därför sjöngs Otukts Ande kom och 
en bön lästes. Då detta skett tillfrå-
gades hon om vad ord som sjungits 
och lästs. Hon svarade att hon icke 
mindes ett ord därav, ej heller gav 
någon akt därpå”.

Av protokollen framgår att Sara varit 
under bearbetning av kaplan Lauren-
tius Hornaeus ”nästledne söndag”. 
På vilket sätt han försökt övertala 
henne att bekänna framgår inte, men 
vi vet att hans metoder var hårda 
vad gäller att få barnen att vittna. 
Laurentius Hornaeus sonson, Jöns 
har berättat: ”Denne ordningsman 
var genom sin närvaro vid kommis-
sionen mäktig att med minsta åtal 
bringa barnen att säga vad de visste 
och mer därtill, men var det inte till-
räckligt lät han piska dem. Ville de 
ännu icke vittna på sina närmaste, lät 
han hugga ett hål på isen, slå ett tåg 

om deras liv och med föregivande 
att dränka, stoppade dem under isen. 
Den som spädare var och mindre 
tålde, stoppade han i bakugnen, lade 
halm och ris utanför och tände eld 
på, såsom att vilja bränna upp dem. 
Jag minns en del av dessa vittnen, 
som med slika hårda medfarter voro 
hälsolösa i all sin tid”.

Om hans metoder var så omänsk-
liga när det gällde de barn man såg 
som offer för trollkonorna, så kan 
man förstå att hans metoder för att få 
de anklagade att erkänna, var ännu 
hårdare. Flera släktgrenar kom ur-
sprungligen från Savolax i början 

Farmors mamma Dora Emerentia Rödlund.
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av 1600- talet. De finska nybyggarna 
erbjöds boplatser som låg långt från 
byar och kyrkor. De kunde ha så 
långt som 10 mil till kyrkan, vilket 
säkert bidrog till att ”skogsfinnarna” 
inte ansågs vara särskilt kristliga. Det 
stora avståndet till grannar gjorde 
även att de inte lärde sig det svenska 
språket.

I Forsed, strax utanför Sollefteå 
bodde en av mina finska anmödrar, 
Margareta, tillsammans med sin 
man och sin son, Kristian. Platsen 
beskrevs som ”en froste by på fjället” 
och det var inte ovanligt att snön låg 
kvar där en bra bit in på sommaren. 
Skogsfinnarna följde inte alltid de 
kristna normer som rådde i det dåtida 
svenska samhället. Man hade en djup 
tro på det övernaturliga och magiska 
och blandade gärna denna folktro 
med kristna element. 

I det finska nationaleposet Kale-
vala beskrivs ”vismannen” som ”den 
som vet”. Vismän- och kvinnor trod-
des kunna se in i det fördolda och bota 
sjukdomar. Klokskapen och runorna 
ärvdes inom familjen, från far till son 
och från mor till dotter. På den tiden 
var de kloka gummorna – och gub-
barna   – den enda hjälp som fanns att 
tillgå för många. De finska vismän-
nen var populära och eftertraktade 
av allmogen, men kyrkan avskydde 
dem. I min släkt fanns finska vismän 
och viskvinnor som var kända för att 
kunna trolla. Vid sidan av den vita 
magin, där man hjälpte människor 
och troddes kunna bota sjukdomar, 
fanns den svarta magin som satte 
skräck i människor. Finnarna ansågs 
kunna ”stämma” björn. Man troddes 
kunna få björnen att anfalla ovänners 
boskap genom magi och det finns 
många historier om mina förfäder:

”Det är så långt tillbaka, att det 
inte fanns någon kyrka här. Då var 
här på trakten finnar. De var ’trol-
ska’, de där gammelfinnarna och 
ville inte heller komma sams med 
varandra något bra. Nu bodde det 
en sådan finne i Öster-Graninge och 
en annan sörpå Lidskogarna. De 
’ställde’ björnen på varandra. Han 
fick springa, så att han blev alldeles 
skinnlös under fötterna”. (Källa: 

Länsmuseet Västernorrlands arkiv. 
Bok/Häfte: I_1915. Uppteckningsnr: 
80.) 

