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Forum

Nya medlemmar
hälsas välkomna

Yvonne Alnebjer
Nanna Svartz Gata 5, Västerås

Jacki Cedervall
Förlunda 7, Skultuna

Monica Eketjäll
Sköldmyrvägen 27, Västerås

Per Hedfors
Lidbecksgatan 10, Hallstahammar

Inga-Lisa Jönsson
Diskusgatan 102, Västerås

Christina Lund
Kompassvägen 14, Lindesberg

Leif Rosenberg och familj
Välljärnsgatan 486, Västerås

Jan-Erik Themnér
Klockartorpsgatan 31E, Västerås

Agneta Tilbom
Släggkastargatan 6, Västerås

Björn Ulvemark
Stadshagsvägen 18 B, Västerås

Staffan Unnegård
Sankta Ursulas väg 2A, Västerås

Rosmarie Öst
Bandverksgatan 50, Västerås

På bankens betalsida kan du ange i förväg 
när medlemsavgiften ska betalas!

fterlysningEultur- och demokratiminister 
Alice Bah Kuhnke gav i mars 

Riks arkivet i uppdrag att beskriva 
förutsättningarna för att göra SVAR 
avgiftsfritt. På informationskonfe-
rensen i Halmstad debatterade Karin 
Åström Iko, riksarkivarie och Jan 
Aronsson, styrelseordförande Arkiv 
Digital vad det skulle innebära. Ar-
kivDigital menar att de inte kan kon-
kurrera med en offentligt finansierad 
gratistjänst. Riksarkivarien framhöll 
Riksarkivets uppdrag: att statens kul-
turskatter tillhör hela befolkningen. 
Man är en viktig del av forskningens 
infrastruktur för statliga institutioner, 
släktforskare, hembygdsrörelsen m.fl. 
Riksarkivet har också uppgiften att 
säkra information och arkivmaterial 
för framtiden. Arkiv Digital beto-
nade att man är för fri konkurrens, 
men att det ska ske på lika villkor. 
Om SVAR blir avgiftsfritt sätts den 
konkurrensen ur spel. Man utvecklar 
hela tiden nya smarta produkter på 
släktforskarområdet som användarna 
visat sig uppskatta. Arkiv Digital 
kräver att SVAR separeras från Riks-
arkivet.

Den nya Dödskivan 7 är försenad, 
meddelade Erland Ringborg.

På förbundsstämman beslutades 
att medlemsavgiften till förbundet 
kommer att höjas från 12 kr. per 
medlem till 24 kr. (i tre steg á 4 kr.) 
till år 2021. Ombuden från vår förening 
var jag och Monika Wilander. Släkt-
forskardagarna i Halmstad drog 5375 
besökare, vilket troligen är rekord. 

Skatteverket har förenklat och 
automatiserat processen att beställa 
kopia på bouppteckningar. Det gäller 
att de somär upprättade från 1 juli 
2001 och förvaras hos dem. Gå in på 
Skatteverkets hemsida, sök boupp-
teckning och i formuläret fyller du 
i personnummer på den avlidna och 
din e-postadress dit handlingarna 
sänds. Bouppteckningar före år 2001 
beställer man som vanligt hos Riksar-
kivet. Kontrollera först att bouppteck-

ningen inte finns fotade hos Arkiv 
Digital eller SVAR!

Christer Thörn uppmanar dig 
i AnGripen nr 217/2, s. 5 att tänka 
på, att när du väljer att lägga ut din 
forskning på MyHeritages eller 
Ancestrys hemsida, så medger du 
samtidigt att respektive företag får 
rätten att fritt använda ditt material 
efter eget godtycke för all framtid. 
Det gäller även efter det att du tar 
bort materialet från deras hemsidor. 
Du måste helt enkelt ingå ett sådant 
avtal med MyHeritage respektive 
Ancestry när du använder deras 
tjänster, fastän du fortfarande äger 
det som du lägger upp hos dem! Så 
innan du klickar på att du godkänner 
deras avtal, så tänk efter om du 
verkligen vill att det ska vara så. Läs 
först och bestäm dig sedan! Det finns 
alternativ: du kan använda något fri-
stående släktforskningsprogram som 
du installerar på din dator. Då har du 
full kontroll.

Jag hoppas att du har varit 
inne och tittat på vår nya hemsida, 
www.arosiana.se Den har fått ett 
nytt utseende och dateras upp med 
nyheter inom föreningen. Där hittar 
du intressanta länkar och en länk till 
Rötter (Släktforskarförbundet). Du 
ser också vilka andra föreningar som 
vi utbyter medlemstidningar med. 
Dessa finns på stadsbiblioteket vid 
släktforskarplatsen. 

Margareta Lindqvist slutar i 
redak tionskommittén. Vi tackar hen-
ne för de år som hon med sina gedig-
na kunskaper har bidragit till arbetet 
med Arosiana. Monika Wilander 
efterträder Margareta vid årsskiftet. 

En nyhet är att inbetalnings-
kortet inte längre är ifyllt med ditt 
medlems nummer, namn och belopp! 
Ett tips är att göra iordning inbetal-
ningen och välja inbetalningsdag 
redan idag! 

Jag tillönskar dig en 
god jul och ett gott nytt år!

K
I samband med en släktutredning om 
Hägerman från Hägernäs i Rams-
berg, Örebro län. Då framkommer 
det i en arvstvist från 1682 ramsme-
den Johan Månsson Busk i Västerås. 
Är han känd eller har någon stött på 
honom i sin forskning?
Leif G:son Nygård, 
e-post: lepoemo@hotmail.com 
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mkring år 1600 ansågs det här i 
landet bland obetitlade vanligen 

vara ”finare” att vara av utländsk 
adel än av svensk. Därför skrev sig 
nyinflyttade utländska adelsmän 
på den tiden ganska konsekvent 
”von” eller ”de”, beroende på vilket 
språkområde man nu kom ifrån. 
Man strök emellertid vanligen lika 
konsekvent dessa prefix i mitten 
och andra halvan av århundradet. 
Men detta gällde bara här hemma. 
Svenska 1600-tals adelsmän satte i 
regel ett ”von” framför namnet så 
fort de satte foten på tysk jord och 
ett ”de” framför så snart de satt den 
på latinsk jord.

När den svenska adeln genom 
Karl XII:s 20-åriga krigsperiod 
[1697-1718, red. anm.] nästa gång 
mera allmänt kom i kontakt med 
kontinentala förhållanden hade 
adelsbegreppen där nere emellertid 
ändrats, såtillvida som pefixen de 
och von numera ansågs utmärka adlig 
värdighet i stället för att vara en här-
komstbeteckning: ”från”. De hade 
m.a.o. förvandlats till adelspredikat. 
Häri ligger säkerligen förklaringen 
till den mycket påtagliga återtagning 
av dessa prefix, som i början av 
1700-talet allmänt kan konstateras 
bland de på Riddarhuset under 
1600-talet naturaliserade utländska 
ätterna. Men många andra adels-
släkter följde exemplet, vilket visar 
att man redan på den tiden ansåg 
alla svenska obetitlade ätter vara 
berättigade att utmärka adelsskapet 
genom att sätta ett ”von” eller ett ”de” 
framför namnet. Så gammat är alltså 
även här i landet föreställningen att 

ett dylikt prefix utmärker adelskap.
Emellertid hängde Riddarhuset 

dåligt med i utvecklingen. Där skrev 
man t.ex. för riksdagarna slentrian
mässigt av gamla uppropslistor. 
Eftersom nyutskrifterna vanligen 
dikterades muntligt tillkom diverse 
hör- och stavfel med resultat att Rid-
darhuset med tiden i många fall kom 
att stava släktnamn på helt annat sätt 
än ättemedlemmarna själva, vilket 
med tiden fått ett slags officiell prä-
gel, helt enkelt därför att man inte 
vetat om det verkliga förhållandet.

Så kommer det sig att den fr.o.m. 
år 1854 utgivna ”Adelskalendern” 
kommit att bli en sannskyldig bov i 
fråga om svensk adelsnamnföring. 
Att namnstavningen däri i ett stort 
antal fall är klart felaktig är därvid-
lag faktiskt ett mindre ont än den i 
många fall inträffade faktiska konse-
kvensen, nämligen att ätterna själva 
helt eller delvis övergått till Adels-
kalenderns felaktiga namnskrivning! 
Särskilt vanligt är att Adelskalendern 
felaktigt uteslutit prefixen ”de” eller 
”von”. 

Vår stormaktstid medförde så 
många nyadlingar att namnförrådet 
snart började sina. Under 1700- och 
1800-talen blev man tvungen att söka 
nya vägar för den adliga namngiv-
ningen. Bl.a. kom man då i första 
hand på att konstruera svenska 
adelsnamn genom att helt enkelt låna 
den tyska prepositionen ”von” och 
sätta den framför det ofrälse namnet. 
Utvecklingens gång i Tyskland hade 
blivit den, att härkomstbeteckning-
en ”von” under 1600-talet i stor 
utsträckning antagit karaktär av 
adelsprejudikat, alltså blivit ett slags 

adelstitel. I dessa svenska adelsnamn 
utgör ”von” självfallet en omistlig 
del av namnet och inte alls ett prefix 
som man kan bolla med hur som 
helst. Stryker man det, så har man 
därför otvetydigt överträtt gällande 
namnlag.

