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Temat för Släktforskningens dag den 16/1 är Samhällets skuggsida i arkivens ljus
om fängslade och tvångsvårdade personer. Johan Erik Tillbom från Västerås 
frigavs från Långholmen 1877 efter att ha avtjänat fyra års straffarbete för stöld.
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OMSLAGSBILD
Släktforskningens dag den 16/1 har temat 
Samhällets skuggsida i arkivens ljus  om 
fängslade och tvångsvårdade personer. (Tyvärr 
inställt).
Johan Erik Tillbom från Västerås när han frigavs från 
Långholmen den 27 januari 1877. Han skulle samma 
år fylla 50 år och hade avtjänat sitt fjärde fängelse-
straff för stöld, denna gång fyra års straffarbete. 
Sidan 4.
Bildkälla: Riksarkivet, databasen för frigivna straffarbets-
fångar. (Bilden är ett montage).
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Snart går 2020 mot sitt slut och 
vilket konstigt år det har varit! Vi 
hann precis genomföra  föreningens 
årsmöte så tog Corona-pandemin 
fart. Det har inneburit att vi inte har 
kunnat genomföra de aktiviteter som 
vi planerat. Vi har under hösten sänt 
tre föreläsningar digitalt med Google 
meet. Om ni har svårigheter att få 
den här tekniken att fungera kontakta 
oss för hjälp. Även vårens föreläs-
ningar blir digitala men vi planerar 
en kyrkogårdsvandring i maj med 
Rebecca Svensson. Den borde kunna 
gå att genomföra. Däremot så ställs 
alla våra populära DNA-caféer och 
jourhavande släktforskare in. Vi i 
styrelsen hjälper dig att lösa släkt-
forskarfrågor via mail. Sänd in 
funderingar och problem till någon 
av oss i styrelsen, så försöker vi att 
hjälpa till. Vilken tur att vi har de här 
intresset, för släktforskningen kan vi 
fortsätta med trots alla restriktioner! 

Årets höjdpunkt, släktforskarda-
garna i Skövde, ställdes tyvärr in. 
År  2021 är Göteborg värdar men 
2022 så kommer Skövde igen. Årets 
förbunds stämma hölls på distans 
med mötesprogrammet Zoom. 
Då skulle man kunna tro att fler 
medlems föreningar än vanligt skulle 
ansluta sig, nu när det var resfritt, 
men så blev inte fallet. På stämman 
diskuterades en del frågor rörande 
virusangreppet på förbundets datorer. 
Även Släktforskarförbundets datorer 
drabbades av ett virusangrepp, dock 
ej Corona☺. Det var fråga om ett 
särskilt elakt sådant som krypterade 
alla filerna på förbundets server och 
sedan begärdes en lösensumma. Här 
valde man att istället bygga om da-
torsystemet från grunden, så att detta 
inte ska hända på nytt. Naturligtvis 
till en avsevärd kostnad (300 000 kr) 
och spill av tid. 

Inom släktforskningen har 
distans möten och virtuella föreläs-
ningar tagit stora steg framåt under 
våren och hösten eftersom det inte 

går att hålla medlemsträffar som 
vanligt. Det var en välbehövlig knuff 
framåt samtidigt som vi hoppas att 
situationen normaliseras så att vi 
kan träffas fysiskt igen. Vår förening 
håller styrelsemöten digitalt. 

En nyhet på ArkivDigital är 
att den svenskamerikanska kalen-
dern Korsbaneret har fotograferats 
(årgångarna 1880-1932 samt 1934). 
Den gavs ut av Augustanasynoden 
i USA. De årligen utgivna böckerna 
innehåller många olika artiklar, 
bland annat nyheter från kyrkor 
och församlingar, dödsrunor över 
personer inom kyrkan och deras 
makar/makor, artiklar om kyrko-
möten, skolor, religion och poesi. I 
slutet av Korsbaneret 1929 finns ett 
register över innehållet i kalendrarna 
för 1880-1929. Det finns register för 
olika kategorier, så som allmänna 
nyheter, dödsrunor, bilder av kyrkor 
och porträtt på olika personer. 