När häxjakten började på allvar 
i Ångermanland år 1668 föll det sig 
naturligt att statliga myndigheter och 
prästerskap först vände sin blick mot 
de familjer som sedan länge varit be-
ryktade för trolldom. Man trodde att 
trolldomsförmågan gick i arv och nu, 
när djävulen tycktes ha släppts lös i 
landskapet, blev det ytterst viktigt att 
avlägsna de som var allierade med 
den onde – de trolldomskunniga. 

Min anfader Kristian Visman 
hade tjugotalet år tidigare blivit 
anklagad för trolldom. Han ansågs 
kunna bota sjuka och se in i fram-
tiden. När den stora ”galenskapen” 
nådde Ångermanland var vismannen 
död. Hans mamma och läromästare, 
finskan Margareta i Forsed, ankla-
gades istället. Den 80-åriga kvinnan 
kunde bara tala finska och hade svårt 
att gå. Häradsrätten antecknade: 
”utgammal, går stödd på tvenne 
käppar”. När två vittnen påstod att 
Margareta suttit i Blåkulla och rensat 
grisfötter, blev hon upprörd. Hon 
slog de vittnande kvinnorna med sin 
käpp. Häradsrätten skriver: ”och då 
de detta vittnade lopp finskan åstad 
med sin större käpp och slog tvenne 
gånger efter dem”. Margareta tog 
sedan ut sin kniv i ett försök att ska-
da kvinnorna. Kniven fråntogs henne 
och eftersom hon förgripit sig emot 
Sveriges lag, fängslades hon i väntan 
på den kungliga kommissionens an-
komst. Två starka bönder skulle hen-
ne i ”träklovarna sätta, men då slog 
hon även dem och ”beeth effter theras 
händher”. Margareta halshöggs och 
brändes på bål 1675.

Trollkonorna ansågs vara grova 
brottslingar med förtappade själar. 
De ansågs inte kunna återanpassas 
in i samhället utan måste avlägsnas 
från församlingen och jordelivet. Att 
man avrättade de dödsdömda med 
yxa och sedan brände deras kroppar 
på bål, kom sig av en märklig om-
tanke om deras själar. En långsam 
död troddes nämligen kunna försätta 
individens själ i fara då hon i döds-
pinans stund kunde börja tvivla på Gud. 

Uppgifterna om hur många som 
egentligen avrättades i Torsåker i 
juni 1675 går isär. Kyrkbokföringen 
började först fem år därefter och det 
saknas därför uppgifter, men detta 
var ändå den största massavrättningen 
i Sverige. Häradsnämnden dömde 
60 personer till yxa och bål och av 
dessa var 57 kvinnor. Ytterligare 
elva personer anklagades och skall 
enligt uppgifter ha avrättats redan i 
mars 1675. Huruvida detta stämmer, 
är osäkert.

När kvinnorna släpptes ut från 
fångenskapen sju månader senare, 
var de svaga av svält och tortyr. 
Några avled under fångenskapen. 
Övriga stapplade utmärglade ut i 
junisolen och trodde förmodligen 
att de skulle befrias. Istället bildade 
männen ”spetsgård” och föste sina 
anhöriga fram på vägen, 7 kilometer, 
till avrättningsplatsen där två bödlar 
väntade. 

Min anmoder Brita Rufinia, hustru 
till Laurentius Hornaeus har berättat 
om avrättningarna i juni 1675:

”Äntligen kom de anklagades 
confirmerade dödsdom, varpå följde 
den tänkvärda blodiga executionen. 
De samlades alla till Torsåker, eller 
moderkyrkan. Där hölls fångspredi-
kan och  meddelades dem Herrens 
heliga nattvard. Då först började 
var och en av dem öppna ögonen. 
Här ropades himmelsskriande 
hämnd över dem som förorsakat de-
ras oskyldiga död, men här hjälper 
varken rop eller tårar. Föräldrar, 
män och bröder höllo spetsgård. De 
drevos, 71 stycken, av vilka endast 
tvenne kunde sjunga en psalm, som 
de under vägen upprepades sedan 
de sjungit den till ända. Många 
dånade under vägen, av matthet och 
dödsängslan, vilka av sina anhöriga 
släpades fram till rättesplatsen som 
ligger mitt i pastoratet, ½ mil från 
alla tre kyrkorna och kallas bålberget”. 