Under Gustaf III:s tid [1746-92, 
red.anm.] tyckte man att det var futtigt 
att låna adelsprejudikat från utlandet. 
Så kom det svenska adelsprejudikatet 
”af” till. Detta prejudikat är emel-
lertid inte någon översättning av 
ett ”von” eller ”de”, utan utmärker 
precis vad som ligger i t.ex. namnet 
af Geijerstam, d.v.s. ”af den ofrälse 
stammen” (släkten) Geijer. 

Det svenska adelsnamnskicket 
visar sålunda upp en del överraskande 
eller rent utav motstridiga drag när 
det gäller prepositionerna von, de 
och af. Låt oss sammanfatta:

a) hela den svenska adeln (med 
undantag av de adelspredikatförande 
”von”- och ”af”-ätterna) torde av 
ålder ha rätt att såsom adelspredikat 
nyttja prepositionerna ”von” eller 
”de”;

b) för de före cirka 1720 introdu-
cerade ätterna torde länge ha gällt, 
att de valfritt kunde föra eller inte 
föra någon av dessa prepositioner 
före namnet. Vid tiden för deras 
introduktion på Riddarhuset var ing-
endera preposition något svenskt 
adelspredikat. Men genom 1800- och 
1900-talens lagar och förordningar om 
namnföring har numera ett uteläm-
nande omöjliggjorts. Sådan adels-
man, som nu har ”von” eller ”de” 
i namnet måste skaffa sig särskilt 
kungligt tillstånd för att kunna bort-

Den svenska adelns namnskick hör till det som genomgått en 
månghundraårig historisk utveckling. Här ska dock blott beröras 
den historiska utveckling namnen med af, de eller von under
kastats. Det är nämligen tydligt, att just beträffande dem en hel 
del missuppfattningarr och oklarheter uppkommit.

Text: Christoffer von Warnstedt

Af, de eller von – vem heter vad?

Sveriges Riksvapen

O
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Källa: Svenska Dagbladet 
19680512. Adelshistorikern 
Christoffer von Warnstedt har 
specialforskat om vårt adliga 
namnskick.

lägga prefixet. Däremot finns det en 
rad goda prejudikat på att han inte 
behöver gå till kungs för att få pre-
positionen ditsatt (!);

c) för de under 1700- och 
1800-talen adlade ätter, vars adels-
namn konstruerats genom att ett 
”von” eller ”de” fogats till det ti-
digare ofrälse namnet, gäller att 
prepositionen inte blott utgör adels-
prejudikat utan även en omistlig del 
av adelsnamnet. Stryks prepositionen 
förloras adelsnamnet och dessutom 
görs därigenom intrång på ofrälse 
släkters ägandetätt till namn. Adels-
mannen kan alltså inte lagligen stryka 
sitt ”von”. Sådant förbjuder nämligen 
grundlagen. Inte heller kan han ut-
träda ur Riddarhuset. Det enda han 
lagligen kan göra är, att hos Rid-
darhusdirektionen begära befrielse 
från erläggandet av den årliga ka-
pitationsavgiften (”adelskatten”) så 
att han åtminstone inte fortsätter att 
årligen ekonomiskt stödja Riddarhu-
set. Skulle Kungl. Maj:t vilja tillåta 
sådan adelsman att stryka preposi-
tionen, synes ingen annan väg vara 
möjlig än att först upphäva gällande 
namnlag;

d) adliga ätter med ”af” framför 
namnet för inte ett prefix utan ett 
adelspredikat. För dem gäller samma 
som för ätterna under c). Men det 
bör observeras att de efter år 1809 
adlade ”af”-ätterna endast består av 
en enda manlig medlem samt av den-
nes eventuella hustru och änkorna 
efter tidigare värdighetsinnehavare. 
Genom ett med tiden alltmera utbrett 
slarv från pastors ämbetenas (och på 
sistone folkbokföringens) sida finns 
det emellertid numera bortåt 2000 
ofrälse svenskar, som klart olagligt 
för ”af” framför namnet. Då ”af” 
emellertid här inte är någon vanlig 
preposition utan ett adelspredikat, 
synes vederbörande alltså inte bara 
göra sig skyldiga till namnöverträ-
delse av lagar och förordningar rö-
rande namn, utan även till förande av 
falskt adelskap. 

Källa: https://www.flashback.org/t1182301p4

Adel – hur fungerar det?

Det är inte i många europeiska länder som man fortsätter traditionen 
med att utdela adelskap till personer som anses förtjänta därav. Stor-
britannien är ett av dem och det görs fortfarande även i Nederländerna 
och i Spanien, även om det är mycket ovanligt. I de flesta länder som 
tidigare haft ett adelstånd lever adelsätterna kvar i någon form.

I Tyskland är adelskapet som sådant avskaffat sedan 1919. Titlarna och adels
predikaten övergick däremot till att bli normala beståndsdelar av efternamnen. 
Tysk adel skiljer sig från brittisk adel på så sätt att i de flesta fall samtliga en 
nyadlad mans efterkommande ärver adelskapet, medan i Storbritannien är det 
endast äldste sonen som ärver det (och i undantagsfall, om manliga arvingar 
saknas, äldsta dottern). Detta system kallas allmänt för primogenitur.

De vanligaste titlarna i Tyskland är för högadeln Herzog (hertig), Fürst (furste), 
Graf (greve) och Freiherr (friherre/baron). För de två förstnämnda går titeln i arv 
enligt primogenitur, andra medlemmar av dessa ätter för titeln Prinz (prins). Lå
gadeln är mestadels obetitlad, men titlarna Ritter (riddare) och Edler/Edler Herr 
(ädel herre) förekommer i de forna sydtyska rikena. Tyska adelstitlar skrivs alltid 
med begynnande versal.

I Österrike är såväl titlarna som adelspredikaten (von, de, osv) avskaffade sedan 
1919 enligt lag och adelspredikaten får endast användas som exempelvis artist
namn. Titlarna och bruket var detsamma som i Tyskland, med undantag för 
att även adelspredikatet ”de” användes ganska flitigt i Österrike medan det i 
Tyskalnd endast återfinns bland invandrade ätter.

Den franska adeln har avskaffats och återinförts ett antal gånger på grund av 
de revolutioner som ägt rum där. De enda privilegier som adeln i Frankrike idag 
åtnjuter är ensamrätt till sina ättevapen och namn. Tidigare var samtli 
ga medlemmar av en fransk ätt adliga, men i dagsläget anses endast titelinne
havaren/huvudmannen vara adlig, även om de övriga medlemmarna av ätten 
har lika stor rätt till att använda titeln, namnet och ättevapnet. De förekom
mande titlarna i Frankrike är för högadeln prince (furste), duc (hertig), marquis 
(markis), comte (greve), vicomte (vikomt/vicegreve) och baron (baron). Lågadeln 
är till största delen obetitlad, men titlarna chevalier och ecuyer förekommer. 
Prinsar av kungligt blod kallades för prince du sang (prins av blodet). Franska 
titlar skrivs med begynnande versal vid tilltal, och utan begynnande versal vid 
omtal såvida titeln inte inleder en mening.

Den italienska adeln har en ställning som i alla väsentliga avseenden är näs
tan identiska med den franska adelns nuvarande ställning. De italienska titlarna 
är också de lika de franska, för högadeln finns principe (furste), duca (hertig), 
marchese (markis), conte (greve), visconte (vikomt/vicegreve) och baron (baron). 
För lågadeln finns titlarna cavalier och nobile. Italienska titlar skrivs med begyn
nande versal vid tilltal, och utan begynnande versal vid omtal såvida titeln inte 
inleder en mening.

Den spanska adelns titlar som används är mycket lika de italienska.

Adeln i Storbritannien kräver nästan ett enskilt inlägg, så det går vi inte in på. 
Brittiska titlar skrivs med begynnande versal vid tilltal, och utan begynnande 
versal vid omtal såvida titeln inte inleder en mening.

Belgisk adel är i alla avseenden en kopia av det franska systemet, möjligtvis med 
undantag för att nyadlandet kanske fortfarande pågår. Detsamma gäller den 
luxembourgiska adeln. Den svenska kungaättens titel, greve/grevinna Bernadot
te af Wisborg, som används av medlemmar som inte bär titeln prins, är faktiskt 
en luxembourgisk titel.

Adelståndet har även funnits i många andra tidigare och nuvarande länder i 
Europa, exempelvis Böhmen, Ungern, Rumänien, Portugal, Polen och Ryssland. 
Även Vatikanstaten har ett eget adelstånd. Den enda svenska ätten av mark
grevlig dignitet (av markis’ rang), Lagergren, är innehavare av just en påvlig titel.



6 Arosiana 3-2017

Det som började med motgång slutade 
i framgång. Så skulle man kunna 
summera de senaste fyra åren i mitt 
liv. Under våren och hösten 2013 för-
lorade jag hastigt två närstående per-
soner som betydde mycket för mig. 
Jag var mitt i en intensiv fas i mina 
juridikstudier och tyckte allt kändes 
hopplöst. Allt som hände fick mig 
att börja fundera ordentligt på hur 
jag ville att mitt liv skulle se ut och 
vad som fick mig att må bra. Svaret: 
släktforskning, såklart!