Databasen NAD (Nationell Ar-
kivdatabas) är Riksarkivets samlade 
innehållsförteckning över olika arkiv. 
I databasen hittar du information om 
arkiv och samlingar hos Riksarkivet, 
kommunal- och regionarkiv, folk-
rörelse- och föreningsarkiv, muséer 
med flera. Men det är inte alltid så 
lätt att förstå hur man ska söka. På 
Arkivet Östersunds Youtube-kanal 
finns en kort instruktionsvideo fram-
tagen av Föreningsarkivet i Jämt-
lands län. I videon förklaras steg för 
steg hur en sökning görs i NAD, och 
begrepp som arkiv, volym och serie 
reds ut. Det finns många olika videor 
i serien ”HUR”, som till exempel 
HUR hittar jag samiskt material i ar-
kiven? och HUR jag kommer vidare 
i min släktforskning.  Länken: www.
youtube.com/watch?v=-GCmjGKeEOY. 

Emigranternas Hus i Göteborg 
har länge hotats av dubblerad hyra 
och halverat kommunalt bidrag. 
Eftersom inga nya besked om 
stöd kommit har stiftelsen bakom 
anlägg ningen beslutat att lägga 

ner verksamheten vid nyår. Själva 
samlingarna ska magasineras med en 
förhoppning om att det i framtiden 
ska dyka upp andra sätt för allmän-
heten att ta del av dem.

15 olika arkiv med totalt 19 
miljoner poster har lagts till i My 
Heritage. Vissa av dem – som ett 
flyktingregisterfrånandravärlds-
kriget – är tillgängliga utan abonne-
mang. 

I Nordiska museets arkiv finns 
många spännande historiska doku-
ment. Museet har börjat digitalise-
rat delar av arkivet och gjort dem 
tillgängliga för både forskare och 
allmänhet. Årstafruns dagböcker, 
Ostindiska kompaniets handlingar är 
något av det som finns samlade på 
www.nordiska museet.se/artiklar/digi-
tal.forskaringang.

Vår medlemsavgift har höjts 
från och med 2021 till 200 kr för 
huvudmedlem och till 70 kr per år 
för familjemedlem. Motivet är fören-
ingens ekonomi och att avgiften till 
släktforskarförbundet höjts. 

Klubben behöver nya krafter – 
ingenting sker av sig självt. Ring mig 
eller Gunnar Andersson i valbered-
ningen, så får du veta vad du kan göra!

Tack för det här året, en god jul 
och ett gott nytt släktforskarår önskar 
jag dig!

Nya medlemmar
hälsas välkomna
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Hitta brottslingarna i fängelsearkiven

Text: Eva Johansson

Människor som brutit mot samhällets normer lämnar 
mer spår efter sig i arkiven än de som varit skötsamma. 
Om dem som hamnade i fängelse kan vi få veta betydligt 
mycket mer än om dem som följde lagen.

Fånge nummer 78 Karl Johan Larsson 
anlände till fängelset i Västerås den 
22 januari 1902. Han var då 31 år 
gammal, född i Norrby socken, och 
hade dömts till ett års straffarbete för 
två förfalskningsbrott. Detta framgår 
av fångrullans vänstra sida. Vi får också 
veta när domen fallit och personliga 
uppgifter om honom som längd, 
ögonfärg med mera. 
Bildkälla: Arkiv Digital, Kriminalvårdsanstalten 
i Västerås (U) D2aa:31 (1902) Bild 90.

På fångrullans högra sida finns mer 
exakta uppgifter om strafftiden, vilka 
kläder Karl Johan Larsson hade på sig 
när han kom, hur mycket han tjänat 
under straffarbetet och när han frigi-
vits. Han har själv fått kvittera ut sin 
intjänade lön. 
Bildkälla: Arkiv Digital, Kriminalvårdsanstalten i 
Västerås (U) D2aa:31 (1902) Bild 90.