Man halshögg de dömda nedan-
för berget för att den stora mängden 
blod inte skulle släcka elden: ”De 
rättades nedanför bålet, att blodet ej 
skulle hindra veden fatta vederbörlig eld; 
i dess ställe rann han strömvis utför ber-
get”, berättar Hornaeus sonson, Jöns. 

Arosiana 1-2016
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Sedan de anhöriga tagit hand om 
de dödsdömdas kläder och släpat 
deras kroppar upp till bålet, gick de 
hem, var och en till sitt ”utan sinnes-
rörelse”. De avrättade kvinnorna fick 
ingen begravning och många dog, 
förskjutna av både samhälle och 
Gud, då det endast var de som erkän-
de brott som fick ta emot nattvarden 
– det yttre tecknet på försoning med 
Gud – innan de avrättades. Många 
kvinnliga släktlinjer bröts i Torsåker 
1675 då man avrättade den äldre 
”trollkonan” och för säkerhets skull 
även hennes döttrar, systrar, svär-
döttrar och kvinnliga barnbarn. Ett 
tjugotal av mina direkta anmödrar i 
rakt nedstigande led avrättades som 
häxor, tillsammans med ett sextiotal 
nära släktingar. 

Att jag finns här idag, beror på att 
jag främst härstammar från kvinnornas 
söner, som ofta vittnade mot sina 
mödrar/mor/farmödrar och därmed 
medverkade till dödsdomarna. 

Den forskning, som ursprung-
ligen handlat om min gammelfar-
mors barndom, förde mig tillbaka 
till 1600-talets grymma häxprocess. 
Jag kände mig överväldigad och 
omskakad, men kvar inom mig fanns 
tankarna på gammelfarmor Dora 
Emerentia och det där barndoms-
hemmet i Ed. Jag var medveten om 
att jag aldrig skulle få svar på mina 
frågor då gammelfarmor är död sedan 
många år. 

En dag kom ett kassettband med 
posten, från en släkting jag aldrig 
hade träffat tidigare. Jag kunde nästan 
inte tro att det var sant, för när jag 
satte på bandspelaren hördes gam-
melfarmors röst från en inspelning 
hon gjort strax innan hon avled 1974. 
På kassettbandet finns svaren på allt 
det jag undrade under så många år. 
Jag återger gammelmormors ord här:

Dora Rödlund berättar
”Mitt barndomshem var en röd liten 
stuga som låg vid skogsbrynet en kilo-
meter från närmsta gård. Byn heter Ed, 
Ytterlännes, Ångermanland. Föräld-
rarna hade ett litet jordbruk med en 
häst, ett par kor och några smådjur, 
där vi barn fick den bästa omvårdnad. 

Allt var så mycket enklare då för folk 
som inte hade så mycket att röra sig 
med. Visserligen gjorde folk sitt bästa 
också då, med bakning och bättre 
mat eller vardagliga … 

Nu har snart sagt alla råd att leva i 
överflöd. På den tiden var det endast 
de rika som frossade. De fattiga fick 
klara sig så gott de kunde och sedan 
blev det fattigvården när de inte orkade 
längre. Det fanns ingen socialhjälp att 
få gå till då. På det viset är det bättre 
ordnat nu, men trots allt tror jag ändå 
att människor levde lyckligare då. 