Mitt eget släktforskningsintresse 
tog fart en sommar när min farmor 
och farfar berättade att vi hade släkt 
i USA. Min farfars morbröder sades 
ha emigrerat i början av 1900-talet 
och bosatt sig i Minnesota. Den yngre 
brodern skulle senare ha hamnat på 
Hawaii, och där blivit chefselekt riker 
på Pearl Harbor, den amerikanska flott-
basen. Där och då bestämde jag mig 
för att ta reda på om det som berättades 
var sant. Kanske kunde jag ha tur att 
hitta levande släktingar på Hawaii att 
besöka?

Tre veckor tog det mig att hitta 
dem. Allt stämde överens med det 
jag fått berättat för mig, och längs 
vägen hittade jag mycket annat in-
tressant att fördjupa mig i. Under 
de kommande fyra åren pågick en 
inten siv mejl- och telefonkontakt 

med släkten. Vi utbytte historier, 
jämförde fotografier och pratade om 
allt mellan himmel och jord. 2010 
blev året vi skulle träffas för första 
gången. Då hade jag och min flickvän 
(numera min fru) arbetat ett år efter 
gymnasiet för att ha råd med den tre 
veckor långa resan till andra sidan 
jordklotet. En resa vi sent skulle 
glömma!

En av de anhöriga jag förlorade 
under 2013 var Helena Stark från 
Alunda utanför Uppsala. Helena 
var syssling med min fru, och av 
den anled ningen hade vi kommit i 
kontakt några år tidigare. Helena var 
en duktig släktforskare och inspi-
rerade mig mycket. Hon var också 
den släktforskare som ansvarade för 
de tre första säsongerna av ”Allt för 
Sverige”. 

Efter Helenas bortgång behövde 
programmet en ny släktforskare. 
Jag uppmanades att söka tjänsten, 
och gjorde så. Mycket gjordes om i 
redaktionen inför arbetet med pro-
grammets fjärde säsong. Det innebar 
att vi för första gången var två släkt-
forskare som skulle gräva i ameri-
kanernas svenska ursprung. Leif 
Mörkfors fick huvudansvaret – jag 
var hans medarbetare och samtidigt 
ansvarade jag bl.a. för dokumenta-
tion kring deltagarna, avtal, logistik 

m.m. Tanken var först att jag inte 
skulle arbeta så mycket med släkt-
forskningen, men det slutade med att 
jag gjorde i stort sett hela researchen 
kring emigrationen och kopplingen 
mellan personerna i svenska och 
amerikanska arkiv. Leif arbetade mer 
med de svenska kyrkoarkiven och 
berättelserna som skulle användas i 
programmet.

Säsong 4 blev en succé. Från 
säsong 5 har jag rattat släktforsk-
ningen helt på egen hand med min 
egen medhjälpare till hands. Så har 
arbetet fortsatt och i somras blev vi 
färdiga med programmets sjunde 
säsong. Det första avsnittet sändes på 
SVT 1 den 22 oktober.

Mitt arbete med programmet 
pågår i regel mellan februari och 
juni varje år. De första månaderna 
används helt till att välja ut de tio 
deltagarna och i denna process an-
svarar jag för att kontrollera att de 
som ansöker verkligen har svenskt 
ursprung. Ansökningen görs på 
programmets egen hemsida (www.
greatswedishadventure.com) och 
där finns bl.a. en del frågor om per-
sonens svenska släkt. Utifrån svaren 
börjar jag gräva i amerikanska och 

Bakom kulisserna på …

Text: Fredrik Mejster

*) Belönat med både den svenska Kristallen 
och en internationell Emmy.

”  Trots att jag började 
släktforska redan som 
16-åring och hade 
hållit ett flertal kurser 
hade jag nog aldrig 
kunnat tänka mig att 
jag skulle bli ansvarig 
för ett av Sveriges 
mest populära TV-
program.*)
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svenska arkiv. Det viktigaste är att 
jag kan kartlägga personens släkt 
bakåt till den person som lämnade 
Sverige. Samma person ska sedan 
kunna återfinnas i de svenska arkiven. 
Det svåra är att vara säker på att de 
båda personerna är en och samma, 
och för att säkerställa att det är rätt 
får jag använda mig av många olika 
knep. 

Hur mycket den som ansöker 
redan vet om sin släkt är väldigt olika, 
och ibland får jag börja helt på noll 
och arbeta mig bakåt. Det svåra är 
när man inte har en aning om vilken 
släktgren det är man ska leta på. Det 
försvåras ytterligare av att man i 
USA använder ett och samma ord för 
farmor/mormor samt för farfar/mor-
far. För de äldre släktleden lägger 
man dessutom endast till ”great” för 
varje ny generation. En great great 
grandmother kan således vara många 
olika personer i ett och samma släkt-
träd. 

I jakten på den svenska släkten 
får jag ofta ta kontakt med den som 
ansökt och be om ytterligare infor-

mation. Många gånger får personen ta 
kontakt med sina närmaste släktin gar 
och försöka få fram dokument eller 
muntliga uppgifter som kan hjälpa 
mig vidare. Samtidigt har jag kon-
takt med arkiv, bibliotek och andra 
släktforskare i USA. De riktigt svåra 
fallen innebär mycket kontakt med 
den som ansökt och på det sättet lär 
man känna varandra långt innan man 
ens har träffats.

Detta grundarbete hinner jag göra 
på ungefär 100 personer varje år, i 
olika omfattning. När jag lyckats 
säkerställa att jag hittat rätt person i 
svenska arkiv tittar jag lite snabbt på 
den närmaste släkten. Detta för att se 
om det kan finnas några nära levande 
släktingar kvar i Sverige och från 
vilka platser i landet som släkten 
kommer ifrån. Det senare blir viktigare 
ju längre fram i den s.k. castingpro-
cessen vi kommer.

Två till tre personer arbetar 
samtidigt med att kontakta alla de 
hundratals personer som ansökt till 
programmet. Man pratar via mejl, 
telefon och Skype för att få en så god 

bild av personen som möjligt. För-
utom formuläret med frågor som de 
ska svara på skickar de också in bilder 
på sig själva och en ansökningsvideo 
där de berättar mer om varför de vill 
vara med i TV-programmet. 

I nästa steg väljer vi ut c:a 40-50 
personer. De flygs antingen till New 
York eller Los Angeles och där får 
de träffa de två personer som är an-
svariga för castingen samt program-
mets producent. Detta möte ligger 
till grund för det slutgiltiga beslutet 
när tio deltagare väljs ut och presen-
teras för SVT, som är beställare. 
Vi som gör programmet arbetar för 
Meter Television som är ett TV-pro-
duk tionsbolag. 

Många kanske tror att släkthisto-
rierna är det som ligger till grund för 
vilka tio personer man väljer, men 
så är inte fallet. Det är i första hand 
personligheten som styr. För att pro-
grammet inte ska bli platt och tråkigt 
behövs personer med karisma och 
utstrålning, personer som vågar ta 
plats och kan sätta ord på sina känslor. 
Därtill ska de vara olika varandra 
både vad gäller personlighet, kön 
och ålder. 

När deltagarna har valts ut börjar 
mitt arbete på allvar. Inte för att jag 
fått ligga på latsidan innan, men nu 
lägger jag i en högre växel. Vi har 
dessutom kommit in i mitten på 
mars, så det finns inte så mycket tid 
att spilla innan inspelningarna börjar 
i slutet på maj. 

Jag börjar med att kartlägga per-
sonernas svenska släkt i 4-5 genera-
tioner. Många av våra deltagare har 
flera svenska emigranter i sina släkt-
träd. För varje ny emigrant blir det 
en ny släkt att utreda. Även om detta 
ger mig mer arbete innebär det också 
att det finns mer att ta av. Det behövs 
när man ska försöka berätta en bra 
och spännande historia.

Medan jag forskar letar jag ef-
ter små detaljer som kan leda till 
en berät telse. Alla historier kan 
inte handla om fattiga torpare, så 
det gäller att vara uppfinningsrik. 
Mycket handlar också om att koppla 
berättelsen till deltagarens egna livs-
erfarenheter och de frågor han eller 
hon har om släkten. Som släktforskare 

Fredrik Mejster (mitten) med Jamie och John i finalen av säsong 5. 
John vann det året.
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vill jag ge dem svaren de söker och 
få dem att känna igen sig i sina för-
fäder. Det viktigaste är inte att de ska 
gråta när de läser brevet – men visst 
är det en fantastisk känsla när man 
lyckas med just det. Då vet man att 
man verkligen har förmågan att 
beröra någon.

När jag kartlagt allas släkter sitter 
redaktionen tillsammans och dis-
kuterar hur vi ska gå vidare. Vilka 
släktgrenar ska vi välja och vilka 
historier ska vi berätta? Vart i landet 
ska vi åka och vad vill vi berätta 
denna gång om Sveriges kultur och 
historia? Här har både producenten 
Christer Åkerlund och programleda-
ren Anders Lundin ofta många idéer 
redan. Vi djupintervjuar dessutom 
deltagarna för att ta reda på så mycket 
som möjligt om dem och deras släkt 
samt vilka förväntningar och förhopp-
ningar de har på resan till Sverige.