Fängelsearkiv består av i huvudsak 
två delar när det gäller handlingar 
om fångar: journaler över fångarna 
samt kyrkböcker.

Till dessa kan det finnas register. 
Journalerna kan kallas fångförteck-
ning, fångrulla eller fångjournal. I en 
utförlig översikt på Riksarkivet kan 
vi i detalj läsa hur fångar fördelades på 
de svenska fängelserna och föränd-

ringar över tid från 1600-talet och 
framåt. Med hjälp av denna informa-
tion kan personer hittas i arkiven.

Fångrulla
I fängelsearkiven finns mycket att 
hämta för släktforskaren. Många 
arkivhandlingar från fängelser och 
andra straffinrättningar har digitali-
serats av Arkiv Digital och flera finns 

också tillgängliga i Riksarkivets 
digitala forskarsal.I fångjournal och 
fångrulla förtecknades alla fångar i 
den ordning de inkom till anstalten. 
Varje fånge fick ett eget nummer 
som följde med under hela fängelse-
tiden. När fången frigivits eller dött 
kunde en ny fånge få överta numret. 

Dessutom fördes kyrkbok, både i de 
fängelser som betecknas som egna 
församlingar och de som betecknas 
som fångvårdsanstalt. I kyrkboken 
antecknades en del uppgifter som 
inte finns i fångjournal och fångrulla, 
och vice versa.

Fångförteckning heter oftast den 
dagbok där inkomna fångar på 
häradshäkten och stadshäkten fördes 
in, den är kronologiskt ordnad. Här 
finns personuppgifter om fången, 
information om brottet och domen 
samt uppgift om fången frigivits eller 

förts vidare till annat fängelse. Det 
varierar hur utförlig informationen är, 
den kan vara ganska knapphändig. 
En fångförteckning kan också bestå 
av lösa lappar.

Arosiana 3-2020
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Kyrkboken för Västerås fängelse visar att fånge nummer 49 Greta Stina Andersdotter 
anlände till fängelset den 24 januari 1849. Hon var då 20 år gammal och hade 
dömts till straffarbete för barnamord. I kyrkboken finns inte uppgifter om straffet 
utan om hennes person. Hon var född i Tillinge socken i Uppland den 17 november 
1828. Föräldrarna bodde i Björksta socken och fängelseprästen har skrivit att de 
”befinna sig i högst torftiga omständigheter” och att Greta var ”dåligt uppfostrad”. 
Vi får också veta att hon var ogift men att hon framfött ett flickebarn ”som hon 
kastat i den genom Vesterås flytande Svartån”. 
Bildkälla: Arkiv Digital, Kriminalvårdsanstalten i Västerås (U) D2da:3 (1849-1850) Bild 6 / sid 3.

Leta upp fångens nummer
Fängelsernas liggare över fångar är 
uppdelade i fångrullor, fångjournaler, 
mönsterrullor och kyrkböcker samt 
register till dessa. Fångrullorna och 
kyrkböckerna har den fylligaste 
informationen om fångens levnads-
omständigheter, brott och straff med 
mera.

I vissa fängelsearkiv finns ock-
så förhörs protokoll. Det kan även 
finnas straffjournal där straff som 
fången fått för förseelser under sin 
fängelsetid noterats. Detta kan till 
exempel vara några dygns mörkercell, 
prygel, att ha tillfälligt belagts med 
handbojor eller fotbojor och liknande.
Från arbetsinrättningarna finns 
arkiven också bevarade och de är 
upplagda på liknande sätt som 
fängelsernas arkiv. I NAD finns de 

inom kategorin Kriminalvårdsorgan. 
I Pionjärkårens arkivhandlingar är 
personuppgifterna summariska men i 
övriga mer utförliga.  