Jag minns julen 1894. Julgranen 
kläddes med papperskarameller och 
hängdes i taket då det var trångt i stugan. 
Vi hade ej jultomte. Istället kom någon 
på julkvällen och kastade in små paket 
till barnen – en griffeltavla, en Abc-
bok … 

Ingen fick vara uppe sent på jul-
aftonskvällen ty far och mor skulle 
upp till julottan dagen därpå och 
hade en del att ordna med innan det 
bar i väg. Djuren skulle ha något att 
äta, så skulle ett av barnen finklädas 
– den som hade turen. Barnen fick 
från sexårs-åldern turas om att åka 
med till jul ottan. Vid den åldern skulle 
vi åtminstone förstå att sitta stilla i 
kyrkan och ha någon behållning av 
julottan. Ja, så kläddes ett av barnen 
riktigt varmt och allt var snart klart för 
avfärd. Pappa var i stallet och ordnade 
med mat till Blacken som skulle ha 
en liten hötapp och havre för att ha 
tålamod att vänta på kyrkfolket. Ja 
så var allt ordnat. Vi bäddades ned i 
släden och iväg for’t. Det var nästan 
en mil till kyrkan och på vägen lyste 
det i varje fönster och bjällerklang 
från hundratals andra kyrkobesöka-
re. Ja så var det äntligen slut på den 
långa predikan prästen hållit tänkte 
jag. Men vackert var det i alla fall. Jag 
satt mest och tänkte på hemresan 
när vi skulle hälsa på hos mormor och 
dricka julmorgonkaffe och få smaka 
de goda saffranskringlorna som hon 
brukade ha. 

Mormor bodde ungefär på halva 
vägen mellan mitt hem och kyrkan. 
Hon var änka och bodde ensam i en 
stuga med två små rum. Mormor stod 
i dörren och tog emot oss. I köket var 

det pyntat så fint. På den stora spis-
hällen brann en björkvedsbrasa. En 
blankskurad kaffepanna stod mellan 
vedträna på sina höga järnben och 
spred en härlig kaffedoft, blandad 
med doften av björkveden. Den lilla 
kammaren var även smyckad med 
lingonrisgirlanger, ljus, en krubba 
med Jesubarnet som fanns placerad 
vid sidan om den öppna spisen. Även 
där brann en stor brasa som lyste upp 
hela rummet och där skulle vi dricka 
det goda kaffet med saffranskringlor 
och lite kakor. Så skulle det vara en 
påse med hem till syskonen som ej 
fick vara med. Ja, så blev det bråttom 
igen att vända hemåt. 

Mor hade mycket att pyssla med 
under dagen. Både djur och barn vän-
tade på att bli ompysslade. Björkveds-
brasorna hade börjat brinna ned och 
spred sitt dunkla, vemodiga sken över 
de breda golvtiljorna i den idylliska, 
trolska lilla stugan.

Mina lyckliga barnaår tog snart 
slut. Mor blev sjuk i en på den tiden 
obotlig lungtuberkulos. Hon dog när 
jag var nio år. Min äldsta syster var 
elva år, sedan fem yngre syskon. Min 
yngsta syster var ej fyllda två år. Vi 
hade då bott i Hjärtnäs, i Torsåkers 
socken ett år, när mor dog. Då hade 
vårt första hem i Ed gått ifrån oss. 
Pappa hade blivit satt i konkurs så 
både Blacken (hästen) och de övriga 
djuren fick vi ej behålla. 

Far och vi barn försökte hålla ihop 
hemmet efter mors död. Vi skaffade 
två kor men då det blev för mycket 
med korna och de små syskonen att 
sköta upplöstes hemmet. Vi barn blev 
bortackorderade till olika hem. Far tog 
sig ett arbete och hemmet såldes. 

Sedan dess har vi fått klara oss 
själva. Men det blir ett hårt liv många 
gånger när man inte har en mor att 
vända sig till med sina bekymmer.” 
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Styrelsen består av: Kerstin Andersson ordförande, Lars Berglöf vice ordförande, Gunnar Andersson kassör, 
Karin Jyrell sekreterare, ledamöterna Ingemar Widestig, Henry Johansson, Sven Olby,  Börje Öhrling och 
Lennart Andersson. Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden.

Redaktionskommittén för medlemstidningen Arosiana består av: Simeon Andersson, redaktör samt 
Sven Olby, Karin Jyrell, Ingemar Widestig och Margareta Lindqvist. Redaktionen har haft tre möten. 