En av mina närmaste medarbetare 
är den som är redaktör för alla delar 
som har med släkten att göra. Han är 
den som skriver breven alla deltaga-

re får under sina släktdagar. Vi kallar 
ofta dessa dagar för ”skatter” efter-
som personen får en egen skattkista. 
Jag är den som skriver grunden för 
brevet och gräver fram alla detal jer. 
Redaktören gör brevet mer ”skön-
litterärt” innan det skickas vidare 
till en tredje person för översättning 
till engelska. Tillsammans planerar 
vi också var skattdagarna ska hållas 
och vilka moment de ska innehålla, 
vilka fotografier och dokument som 
ska ligga i kistan t.ex.

Materialet till skatterna samlar 
jag in från många olika håll. Led-
trådar från kyrkoarkiven använder 
jag för att leta vidare i andra typer 
av arkivmaterial på lands- och kom-
munarkiven. Jag har också mycket 
kontakt med släkten som blev kvar i 
Sverige för att få ta del av deras be-
rättelser, fotografier och dokument. 
Vad man hittar är förstås olika från 
fall till fall, men inför inspelning har 
vi ofta samlat ihop så mycket material 
att vi tvingas sålla bort en del.

Att forska fram den levande 

släkten i Sverige behövs inte bara 
för skatterna utan också för andra 
moment under inspelningarna. Sedan 
säsong 3 har alla deltagare fått träffa 
varsin släkting under det första pro-
grammet. Dessutom får vinnaren i 
varje säsong en släktträff med sin 
svenska släkt, och till denna brukar 
jag samla ihop ungefär 100 personer. 
Eftersom vi inte vet vem som vinner 
måste alla tio släktträffar planeras. Det 
blir därför en hel del telefonsamtal.

När all forskning är färdig görs 
de sista förberedelserna innan inspel-
ning. Släktträden målas, fotografi-
erna och breven skrivs ut. Därefter 
är mitt arbete färdigt och allt lämnas 
över till någon annan för själva 
genom förandet. Jag har visserligen 
deltagit i inspelningarna vissa år, 
men oftast arbetar jag inte med pro-
grammet efter att inspelningarna har 
börjat.

Att arbeta med Allt för Sverige 
är otroligt lärorikt och roligt! Men 
det tar tid. Bara en släktforskare kan 
nog förstå hur mycket jobb som fak-
tiskt ligger bakom ett TV-program 
som detta. Nu lutar jag mig tillbaka 
i soffan och avnjuter en spännande 
säsong i höst. Vem vet om det blir 
mer redan till våren? Den som väntar 
får se …        n

Ett mycket speciellt 
dokument. Ett läkar
utlåtande som ger 
Irenius Pettersson 
möjlighet att gifta 
sig, trots att han har 
epilepsi. Användes 
till att berätta Erica 
Andersons släkt
historia i säsong 6. 
Epilepsi var ett 
äktenskaps hinder 
fram till 1968. 
Epilep tiker utsattes 
även för tvångssteri
li seringar under 
1900talet.

Kontakta Fredrik Mejster:
fredrik.mejster@gmail.com
Tfn: 070 293 54 33 

Anhöriga till 
förra årets 
vinnare, Sarah 
Steinman. Det 
är Lars Larsson 
Fin och hans 
hustru Märta 
Kristina Nilsdotter.
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Originaltexten är en amerikansk folksång om en man som blir 
morfar till sig själv. Han gifter sig med en änka, medan hans far 
gifter sig med änkans dotter. Situationen blir mera tillspetsad när 
båda kvinnorna får varsin son.

För många herrans år sen när jag blott var tjugosju,
jag fria' till en änka som på så sätt blev min fru.
Och änkans vuxna dotter, som var underskön och grann,
blev kär uti min far och de blev gifta med varann.

Så blev min far min svärson – hör och häpna kära du –
och min dotter blev min mamma för hon var min 
faders fru.
Och snart så blev förhållandet komplexare ändån
när änkan blev gravid och jag blev fader till en son.

På detta sätt blev pojken, min, en svåger till min far,
och alltså även farbror till mig själv, så ung han var.
Och om han var min farbror var han faktiskt också bror
till änkans dotter som var gift med far och blev min mor.

Min pappas fru en pojke födde fram och jag, mitt fån,
blev morfar till den gossen, för han blev min dotters 
son.
Min fru är alltså moder till min mamma så hör på:
för fast hon är min fru är hon min mormor likaså.

Om frugan är min mormor är jag barnbarn till min tjej,
(och när jag tänker på det vill jag gå och skjuta mig,
eller gå och dränka mig i första bästa älv),
för som make till min mormor är jag morfar till mig 
själv!

Morfar till mig själv. Morfar till mig själv.
Det är inte så grant, men det är faktiskt sant:
Jag är morfar till mig själv.

Morfar till mig själv

Illustration: 
Simeon Andersson

Jag själv

Änkans 
dotter

Min fru 
(änkan)

Min far

Dotterns son

 Min son

Halvsyskon

Morbror

Farbror

Svärson

MORFAR

Barnbarn

Styvmor

Svåger

MORMOR

Barnbarn

Här i en översättning av Hasse Alfredson från Dwight Lathams och Moe Jaffes I’m my own grandpa 
(1947) . Som ledning för ditt ev. tankebry, så lämnas följand ledtråd: Texten bortser från prefixet 
”-styv” i den engelska texten. Som ett resultat av det blir jag-personen sin egen morfar (engelska: 
grandfather). Den upplysningen gör det kanske inte lättare att reda ut släktskapen …
Här har vi ändå gjort ett försök att rita upp en "antavla". Har du synpunkter på den, så är du väl-
kommen att höra av dig till redaktören!

Källor:
SVENSK TEXT: https://forum.genealogi.se/index.php?topic=134173.0
AMERIKANSKA ORIGINALET: https://blog.eogn.com/2015/01/23/immyowngrandpa/
VILL DU LYSSNA PÅ HASSE ALFREDSSON? https://www.youtube.com/watch?v=TtboM3V4FZI

Denna sång framfördes vid släktforskardagarnas stämmomiddag i Halmstad.

Släkt-
 forskar-
dagarna

Text: Red.
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En historia om stickning
läktforskardagarna bjöd på 
en mängd föredrag i de mest 
skilda ämnen. ”En historia 

om stickning” väckte min nyfiken
het. Anneli Palmsköld är professor 
i kultur vård med inriktning mot 
hantverksvetenskap. Hon berättade 
omfattande om stickningens historia 
men började med en definition: 
Stickning är en textilprodukt med 
varandra gripande öglor i ett enda 
trådsystem. 
När stickningen började var tyget fö-
rebilden. Man vet att stickning före-
kom på 1300talet. Men det finns inte 
så mycket dokumenterat från medel-
tiden. Däremot vet vi en hel del från 
1800 och framåt, men tyvärr saknas 
det bilder och teckningar på kvinnor 
som stickar. Det vi vet är att den 
folkliga stickningen var viktig som 
försörjning. Även männen deltog i 
någon mån. Men vi får gå fram en 
bit in på 1800-talet innan stickning-
en organiserades. Förläggare eller 
agenter tog sig an uppgiften. Man 
försåg kvinnor i byarna med ull, som 
de kunde spinna till garn och tillver-
ka alster efter mönster och riktlinjer 
som agenten bestämde. Ullen var ofta 

importerad – den inhemska räckte 
inte till. Kvinnorna klagade på att ul-
len var smutsig och av dålig kvalité. 
Därför blev kvalitén på de stickade 
alstren inte heller särskilt hög.
Stickningen hade fördelen att vara 
mobil. Man kunde sticka överallt 
till skillnad från vävningen, som 
gav en bunden tillvaro. Kraven var 
hårda – minst en ärm om dagen. Man 
stickade löst och valkade (filtade) 
efteråt. Under 1700-talet beställde 
armén mängder av strumpor till alla 
soldaterna i krig. På 1800-talet vet vi 
omfattningen: 40 000-50 000 strum-
por/år beställdes, trots att Sverige inte 
var inblandat i alltför många krig 
under det århundradet.
Att stickningen bidrog till försörj-
ningen var förstås bra. Men många 
kvinnor klagade över att det dröjde 
så länge innan man kunde hämta hem 
förtjänsten. Agenten dök upp ungefär 
en gång i halvåret för att hämta alster 
och betala ersättning för arbetet.
Det fanns ett system med kvinnor 
som delvis rådde sig själva. För att 
undvika att bli en ”lös” piga, gjorde 
man upp med en husbonde. Kvinnan 
stickade enbart under vinterhalvåret 

och deltog i jordbruksarbetet under 
resten av året. Trots att kvinnorna var 
”yrkesarbetande” finns inga anteck-
ningar om det i husförhörslängderna. 
Piga eller hustru var alternativen.
1899 bildades Hemslöjdsförbundet. 
Man ville rädda hantverket från att 
dö ut när industrialismen tog fart. 
Ullspinnerier och stickmaskiner 
gjorde entré. Det var i grevens tid 
att stickningen kunde räddas från 
att helt raderas ut. Många kunde 
ändå fortsätta sticka och sälja sina 
alster sommartid på företrädesvis 
bad- och semesterorter. Då tillkom 
också mönster riterskor. Märta Måås 
Fjetter ström var en av dem. Hon 
blev senare oense med hemslöjds-
föreningen och andra som hellre 
ville kopiera äldre mönster än att 
ta till sig ny design. Hon lämnade 
därför mönsterritningen för att ägna 
sig åt annat. Men andra fortsatte. 
Sedan dess har stickningen haft sina 
upp- och nedgångar. Under andra 
världskriget blev stickningen en 
nödvändighet. Idag är den mera som 
en hobby eller en modemarkör. n