För att hitta fången börjar vi sök-
ningen i ett register som kan finnas i 
en separat volym eller i början av en 
volym. Hur det är upplagt varierar 
mellan olika anstalter. Registren är 
alfabetiskt ordnade. I dessa framgår 
fångens nummer och ibland vilken 
sida i fångrullan eller kyrkboken 
som fången har bokförts på. Med 
hjälp av fångens nummer kan vi hitta 
honom eller henne i fångrullan.

Kyrkoarkiv
En viktig detalj att lägga på minnet 
är att Norrmalms kvinnofängelses 
arkiv inte är arkiverat som fängelse-
arkiv utan som kyrkoarkiv för en 

församling. Arkivet finns till stor del 
digitaliserat i Riksarkivets digitala 
forskarsal och hos Arkiv Digital men 
hos båda aktörerna ska man alltså 
söka i kyrkoarkiv/församling, inte 
under fängelsearkiv. Samma gäller 
för centralfängelset Långholmen, 
Stockholms läns- och straffängelse 
samt Stockholms stads rannsaknings-
fängelse. Hittar man inte ett arkiv 
under arkivtypen fängelse kan det 
alltså löna sig att söka bland kyrko-
arkiven.

Kyrkböckerna från Norrmalms 
fängelse gäller för tidsperioden 
1815–1896. De har samma volym-
beteckningar som i vanliga försam-
lingsarkiv. I Norrmalms kyrkoarkiv 
finns också en serie församlingsböck-
er för kronofångarna (i länsfängelset). 
Dessa har register i början av boken.
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Fotografier
På fängelserna började man tidigt an-
vända kameran för att dokumentera 
en fånges utseende i stället för bara 
ett skrivet signalement. Detta gjordes 
vid frigivning för att fången skulle 
kännas igen vid nya brott. Flera av 
dessa fotografier har digitaliserats. I 
volymlistan heter de oftast fotografi-
rulla.

På vissa fängelser togs dessa 
foto grafier så tidigt som omkring 
1860 och både manliga och kvinnliga 
fångar finns avporträtterade.
När de tidiga fotografierna från 
1860-talet togs var det troligen första 
gången, och kanske enda, då dessa 
fångar blev fotograferade om de inte 
hamnade i fängelse på nytt. En del 
var redan till åren komna då de foto-
graferades och födda på 1700-talet.

I Riksarkivets digitala forskar-
sal finns en databas med avfotogra-
ferade fångjournaler för frigivna 
straffarbets fångar under åren 1876-
1925. I dessa fångjournaler finns 
ett fotografi på fången, taget vid 
frigivningen. Syftet var att lättare 
kunna känna igen fången om denna 
hamnade i klammeri med rättvisan 
igen. Fångjournalen innehåller också 
uppgifter om fången, domen och 
tiden i fängelse. Hos Arkiv Digital 
finns också flera av dessa fotoförsedda 
fångjournaler för frigivna fångar.  n

Hela frigivningsjournalen för Johan Erik Tillbom, där 
fotografiet på honom finns. Tillbom fotograferades när 
han frigavs från Långholmen den 27 januari 1877. Han 
skulle samma år fylla 50 år och hade avtjänat sitt fjärde 
fängelsestraff för stöld, denna gång fyra års straffarbete. 
Vid frigivningen fick han med sig 90 kronor och 89 öre. 
Bildkälla: Riksarkivet, databasen för frigivna straffarbetsfångar.

Arosiana 3-2020
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Docent Ingela Bergman och 
professor Lars-Erik Edlund har i 
ett forsknigsprogram, Kulturarv, 
landskap och identitetsprocesser 
i norra Fennoskandien, kollat 
det historiska källmaterialet som 
berör birkarla väsendet. 