Medlemsantal vid årets slut var 486.

Medlemsmöten/aktiviteter
Jan.    29 Problemlösarkväll då vi hjälpte medlemmar med släktforskningsfrågor.
Febr.  26 Medlemsmöte. Carl Mikael Carlsson föreläste om ”Bondeherrar och herrebönder i 
  Västeråsbygden”.
Mars  26 Årsmöte, därefter berättade Silva Petterssson om ”Stora Tallbackas ” anor.
April 16 Medlemsmöte. Anna-Karin Westerlund visar material från Landsarkivet i Uppsala. 
Maj   22, 29 Studiebesök på Kusta. Elisabeth Westerdahl berättar om gårdens historia. 
Maj   28  Nya medlemmar inbjudna till Stadsbiblioteket för en informationskväll.
Sept  26 Studieresa tillsammans med DIS-Bergslagen till Bråfors och Nya Lapphyttan.
Okt.  15 Medlemsmöte och extrainsatt årsmöte. Gunilla Zimmermann berättar ur sin forskning om de  
  tysktalande invandrarna som kom till Västerås.
Nov. 26 Medlemsmöte Sture Andersson berättade vad som hände efter emigrationen till Amerika. 
Dec.   3 Nya medlemmar inbjudna till Stadsbiblioteket för en informationskväll.

Öppna aktiviteter
Mars  21 Släktforskningens dag, Tema Norden. Skärmutställning samt information av Sven    
  Olby om släktforskning. Släktforskningshjälp till besökande.
Mars 23 Get Oneline Week på biblioteket. Minimässa för vuxna. Skärmutställning och släktforsk-  
  ningshjälp till besökande
Aug.  29-30 Släktforskardagar i Nyköping.
Sept.  19 Kulturnatten på Karlsgatan 2. Skärmutställning och släktforskningshjälp.
Nov.  14 Arkivens dag på Karlsgatan 2. På temat ”Gränslöst” visade vi en skärmutställning, samt   
  hjälpte besökare i deras släktforskning.

Jourhavande släktforskare 21/1, 18/2, 22/4, 9/9, 14/10. Hjälp med släktforskarproblem, Ingemar 
Widestig har gett introduktion i läsning av gamla tyska texter. 
Styrelsen har medverkat som cirkelledare på Folkuniversitet FU och Västerås pensionärsuniversitet VPU.
Information om släktforskning. 18/11 gav Sven Olby information för Inner wheel på Jakobshöjden.
Gun Utterström gav en kurs för styrelsen i DISGENs nya version 5/11 och 12/11.
Vid biblioteksmöte den 24/4 deltog Kerstin Andersson med bibliotekspersonal för information kring släkt-
forskarplatsen utformning.
Släktforskarförbundets årsstämma i Nyköping 28/8. Ombud var Kerstin Andersson och Lennart Andersson.
Den 24/4 intervjuade Kerstin Andersson Kristoffer Nilsson, Landstingsarkivet Västmanland.
Möte med DIS Bergslagens styrelse 6/5 för att se på en lokal i Växhuset, Viktor Larssons plats.
Lars Berglöf deltog i Sveriges Släktforskarförbunds grundkurs för kursledare i Ludvika den 17-18 /10. 
Sven Olby deltog i en funktionärsträff för DIS-faddrar den 10-11/10 i Linköping. 
Gravstensinventering på Hubbo och Irsta kyrkogårdar genomfördes av Gunnar Andersson, 
Lennart Andersson och Sven Olby.
Börje Öhrling fotoscannar Elsa Eklunds diabilder Västeråsbilder från 1800-talet och 1900-talet.
Hemsidan, www.arosiana.se, administreras av Gunnar Andersson.

Bokgåva. Jan Carlsäter skänkte föreningen ett exemplar av sin bok ”Några anteckningar om Wefde och 
Gussjö byar innan laga skiftet samt om godskomplexlelt Rörbo – Axholm de senaste 700 åren”.

Styrelsen tackar för det gångna året.