Text: Monika Wilander

S

Släkt-
 forskar-
dagarna
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Släkt-
 forskar-
dagarnaText: Monika Wilander

Mikrohistoria

Malin Lennartsson utgick från 
exem plet Kjerstin, som levde i 

slutet av 1700-talet. Hon var enda 
barnet och bodde på en gård. Alltsedan 
Kjerstin var 9 år hade hon uppvaktats 
av friare nr 1 genom att hon fått små 
presenter och besök i föräldrahemmet. 
Nu var Kjerstin snart 20 år och väl 
giftasmogen. Friare nr 1 hade tidigare 
straffats som horkarl. Fadern menade 
att det inte var så farligt, att han sonat 
sitt brott och förordade att Kjerstin 
skulle gifta sig med honom, något 
som Kjerstin vägrade.

Friare nr 2 hade blivit änkeman 
vid 34 års ålder och bodde på en 
gård i närheten. Kjerstin var förtjust i 
honom och ville gifta sig med honom. 
Fadern ansåg att han var ”över medel-
ålder”, olämplig och han förbjöd 
giftermål.

Friare nr 3 var en enkel skomakare 
som tyckte Kjerstin var ett bra val 
för honom. Det var naturligtvis med 
baktanken att också gifta sig till en 
gård. Det var bara skomakaren själv 
som ansåg sig vara det självklara 
valet för Kjerstin.

I synen på äktenskap kunde Sverige 
sägas följa ett västeuropeiskt möns-

ter. Demografiskt var det viktigt att 
äktenskapet skedde vid en tid så att 
kvinnan fick 30 fertila år. Men så 
särskilt unga brudar var inte vanligt i 
Sverige, utom när det gällde ensam-
barn. Man ville förhindra att en gård 
skulle gå släkten om intet. Annars 
skulle flickorna ha prövat på att tjäna 
hos andra eller på föräldragården 
före äktenskapet, och då var de en 
bra bit upp i tonåren före giftermålet. 
Äktenskap, men även trolovning, var 
en allvarlig sak för samhället. Det 
gällde att skapa stabilitet och trygghet, 
men föräldrarna skulle också se till 
barnets bästa. I den katol ska världen 
var äktenskapet ett sakrament och 
parternas löfte till varandra gällde. 
Vid trolovning (med vittnen) och 
efter sängläge, var även det att be-
trakta som ett äktenskap. Till och 
med Luther medgav det undantaget. 
Men hur mycket plats fanns det för 
individualismen? Hade man makt att 
välja sin egen livspartner? Tog kyrkan 
hänsyn till känslor och kärlek?

Det var Domkapitlen som 
handlade frågor om äktenskap och 
skilsmässa. Där fanns utrymme 
för att tala om sina känslor. ”Jag 

kan inte leva utan honom/henne” 
var en vanlig argumentation för 
äktenskap. ”Mitt hjärta har förkol-
nat” kunde betyda att det en gång 
ska ha brunnit för någon annan. 
Det kunde vara skäl för att skiljas. 
I exemplet Kjerstin får hon frågan 
av prästerskapet varför hon går 
emot sin faders vilja i valet av äkta 
man. Kjerstin förklarar att han en 
gång tidigare hindrat henne från 
äktenskap genom att underkänna ett 
frieri hon fått. Fadern i sin tur får 
frågan varför han inte vill godkänna 
Kjerstin val av friare. Fadern argu-
ment är friarens höga ålder och om-
tanken om vad som händer med hans 
gård efter hans frånfälle. Domkapitlet 
gick på Kerstins linje. Hon borde få 
gifta sig med änkemannen.

I Häradsrätten fanns ingen plats 
för att tala känslor. Där dömde man 
efter lagboken. Eftersom fadern 
tidigare hindrat Kjerstin från att ingå 
äktenskap, så dömde man nu till 
Kjerstins fördel.

Kjerstin gifte sig med änkemannen 
och flyttade till hans gård. När första 
sonen just fötts, så dog hennes fader 
fyra dagar därefter.     n

Som släktforskare lägger vi grunden till mikrohistorisk forskning. Det menade 
Malin Lennart sson, docent i historia vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hennes före
drag handlade om hur vi bygger upp en historia utifrån en plats, en grupp 
människor eller en person. Vi närmar oss alltså historien underifrån.
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Bildsidan

Se vår nya hemsida
> BILDSIDAN

Gunnar Dahl talade om att skriva om sin släkt. Se sidan 20. Höger: Kerstin Andersson vid förbundets ”porträttvägg”.

Karin Åström Iko, Erland Ringborg och Jan Aronson vid informationskonferensen före årsstämman. Se sid. 3. 

Förbundsordförande
Erland Ringborg.

Mitten: Nicklas Herzman från Arkiv Digital. 
Höger: Magnus och Monika Wilander samt 
Kerstin Andersson lyssnar på informations
konferensen.

Prisutdelning
Årets eldsjäl: 
Hans Högman för hans 
hemsida om den militära 
orga nisationen

Årets släktbok:
Ulla Thorsell för hennes 
bok Östanbäcksfolket

Örnbergspriset: 
Historikern Peter Olausson 
för hans forskning.
Foto: Kerstin Andersson

25-27/8
Foto: Simeon Andersson



13Arosiana 3-2017

an

Mässhallen var under uppbyggnad in i det sista.

Om att läsa historiska 
dokument – paleografi 
– talade Karin Borgkvist 
Ljung på släktforkar-
dagarna. Se sidan 14.

Kulturnatten 16/9

Andreas 
Albinsson 

och 
Karin 
Jyrell.

Medlemsmöte den 21/9
Gun Utterström demonstrerade 
vad som är nytt i Disgen 2016. 
Foto: Åke Dahlqvist.

Vänster: 
Maline 
Fäldt och 
Monika 
Wilander 
samt Stig 
Hammar
berg och 
Monika. Henry Johansson och Folke Anell.

 Iréne Ek och Gerd Svensson.

Foto: Sven Olby.
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Den handskrivna källan
Viktiga frågor att ställa, innan man går in i materialet är:
Vad är syftet? Vad hade man för avsikt när man skrev brevet/protokollet?

n Uppdragets syfte! Vem hade dikterat brevet? Uppdragsgivare?
n Vilka normer och regler fanns både på det privata planet som på det å 
tjänstens vägnar? 
n Ett ords betydelse eller användning kan ha förändrats genom tiderna. Detta 
återkommer jag till senare i texten!

Jag har sänt till dig tre gånger. Vad ont har du mot mig, eftersom du inte 
kom till mig den här veckan? Jag har då uppfört mig inför dig som inför 
en bror! Jag har väl inte sårat dig med det jag sände? Men jag inser att 
du inte har mig kär. Om du hållit mig kär, så hade du slitit dig loss från 
(folks) ögon och kommit.

Denna text är normaliserad, men kommer från ett kärleksbrev som arkeolo-
ger fann inristat på en stelfrusen näverbit i Novgorod och är från 1000-talet. 
Breven var skrivna på ryska men även på finska och som ni ser är tonen 
förhållandevis ”modern och okomplicerad”. Det är genom dessa medeltida 
”sms-meddelanden” som vi för första gången får direktkontakt med medelti-
dens människor. Olof Skötkonungs dotter, storfurstinnan Ingegerd, som bod-
de i Novgorod i början på 1000-talet samt även fattigt folk var skrivkunniga 
har det visat sig när man studerat dessa ”näverrullar”.

Fru eller hustru … Spelade det någon roll?
Hustru Katarina avträder till Tord Björnsson jord i Gredby i Eskilstuna (nu 
Klosters) sn. Bild 1
Hustru och uttalades från början med F istället för T; hus-fru helt enkelt. 
Den manliga motsvarigheten var husbonde. 
I ett brev från senmedeltiden står i sammandrag:
Väpnaren ”Filpus” Olsson säljer åt fru Anna Hansdotter för 100 mark pen-
ningar sitt gods Jutila i Virmo socken.

Att något så roligt som ett handskrivet, långt och 
personligt brev skall landa nedanför dörren på hall-
mattan är numera allt mera otroligt. Ändra på det! 