De menar att birkarlarna var 
djupt rotade i kustsamhällena. Dessa 
bedrev såväl jordbruk som fiske och 
jakt vid sidan av att de också var 
birkarlar. Man avvisar teorier om 
att de var finska bosättare från orten 
Birkala, därav benämningen. Även 
att de var söderifrån kommande 
koloni satörer avvisar de. De anser 
att birkarlaväsen det går långt till baka 
i tiden, långt innan den svenska 
koloni sationen. Bland annat sägs: 
”Omfattande handelsnätverk etable-
rades redan under vikingatid, kanske 
till och med tidigare, något som det 
arkeologiska materialet indikerar.”

Som en del i kolonisationen uppläts 
Lule älvdal 1327 till ärkebiskopen Olof 

Birkarlar 
– en sorts adel i Bottenviksområdet

Björnsson och några till inflytelse rika 
personer. 1335 uppläts Pite älvdal till 
riddaren Nils Abjörnsson Sparre som 
för övrigt ägde Ängsö. Det hävdas att 
han tog med sig folk från Ängsö upp 
till Pitetrakten. Därför har jag ibland 
sagt att jag kan ha anfäder därifrån. 
Möjligtvis kan DNA-forskning hjäl-
pa till att visa samband mellan Äng-
söbor och Pitebor. En annan egen fun-
dering är att byn Svensbyn ursprung-
ligen kan ha varit Svenskbyn, dvs 
befolkad av sörlänningar.

Forskarna anser att birkarlarna 
mottog uppdraget i förtroende. Det 
var ett prestigefyllt uppdrag och 
uppenbarligen lönsamt. Uppgifter 
om markinnehav, djuruppsättningar 
m.m. som man kan se i Landskaps-
handlingarna, från första delen av 
1500-talet, visar detta. Den första av 
de två Älvsborgs lösen, från 1571 
visar även detta. Däremot den andra 
från 1600 tycker jag visar att Gustav 
Wasa, på 30 år gjort den svenska 

bondebefolkningen fattigare.
Bergman och Edlund anser att 

samerna hade ett inflytande över 
utnämningen av nya birkarlar. De 
anser även att birkarlarnas och sam-
ernas relationer präglades av ömse-
sidighet och ett gemensamt beroende 
av varandra. Tidigare har hävdats att 
birkarlarna utnyttjade och exploaterade 
samerna och att Gustav Wasa därför 
slopade själva institutionen. 

Forskarna visar att birkarlarna var 
en liten grupp, mellan 40-70 perso-
ner. Men ett viktigt lokalt nätverk av 
handel med urgamla rötter. De var 
en stark konkurrent till den svenska 
kronan och det var därför de slopades. 
Successivt kom kontakterna och 
handeln att övertas av statsmakten 
under 1600-talet. Några birkarlar 
blev fogdar åt den svenska kronan 
och kom därmed att utöva makt över 
befolkningen. Enligt min uppfattning 
tillsammans med kyrkan.  n

Text: Brage Lundström

Varubyte utan pengar mellan birkarlar och samer.

Vad innebär det att vara birkarl - som omgetts med så mycket teorier 
om bakgrund och vilken betydelse de spelade i norra Sverige?
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Barnhusbarnen från städerna 
skickades i många fall ut på 

landsbygden. Vissa trakter tog emot 
fler fosterbarn än andra. Det kan ha 
berott på dels att kommunikationerna 
var goda, dels att det i trakten fanns 
ett aktivt fosterbarnsombud, personer 
som förmedlade barn till presumtiva 
fosterföräldrar. Dessa var inte sällan 
präster eller prästfruar.

Man kan utläsa ur arkivhandlingar 
att det inte bara var längtan efter 
barn och att göra en insats som låg 
bakom att ta emot fosterbarn. Det 
var också ett sätt att få billig arbets-
kraft. Till exempel var det vanligt 
att man efterfrågade flickor i åldern 
8–13 år, för att de skulle vara barn -    
pigor i en familj.