Verksamhetsberättelse 
för Västerås Släktforskarklubb 2015 
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Dagordning för Västerås Släktforskarklubbs årsmöte

Torsdag 31 mars kl.18
Kyrkbacksgården, Wallinsalen, Västra Kyrko gatan 8, Västerås

1.  Årsmötets öppnande
2. Frågan om stadgeenlig utlysning av mötet (minst en vecka före mötet).
3. Val av mötesfunktionärer.

A. Ordförande
B. Sekreterare
C. Två justeringsmän

4. Fastställande av dagordningen
5. Godkännande av röstlängden (närvarolistan)
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Resultat - och balansräkning
    Förslag att årets resultat, jämte ingående kapitalbehållning, balanseras i ny räkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Förslag till budget för år 2016.
11. Styrelsens arvode 2017.
12. Val av fyra ledamöter för två år.
13. Val av ordförande för två år.
14. Val av två revisorer för ett år.
15. Val av valberedningskommitté två personer (varav en sammankallande).
16. Behandling av motioner.
17. Fastställande av årsavgiften för 2017.
18. Diskussionsfrågor.
19. Mötets avslutning.
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LTOSORTERAD SÄNDNING B
Avs: Västerås Släktforskarklubb
Kerstin Andersson
Uroxvägen 8
722 31  Västerås

Kyrkbacksgården
Plats:
Kyrkbacksgården,
Västra Kyrko gatan 8 
(där inte annat anges)

Program Västerås Släktforskarklubb

Jourhavande släktforskare
Onsdagen 13/4 kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på Stadsbiblioteket. 
Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning). 
Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, 
ort och källor) så får du ut mera av tiden. 

Torsdag 21/4 kl. 18 
Wallinsalen
Anmälan senast 17/4 till
Karin Jyrell
tfn 021-84 15 88
karin.jyrell@tele2.se

Häxor och bödlar
Helena Bure Wijk berättar om sin släktforskning.
Kaffe/te och smörgås (á 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Årsmöte 
Ivan Klaesson föreläser om ”Pusselbitar utanför datorn - 
analoga källor för släktforskare i Länsmuseets arkiv”.
Dagordningen finns på sidan 23.
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås men beställs i förväg 
vid anmälan.

Torsdag 31/3 kl. 18
Wallinsalen
Anmälan senast 27/3 till
Gunnar Andersson
tfn 021-12 35 48 eller
gg.andersson@telia.com

Lördag 19/3 kl. 10-16
Stadsbiblioteket, fackavdelningen 
(Vår vanliga plats).
Ingen föranmälan.

Släktforskningens dag
Temat är ”Släktforska med DNA.”
Kl. 10.30-12.30 Lars Berglöf informerar om släktforskning 
med DNA.
Kl. 13.00-15.00 Sven Olby ger en kort introduktion i 
släktforskning.
Max 8 deltagare/grupp, anmälan sker vid släktforskarplatsen.

Lördag-söndag 20-21/8
Nolia, Signalvägen 3, Umeå
Information: www.sfd2016.se

Släktforskardagar
Utställningar, föreläsningar och seminarier.
Temat för Släktforskardagarna 2016 är 
”Fjällen, skogarna, älvarna och människorna”.
Arrangör: Södra Västerbottens Släktforskare.

Torsdag 2/6 kl. 14
Utflykt till Karleby, Kungsåra.
Anmälan senast 29/5 till
Sven Olby
tfn 021-20494
sven.olby@telia.com
Samåkning i bil.

Karleby gårdsmuseum
Kerstin Johansson har inrättat ett litet gårds-
museum med saker från gamla tider.
Medtag fikakorg.
Karleby ligger mitt emot Kungsåra Bilskrot. 
Parkering inne på gården.

Diskussionscirklar om DNA i släktforskningen
Onsdagarna den 16/3, 20/4 och 18/5 kl 17-19 i konferensrum Helge på Stadsbiblioteket. 
Anmälan till Lars Berglöf, tfn. 070-865 43 87 eller larsbf@bredband2.com. Max 8 deltagare per gång.