Är handskriften på väg att försvinna? 
Paleografi, en studie av handskrifter genom flera århundraden 

Släkt-
 forskar-
dagarna

Text: Karin Borgkvist Ljung

En av stötestenarna när det gäller att ta del av det skrivna kultur
arvet är svårigheterna att läsa historiska dokument. De historiska 
urkunderna ligger till grund för vår historieuppfattning och i ett 
levande kulturarv är det viktigt att sprida kunskap om hur man 
tolkade och hur vi ska kunna förstå dessa handskrivna ”krumelurer”.

Bild 1. Allom theem dande
mannum, som thetha breeff 
høra ællar see, kænnes iak hustru 
Katrin meth thæsso mino opno 
brefwe at arom epter Gudz byrdh. 
År 1408.
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Fru har varit en kvinnlig böjning av frawan, tyskt ord för herr eller härskare. 
Verkar logiskt då denna Anna var gift Tott. Fru-tilltalet var till en början för-
unnat endast drottningen och jungfru Maria men senare även högadeln.
Fruntimmer, för övrigt, har tidigast betecknat den sal där husfrun håller till. 
De kvinnor som rörde sig i detta rum tog snart över benämningen, varefter 
fruntimmer kom att betyda kvinna – först om en förnäm sådan, men numera 
oftast använt som ett tillmäle.

Skrivkunnighet = Utbildning 
Utbildning som fenomen är gammalt, och kan historiskt säkerställas från 
forntiden och antiken i Orienten och länderna kring Medelhavet. Dess historia 
sammanfaller med pedagogikens idéhistoria. I Kina, Babylonien och forntida 
Egypten fanns ett behov av att utbilda skrivare, och där uppkom möjligen de 
första skolorna; de finns belagda fyra till fem tusen år tillbaka. 

Undervisningen skedde i familjen och/eller hos yrkesutövare. De första 
skolorna, som utbildade skrivare, lärde inte bara ut kunskapen att skriva och 
läsa: utan med dessa färdigheter fick eleverna tillgång till rättslärorna och 
källorna till den religiösa kulten. De medeltida skrivarna är i allmänhet anonyma. 
Endast diplomens utställningsort står! Flera av stadsskrivarna är dock kända 
till namnet, men vi får bara reda på just det, inte deras utbildning, ålder osv.

I enlighet med Magnus Erikssons stadslag 1349-1357 (Konungabalken VI) 
skulle denne skrivare vara svensk, det vill säga ämbetsspråket i staden skulle 
vara svenska. Först under 1500talet vet vi mer om dessa skrivare, t.ex. Nils 
Hansson Brask (1569 stadsskrivare under Johan III)!

Tysk stil dominerar fram till c:a 1800

Den tyska handstilen, också kallad tysk kurrentskrift, nygotisk handskrift 
eller gotisk handskrift uppstod på 1100-talet i Frankrike på grundval av den 
karolingiska minuskelskriften. Majuskler är stora bokstäver, icke att förväxla 
med versaler och minuskler är små bokstäver, som inte ska förväxlas med 
gemena bokstäver. (Avser handskrift, till skillnad från versaler och geme-
ner,som avser tryckta bokstäver.) Bild 2.

Hur var det med Erik XIV och förgiftningen? 
Jo genom att läsa följande får vi svaret! Bild 3.

J så måtte att the skole lathe tilrede honom En dryck aff Opium eller Mer-
curium så starck att han öffwer någre thimmer icke kan leffwe, then skole 
the giffwe honom att dricke och huar han elliest icke will tage samme dryck 
till sigh, skole the twinge honom ther till …

Bild 2. En sida ur Granvalbibeln, skriven 
i St. Martinklosteret ca. 840 e.Kr. Här 
har man använt romersk kapitalskrift 
och uncialer (uncia, ”tolftedel”) som 
är en bokskrift med majuskelkaraktär 
som uppkom omkring 150 e.Kr. och 
var i allmänt bruk i romerska manus
kript på latin. I stycket längst ner på 
dokumentet ovan syns den karolin
giska minuskelskriften, dessa små 
bokstäver som är grunden till vår tids 
skrivstil

Bild 3. Brev skrivet den 21 juni 1573. 
(Det odelade kansliet, kungl. Koncept 
och original, Riksarkivet) Johan III har 
sänt detta brev till Christiern Gabriels
son Oxenstierna som var verksam som 
Överstebefallningsman på Gripsholm.

Nasalstreck är tecken för nasalerna m och n, 
ibland sammankopplade med andra bokstä-
ver. Nasalstreck sattes ovanför bokstaven för 
att visa att det ska vara två n eller m som i 
texten ovan … icke will tage same… 

Streck över u för att inte blanda ihop med 
n och här även över w för att inte läsaren 
ska tro att det är ett u och e!
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Här ovan, Bild 4, ett exempel på ”Tysk kurrentskrift” som i Danmark och 
Norge hette gotisk stil och i Sverige tysk stil. Varianter av denna stil användes 
och lärdes ut i skolorna ända fram inpå 1800-talet, och många enskilda bok-
stäver hängde sedan med långt in på 1900-talet. Den tyska stilen spred sig 
mycket snabbt, via skrivare som skolats vid katedralskolorna och av inhemska 
lärare som skolats i Tyskland. Använder inte så mycket förkortningar, men 
vanligt är att dra samman ordets mellandel varvid sista bokstaven skrivs 
ovanför raden

Boktryckarkonstens frakturstil 
I frakturstilen är k väldigt likt ett t men med en liten ögla högst upp, Bild 5. 
Eftersom frakturstil kommer från Tyskland hittar man ibland tyska dubbel-s 
β som är väldigt likt ett stort B och det är det tredje exemplet här nedan. Det 
finns också två olika varianter av s, ett långt s som är förvillande likt f. Du 
kan jämföra med f här i det första ordets början. Men det finns också ett helt 
vanligt s, Bild 6. 

I frakturstil används nästan bara w inte v. Bokstaven w är väldigt likt m i 
frakturstil och det kan vara bra att vara uppmärksam på detta. Kombinationen 
ck sitter oftast ihop och ser därför ut som en bokstav och ett utsirat d. 
Bild 7.

Riksarkivet 400 år 
Rikskansler Axel Oxenstierna dikterade ”Kansliordningen för Riksarkivet” 
hösten 1618 och längst ner på första sidan står: 

Een Secreterare. Som steller och vnder hendher hafuer allehandha Stadgar, 
Recesser, Patenter, Ordningar, budh och förbudh: Rijkzdagz acta och 
decreta, Gärdebreff, Vtskrifningzbref, Vpfordringzbref …

Och denne sekreterare var just Johan/Jonas Bureus! Bild 8.

Bild 4. Tysk kurrentskrift

Bild 8. Johan Bure (15681652) 
kronprinsen Gustav Adolfs lärare 
i väl skrivning 1602.

Bild 6.

Bild 7.

Bild 5.
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Bild 9b.

Såsom af Kongl. Maj:t Wår allernådigste konung och Herre, Wij Underskrefne 
äre förodnade till Bijsiattare och domare Vthj denne Kongl. Commissorial Rätten i 
Stokholm angående det gräselige och fördömelige nu grasserande Trulldoms
wäsende altså swärie Wij widh Gudh och hans helige Evangelium att Wij wil
liom och skolom effter andelig och Werldzlig Lag. Skiäl och samweti wåro all 
Rättwijso styrckia och föllia, ingen … 
(Syns även ovan när det gäller Rijksens archivum) Bild 9.

Blasonering (efter det franska ordet blason som betyder sköld) är en be-
skrivning av ett vapen i text, så att man enbart med hjälp av denna beskrivning 
kan framställa en korrekt avbildning av ett adligt vapen. Syftet med att ha en 
sådan textbeskrivning är dels att lättare kunna jämföra olika vapen, dels att 
innehållet får ett visst oberoende av det konstnärliga utförandet.
Det var Folke Wernstedt, riddarhusgenealog 1948-63, som anställde baltiska flyk-
tingar och dessa akademiker fick till uppgift att tyda blasoneringarna och 
trots deras skicklighet hittas många felaktiga transkriberingar. De skrev ut 
orden såsom de trodde att det skulle vara; w blev v, v blev u, ij blev y och 
trenne blev tvenne samt versaler blev till gemener, om inte ordet stod i början 
av en mening. Bild 10.
På andra raden till höger står:.. ett afstumpat Biurehufvud och utlästes först 
som björn, men här synes det vara en mer vargliknande varelse. De som vill 
vara roliga eller elaka menar att de tre huvudena som finns i sköldens mitt 
är råttor. Men bäver ska det vara, det vill säga Beaver logiskt då släkten ur-
sprungligen kommer från Skottland! Bild 11.

Latinsk stil även under 1500-, 1600- och 1700-talen för att förtydliga 
att det är latinska, franska och engelska ord

Bild 9a

Bild 10. Belfrage A 782

Bild 11. Biurehufvud
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När de kungliga/adliga själva skriver
Drottning Christina Alexandra har en helt annan stil än den gängse förhärs-
kande under 1600-talet. Hennes fransk/italienska var också helt annorledes 
än vad man annars ser under denna tid. 