Om detta berättar historikern 
Johanna Sköld i sin bok ”Foster-
barnsindustri eller människokärlek”. 
Det fanns fosterbarn som kom till 
goda hem och fick stanna där. Andra 
forslades runt mellan många olika 
familjer under sin uppväxt och det 
finns fosterbarn som vittnat om för-
färliga uppväxtvillkor. 

Arbetskraft och inkomst
Barnhemsbarn var kanske de mest 
utsatta barnen. De lämnades ut till 
fosterföräldrar så snart sådana kunde 
hittas, verkar det som när man läser 
arkivhandlingarna. En del var bara 
några månader gamla, andra var 
betydligt äldre.

I Stockholm var Allmänna Barn-
huset en viktig institution för att 
placera fosterbarn från slutet av 
1700-talet och ett par decennier in på 
1900-talet. I arkiven finns uppgifter 
om både fosterbarn och fosterhem. 
Barnhemmens arkivhandlingar är till 
stor del digitaliserade och tillgängliga.

Hjälp i arbetet på torp och gård var i 
de flesta fall syftet med att ta emot 
fosterbarn, men också att få betalt för 
att ta hand om barnet. I en barnhus-
journal från 1881 finns exempelvis 
ett kvitto som visar att fostermodern 
fått 40 kronor för att ta hand om ett 
fosterbarn det året. De som hade 
flera fosterbarn kunde kanske leva på 
inkomsten.

Okända föräldrar
Barnhusbarn var inte bara barn som 
myndigheterna tog ifrån mammorna, 
utan även fattiga föräldrar kunde 
lämna ifrån sig barn när de inte 
kunde försörja sig själva eller barnet. 
En del barn hämtades så småningom 
tillbaka av föräldrarna, i de flesta 
fall av modern. Men om hon sedan 
gifte sig kanske hennes make ändå 
vägrade ta emot barnet. 

För att barnet skulle få placeras 
i fosterhem var modern tvungen att 
avsäga sig målsmanskapet. Det innebar 
att de inte längre fick vara med och 
bestämma om sitt barn eller ta det 
hem till sig från fosterfamiljen.

I flera av barnens journaler finns 
det antecknat att de själva som vuxna, 
eller någon anhörig, hört av sig och 
frågat om vilka föräldrarna är. I flera 
fall är föräldrarna okända och då 
svarar barnhusföreståndaren (eller 
senare arkivpersonalen) att det inte 
går att få veta mer.

Så hittar du barnhusarkiven
Har du barnhemsbarn i din släkt kan 
det finns uppgifter i barnhusarkiven. 
Allra flest digitaliserade arkivhand-
lingar finns från Allmänna barnhuset 
i Stockholm som är det största och 
mest välkända av barnhemmen.
Handlingar från Allmänna barn -  

    
huset finns fotograferat från så tidigt 
som 1654 hos Arkiv Digital, men 
med kontinuitet först från 1713. På 
Stockholms Stadsarkivs hemsida 
finns rullorna från 1800 till 1916 och 
de är sökbara, vilket gör dem lätta 
att hitta i. Via sökträffen kommer du 
direkt till journalen för det barn du 
får träff på.

Från tidiga år är uppgifterna ganska 
knapphändiga men mer fylliga längre 
fram i tiden. Barnhusper sonalen 
höll koll på vad som hände med 
barnen, men det verkar inte alltid 
som om barnens situation priori-
terades utan snarare hur de skötte sig 
i fosterfamil jerna. Inspektörerna ute 
i landet skickade in sina rapporter 
med i många fall ganska fördömande 
omdömen, till exempel om barn som 
ansågs elaka och besvärliga. Hos 
Arkiv Digital får du bläddra dig fram 
i arkivhandlingarna. Mest intres santa 
volymer i Allmänna Barnhusets arkiv 
är kanske Allmän rulla, huvudserie, 
med volymbeteckningar D2JA. 
Där finns uppgifter om vem barnet 
lämnats ut till. Arkivet innehåller 
mängder med fotograferade volymer. 
I många av barnhusböckerna finns 
namnregister i början.