Franskan under 1600-talet skiljer sig från modern franska även om man 
i Frankrike hade kommit betydligt längre avseende standardiseringar, fanns 
det utrymme för variationer speciellt när det gäller biljetter eller un petit 
billet (brev som kunde innehålla väldigt privata anteckningar och som skickades 
med en betrodd kurir).
Kristina kan tyckas vara svårtolkad (bortom orden) men hennes franska är 
däremot inte svår att begripa – bortsett från stavningen. I Kristinas fall tror 
jag snarare att ”variationen” beror på att hon var dyslektiker (Hon stavar som 
det låter och hoppar över ändelser)! Vid större avvikelser får rimlighet och 
sammanhang visa vägen! T.x. peu sc:ave – peu sage = oklokt. Bild 12

 

Je pense avoir assez réonde à vos chiffres par mon chiffre précédent, j’y 
ajouterai toutefois que mon intentionest de n’offenser jamais Dieu, avec 
sa grace, et de ne vous donner jamais sujet d’offenser….de vous aimer 
jusqu’à la mort, …je veux vivre et mourir votre esclave

”Jag tror att jag har svarat på ert chiffer efter mitt föregående chiffer, men jag 
tillägger att min avsikt aldrig är att förolämpa Gud, med sin nåd, och kom-
mer aldrig att ge dig anledning till felande … älskar Er in i döden … jag vill 
leva och dö som Eder slav” 

Ett mycket känt brev 
från Axel von Fersen till fadern skriven år 1791, som skickar rysningar utmed 
ryggraden är följande:

… tout est perdu, mon cher père, et je suis au désespoir. Le Roi a été pris 
à Varennes a 10 km de la frontière … 

”… allt är förlorat, min käre far, och jag är i förtvivlan. Kungen togs till Var-
ennes 10 km från gränsen …” Bild 13.
 
Sammanfatting
n Paleografi  är en hjälpvetenskap
n Handskrifter - tysk stil dominerar fram till c:a 1800
n Latinsk stil - från c:a 1800 fram till dess skrivmaskinen gör entré
n Stavningsreform 1801 tack vare akademiledamoten Carl Gustaf af Leopolds 
n Andra stavningsreformen 1906 genom ecklesiastikministern (fd skollärare) 
Fridtjuv Berg
n Skriv som du talar! Posten 1977.

Skriv som du talar, med undertiteln ”Uppmuntrande läsning för alla som vill 
utrota krångelsvenskan” Även om brevet redan på 1850talet fick konkurrens 
av telegrafen, och ett par decennier senare av telefonen, har det ända fram 

Bild 12. Valda delar ur Christinas brev till Kardinal Azzolino i dechiffrerat, 
transkriberat och i översättning (Hamburg 26 jan. 1667).

Bild 13.
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Bild 14.

Bild 15.

Och till slut från vilken tid är dessa meningar?
n Då Ert kall befriar Er från att vara min älskare, befriar jag Er från att

vara min tjänare, då jag vill leva och dö som er slavinna (1660-tal)
n Gift dig med mig - jag vill ha dig och du mig; och vittne därpå är … (1300-tal)
n Saknar dej as mkt (1980-tal)
n pok :) @>-; (2000)
n Jaba, duba, viba = ♥ (2010)

till internets genombrott förblivit en viktig kommunikationsväg människor 
emellan. Inte minst när det gäller kunskapen om, och förståelsen av, den sto-
ra litteraturen har forskningen runt författarnas brev och korrespondens varit 
viktig.

Va! Läser jag rätt? Vad står det före namnet?
Juden Weinstock, jude inte något nedsättande eller negativt laddat vid denna 
tid (slutet 1800-tal), utan i stället ett påpekande att personen i fråga är skick-
lig och i detta fall gällande silverföremål. Bild 14.

Blåman (på fornsvenska blaman, fornnordiska blámaðr, egentligen betydande 
svart man från Nordafrika. Ordet blåman användes bland annat i Gustav 
Vasas bibel från 1541), avlöstes på 1650-talet av neger eller morian, sedan blå 
upphört att betyda mörk! Neger inte heller nedsättande på denna tid utan en 
försvenskning av franskans Nègre, som är ett maskulint substantiv som be-
tecknar svart person!

Och vad står det här och vad kan det betyda? 

Knarpen kommer av tyskans Knabe som betyder liten gosse. Detta under 
en tid då tyskan var det första främmande språk man lärde sig i skolan. Märk 
också att Knarpen stavats med versal i början vilket är ett arv från tyskan! 
Även uttrycket: Allt har gått i kaputten = allt är kaputt (förstört) var ett 
vanligt uttryck förr. Bild 15.

Men hur skriver vi i dag när vi sms.ar eller mailar? 
cu l8r, gr8 å 3vligt = see you later, great å trevligt.

Norstedts ordböcker har kommit ut med en ordbok med enbart sms-för-
kortningar och förklaringar. Många förkortningar har hämtats direkt från 
engelskan och viktigt att veta då ett sms endast får bestå av högst 160 tecken.

Karin Borgkvist Ljung, 1:e arkivarie, fil. mag., 
arbetar bland annat som arkivpedagogisk sam
ordnare och paleograf vid Riksarkivets nationella 
division samt som paleograf i Riddarhuset.

”… krama om Knarpen riktigt … ”
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Hur skapas egentligen historia 
– och kan vi lita på den? Det är 
om muntliga berättelser och om 
tolkningen av dessa som Gunnar 
Dahl talade.

Viktigast är kanske inte de veten-
skapliga teorierna och den syste-
matiska källkritiken, utan att ha ett 
brett kontaktnät. Vad kan man lita 
på när släkten för vidare sina berät-
telser? Informanter styr den muntliga 
traditionen. Vi minns vad andra har 
berättat om händelser. Men vi vet 
inte vad de tänkte och tyckte och 
inte heller vad de till följd av det har 
strukit ur minnesbanken. Det kan 
vara sådant som man inte velat eller 
kunnat berätta om.
Gunnar Dahl har skrivit en bok om 
sin släktforskning: Sanning, skröna 
och muntlig tradition – en släkthistoria. 
Bokens omslag pryds av ett foto på 
två systrar, AnnaSofia och Kristina, 
som växte upp i Sundsvall i slutet av 
1800talet. AnnaSofia blev mor till 
Gunnars mormor Olga. Den då nio-
åriga flickan lånades ut en sommar 
till den barnlösa mostern Kristina 
och hennes man i Skanör. När som-
maren var över fick Olga beskedet 
att hon skulle stanna över vintern 
också. Det slutade med att hon fick 
växa upp hos dem. 
Gunnar Dahl berättade om sin mor 
Anna-Lisa som var hemmafru under 
folkhemstiden på 1950-talet. Hon 
slets mellan det borgerliga hemma-
fruidealet och rätten till förvärvsarbe-
te. Hon var omedvetet tidsrepresenta-
tiv i debatten om hemma fruar.
Gunnar Dahl försöker se bakom 
myterna i sin släkts historia. Hans 
farfars mor gifte om sig efter att ha 
blivit änka tidigt. Men det förtegs. 
Men den upptäckt som har berört 
honom mest var ett fotoalbum som 

han hittade i moderns linneskåp efter 
hennes död. Albumet berättade om 
en sextio år gammal kärleksaffär 
som hon aldrig haft mod att berätta 
om. Traditionen hoppar ofta förbi 
den privata sfären: kvinnor i långa 
äktenskap med ett liv i obemärkt-
het, vissa sjukdomar och livliga 
ungdoms år. Det är sådant som man 
inte berättar om. 
Gunnar Dahl har intresserat sig för 
beteendevetaren Elisabeth Schön-
becks syskonteori; att en persons 
plats i syskonskaran formar person-
ligheten och påverkar senare bete-
enden och livsval. Ett exempel på 
det är att om en pojke åtföljs av en 
flicka så blir flickan storasyster åt sin 
äldre bror. Pojkar behöver inte visa 
omsorg på samma sätt som flickor 
förväntas göra. Deras typ av syskon-
relation präglas ofta av konkurrens 
och av att brodern får kritik när sys-
tern snabbt växer om och anses som 
”duktigare”. Detta kan enligt teorin 
komma att prägla personen senare 
i livet på ett ibland olyckligt sätt.
En manlig släkting som bara var ett 
drygt år äldre än sin syster fick det 
tufft senare i livet. Kan hans problem 
ha grundlagts i barndomen? 
Det mest intressanta med Gunnar 
Dahls föredrag var att höra hans 
reflektioner över vilken information 
de intervjuade personerna väljer att 
lämna och vad som man av olika an-
ledningar inte talar om! Det påverkar 
vilken bild vi får av våra släktingar.

Att skriva om sin släkt – 
erfarenheter och överraskningar

Sanning, skröna och muntlig tradition 
– en släkthistoria.
ISBN: 9789174658873 
Nomen förlag
Häftad, 2015 , 230 sidor. Pris 164 kr.

Text: Kerstin och Simeon Andersson

 Foto: 
Simeon Andersson

Släkt-
 forskar-
dagarna
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oktipsB
Läroböcker om att tyda äldre stilar.
Att kunna tyda äldre texter i kyrkoböcker, bouppteckningar och många an-
dra gamla handlingar är viktigt för släktforskare. Den handbok som tidigare 
fanns, Läsebok för släktforskare av Henrik Anderö & Elisabeth Thorell, 
har ju tyvärr utgått. Särskilt första delen av boken var bra att använda som 
nybörjarbok.