Även arkiv från andra barnhem 
har fotograferats av Arkiv Digital, 
nämligen från Amiralitetsbarnhuset 
i Karlskrona, Frimurarbarnhuset i 
Stockholm, Kronobarnhuset i Malmö, 
Malmö barnhem för flickor samt 
Malmö barnhus. Det varierar mycket 
hur rikt arkivet är och från vilka tids-
perioder. Längst fram i tiden är en 
bok från Malmö barnhem för flickor 
som sträcker sig fram till 1937.  n

Hitta i barnhusarkiven
Många släktforskare hittar fosterbarn i sin släkt, antingen en 
släkting som var fosterbarn eller en familj som tog emot fos-
terbarn. En hel del foster barn kom från barnhem och allra flest 
från Allmänna Barnhuset i Stockholm.

Text: Eva Johansson
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Agda Elisa föddes den 8 februari 1884 i 
Adolf Fredriks församling i Stockholm med 
okända föräldrar. Den 3 mars samma år skrevs 
hon in på Allmänna Barnhuset i Stockholm, för-
äldrarna betalade 400 kronor i avgift, och den 
6 maj kom Agda som fosterbarn till arbetare 
Sven Svensson i Skälby i Badelunda socken. Ett 
och ett halvt år senare flyttades hon till Carl 
Erik Eriksson och hans hustru i Tibble i samma 
församling. 1889 kom hon till rättaren Wahl-
quist och hans hustru i Malma församling, en 
familj som flyttade fyra gånger under hennes 
tid hos dem. Paret Wahlquist var barnlösa. 
1896 dog hennes fosterfar. 1898 konfirme-
rades Agda och hon fick sedan arbete i en 
barnklädesaffär i Västerås. Allt detta framgår av 
anteckningarna i barnhusets journal över Agda. 
Bildkälla: Stockholms Stadsarkiv.

Anna Maria  Paulina Springer föddes den 18 december 1860 i 
St Nikolai församling i Stockholm och blev barnhusbarn nummer 
5483 på Allmänna barnhuset i Stockholm. Hennes mor var den 
ogifta Maria Christina Springer. Anna blev intagen ”för stads-
nämndens räkning” vilket kan innebära att hon togs ifrån sin 
mor, kanske på grund av vanvård. När hon skrevs in var hon nästan              
tio månader gammal. Redan efter en vecka blev hon fosterbarn 
hos sockenskomakaren Gustaf Söderberg i Hubbo och där var 
hon kvar tills hon blev vuxen. Uppenbarligen skötte hon sig bra 
hos fosterfamiljen för hon beviljades penningbelöningar fyra 
gånger under sin uppväxt. 
Bildkälla: Stockholms Stadsarkiv.

De tidiga barnhusjournalerna är mer knapphän-
diga. Om Gustava Christina Sandbom får vi veta att 
hon föddes den 7 september 1853 och att modern var 
amman Maria Christina Sandbom på barnhuset. Mo-
dern hade själv varit barnhusbarn och Gustava hade en 
tre år äldre bror som också blev barnhusbarn. I decem-
ber 1853 kom Gustava som fosterbarn till hustrun Sofia 
Nygren i Tortuna socken, som fick 52 (riksdaler?) i årligt 
underhåll för fosterdottern. Året efter sänktes underhål-
let. Troligen blev Gustava kvar i fosterfamiljen. 
Bildkälla: Stockholms Stadsarkiv.
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Min farmor Hilda blev hembygden 
trogen, gifte sig, satte bo på mark 
som föräldrarna överlät, födde sju 
barn och levde hela sitt vuxna liv 
som småbrukare i en liten by med 
endast tre hushåll, Granberget, vid 
Kustlandsvägen, Rikstrettons före-
gångare, mellan Umeå och Skellefteå.