Det var med stor förväntan på en bok som kunde ersätta denna som jag köpte 
Vad står det? av Ulf Berggren & Elisabeth Thorsell. Handbok 14 utgiven 
2017 av Sveriges släktforskarförbund. Tyvärr motsvarade den inte alls mina 
förväntningar. Jag hade förväntat mig en bok som gick att använda som ny-
börjarbok. Texten på bokens baksida ger mig uppfattningen att boken ger 
svar på ”hur man gör för att lära sig läsa den gamla handstilen”. I Släkthis-
toriskt forum nr 2-2017 får jag också intrycket att boken Vad står det? skall 
vara ersättning för Läsebok för släktforskare. 

Min uppfattning är att radbrytningen i lösningen bör vara densamma som 
i originaltexten. Det underlättar inlärandet. I boken är det inte konsekvent 
– ibland så, ibland inte. I ett exempel har 11 rader blivit 21 rader i facit. 
Ibland är det bara ett eller två ord per rad. Facit innehåller också ett antal 
feltolkningar. Det finns mer att kommentera men detta får räcka. Jag kan inte 
rekom mendera boken.

En helt ny läsebok har kommit. Den är skriven av två släktforskare i Öster-
götland. Följaktligen är många exempel därifrån. Boken heter Tolka rätt, 
handledning i tolkning av gamla handskrifter av Torbjörn Wahlström 
och Thorulf Imselius. Bokstäverna presenteras på ett nytt sätt. Exemplen ges 
av bokstäverna i sitt sammanhang från 1600-talet till tidigt 1800-tal. Olika 
bokstavskombinationer presenteras samt avstavningar, gamla ord, latinska 
ord, förkortningar och gamla mått och mynt. 

Boken innehåller exempel från kyrkoböcker, sockenstämmoprotokoll, 
generalmönsterrullor, domböcker, bouppteckningar och speciella händelser.
Ett flertal längre texter presenteras och kommenteras. Lösningen är alltid 
med radbrytning som i originalet. Originaltexterna finns tillgängliga på nätet.
Boken är på 140 sidor. Exempel ur boken hur bokstäverna presenteras se bild 
nedan. Jag kan rekommendera den.
Boken kan köpas genom Fontänens webbutik på www.fontanen.se/butik

Av Ingemar Widestig

Lägg märke till formen av <p> i ordet ”predijkan”. Den börjar med en krumelur 
till vänster om den nedåtgående stapeln. Det vanliga vid den här tiden och senare 
är det motsatta, vilket klart framgår. Dock har formen av <p> i ordet ”pläges” 
en speciell form som påminner om den i ”predijkan”.
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Läsövningen är denna gång hämtad från Ramsberg (T) och vigselboken EI:1. I denna 
finns ett antal ”märkliga händelser” beskrivna. Eftersom prästen gjort sig mödan att 
skriva ner dessa så måste han väl ha trott att de inträffat. Även om du inte själv för
söker tolka texten är den läsvärd och ger en bild över 1700talets tro och tänkande. 
Hela originaltexten finns i både Riksarkivet och Arkiv Digital.

Några förklaringar: 

Dom. XIV. p. Trinit = Dominica XIV post Trinitatis. Dvs den 14 söndagen efter trefaldighet.
Enfaldig = enkel, naturlig, olärd, menlös, oskyldig, rättfram. (Ordbok för släktforskare).
Bemte Bemälte = tidigare nämnda. 
Båten var en urholkad ekstock.
Några bokstäver: Notera hur ”öppet” a skrivs och bokstavskombinationen ft i aftonen. 
Lilla w i wid och W i Westra Kiölsiön, notera hur utdragna de är. 
N i Nilsson är speciellt skrivet.
Notera the, then, ther och thet = de, den, där och det.

Ramsberg EI:1 
(17361774) 
sid 273

Läsövning
Av: Ingemar Widestig
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Ao 1759, d. 16. Septbr. som war Dom. XIV. p. Trinit. 
om aftonen, då Torparens, wid Westre Kiölsiön,
Jacob Jacobssons äldste Son Jacob, af 22 års Ål-
der, farit öfwer bemte Siö til Torparen Anders
Nilsson i LönMora, at aflemna Matsäck, för
sig och fadren, til Skogs-arbetets fortsättiande the
på fölljande dagar, samt war öfwer Siön åter-
Kommen, tildrog sig med honom, Jacob, then besyn-
nerliga händelsen at, så snart han dragit Ekstoc-
Ken up på stranden, tyckte han sig se framman för 
sig en stor och bred wagns-wäg, then han et litet
stycke föjgde, och Kom starxt fram til en stor röd
Herregård, efter hans egne ord, med präktigare
byggningar försedd, än Gamlebo; fant sig ock straxt
inne i et stort rum, ther han satte sig på en bänk
wid dören, och såg en liten tiock Gubbe, med röd
myssa på hufwudet, sittia wid bords-ändan, samt
en myckenhet smått folk löpande af och an, til alla delar liknande
andra menniskior, men af mindre wäxt, undan-
tagande en grann Jungfru, som warit något län-
gre, hwilken budit honom både mat och dricka,
men han intet welat något smaka; The öfriga sko-
la hafwa frågat honom, om han wille blifwa qwar
hos them? tå han swarat: Gud hielpe mig wäl hem
til min far och mor igen! hwarpå förenämnde Gubbe
med röda myssan, skal hafwa sagt: Häf dender på dören, han
swär så illa; Och har han i samma ögonblick befunnit sig
på förra rummet igen, wid Siöstranden, tå han straxt gådt hem, och til för-
äldrarnas stora glädie, hwilka, jemte grannarne, med
mycken bekymmersamhet sökt efter honom alle dagar, bå-
de til wattn och land, återkom Torsdags-aftonen, sedan han
warit borta i 4 dygn, och under samma tid hwarken ätit 
eller sufwit, ehuru han tyckte thet hafwa warit allenast
en liten stund, och hade, äfwen wid hemkomsten, ingen lust
hwarken til mat eller dricka, utan Kände sig allenast then
påföljande, eller fredagen, något orolig både i Kropp och Sinnen.
drängen Jacob, som i föräldrarnas närwaru, för under-
tecknad, aflagt thenna berättelsen Michaelis dag, S. år 1759,
är för öfrigt ganska enfaldig, Gudfruktig, stilla och sakt-
modig, samt har thet almänna loford, at han från barn-
domen, wid lediga stunder, altid förnögt sig af Guds ords
flitiga läsande och betraktande. Testor in RamsBerg
d. 29. Septbr. Ao 1759



Program Västerås Släktforskarklubb

Västerås Släktforskarklubb • Arosiana 3-2017

Program Västerås Släktforskarklubb

Avs: Västerås Släk t forskark lubb
Kerst in Andersson
Uroxvägen 8,  722 31 Västerås
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Kyrkbacksgården, Västra Kyrko gatan 8

Information och anmälan 
till Lars Berglöf
tfn. 070865 43 87 eller 
larsbf@bredband2.com

café

Träffa likasinnade som är intresserade av DNAtest!
Endast för medlemmar.

Torsdag 23/11 kl. 18 
Wallinsalen. Anmälan senast 
16/11 till Karin Jyrell,
tfn 073680 55 08 eller
karin.jyrell@tele2.se

Gästgivargårdar i trakten
Elisabeth Thorsner som själv bor i en gammal gästgivargård 
berättar om gästgivargårdar utgående från Västerås mot Köping, 
Norberg, Salberget och Enköping.
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Utflykt till Svanå Bruks Arkiv.Maj
Datum och tid i nästa nummer 
av Arosiana.

Torsdag 22/2 kl. 18
Wallinsalen. Anmälan senast 
15/2 till Karin Jyrell, 
tfn 073680 55 08 eller 
karin.jyrell@tele2.se

Problemlösarkväll
Vi hjälps åt att lösa släktforskarfrågor. Sänd gärna in frågor till 
Ingemar Widestig, ingemar.widestig@gmail.com, så vi kan för
bereda dem. 
Kaffe/te och smörgås (á 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

DNA-trådar till vår historia.
Karin Bojs, författare och vetenskapsjournalist har genom 
två prisbelönta böcker förändrat vår syn på vårt ursprung.
Arrangörer: Europaklubben, Västerås Släktforskarklubb och Stads
biblioteket.

Tisdag 23/1 kl. 19
Stadsbiblioteket, hörsalen.
Ingen föranmälan.

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna den 7/3, 18/4 och 2/5  kl. 1518 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. 

Lördag 20/1 kl. 10-14 
Stadsbiblioteket, 
släktforskarplatsen 
Ingen föranmälan.

Släktforskningens dag
Temat är ”Arkiv”. 
Utställning och släktforskningshjälp.

Årsmöte
Därefter ett föredrag av Johan Lif om prästen Rabenius.
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås men beställs i förväg 
vid anmälan.

Torsdag 22/3 kl. 18
Wallinsalen
Anmälan senast 15/3 till 
Karin  Jyrell, tfn 073680 55 08 
eller karin.jyrell@tele2.se