Storasyster Ingeborg (vid folkräk-
ningen 1890 noterad som småskol-
lärarinna) lämnade Sverige den 5 juli 
1899 med 6-årig son tillsammans med 
barnafadern, bondesonen Johan Adolf, 
efter vigsel 10 juni. 

När sonen Knut föddes, i november 
1893, fanns hans far i Amerika sedan 
april samma år. Adolf utvandrade 
sannolikt redan innan Ingeborgs 
graviditet var känd. Kontakten måste 
ha bibehållits brevledes, eftersom 
Adolf  våren 1899, efter sex år, kom 
hem till Sverige som amerikansk 
medborgare, och gifte sig med 
Ingeborg den 10 juni, och återvände 
efter bara några månader med hustru 
och son till Nordamerika. De tycks 
där ha uppgett år 1892 som vigselår, 
även inför den egna familjen där borta, 
för att enligt dåtida syn göra en ”ärbar” 
kvinna av Ingeborg, kanske med tanke 
på medlem skapet i The Salvation. 
Denna tid var möjligheterna att som 
gift, eller som ogift mor, få anställ-
ning som lärare små eller obefintliga. 
Ingeborg hade dock tjänst i Vännäs. En 
examens katalog för ”Småskolan vid 
Nyby i Wännäs skoldistrikt” visar, att 
hon betygsatte elever första gången i 
årsklass 4 vårterminen 1895, och den 
sista efter vårterminen 1899. 

Sannolikt hemlighölls sonen, lämnad 

Text: Lennart Lindberg

Farmors syster IngeborgIngeborg
for till Amerika

hos föräldrarna. Där fanns också 
Inge borgs syskon, förutom min far-
mor ännu en syster, samt fem bröder, 
alla yngre. Mamman Christina Sofia 
hade dött i lungsot 1898, endast 50 
år gammal, vilket kan ha framtvingat 
en förändrad lösning.

Ingeborg var den enda i syskon-
skaran som fick möjlighet att studera. 
Jag undrade länge var utbildningen ägt 
rum. Jag kunde inte förstå, hur man i 
en småbrukarfamilj på denna tid haft 
råd att låta henne gå i skola, kanske 
långt hemifrån. Vår farmor/mormor 
Hilda hade bara fått två veckors 
skolgång enligt min äldsta kusin, 
men läste och skrev trots det bra.

Ingeborg hade inte samma far 
som sina syskon. Hennes mor, Chris-

tina, hade efter arbete i familj tre år i 
Undersåker i Jämtland återvänt hem, 
gravid, och fött dottern Ingeborg. 
Sin blivande man Nils träffade hon 
senare. Man kan gissa att pengar till 
Ingeborgs skolgång kom från annat 
håll.

Osäkerheten kvarstår, sedan 
det framkommit att Ingeborg efter 
två terminer vid Länsseminariet i 
Burträsk avlagt avgångsexamen 
sommaren 1888! Ingeborgs betyg 
hittades nyligen hos hennes barn-
barn Ida Mae1. Sedan tidigare 
hade uppgift om lärarinneexamen i 
Uppsala funnits. Måhända Uppsalas 
lärarinneutbildning klingade bättre än 
Westerbottens Länsseminariums, bland 
svenskar där borta, även om hon inte 
skulle undervisa? 

Ingeborg och Adolf fick ett långt 
liv tillsammans. Redan sommaren 1900 
hade man etablerat sig i Tacoma, 
som man sedan förblev trogen. 
Staten Washington, i USA:s nord-
västra hörn, lär påminna mycket 
om Skandi navien. Vägen dit tycks 
ha gått via grisfarm i Iowa, och via 
Poulsbo, som har smeknamnet ”Little 
Norway”. 

I den amerikanska folkräkningen 
detta år (US Census 1900) noteras 
Adolf som brädgårdsarbetare, efter 
att tidigare, inför emigrationen, kall-
lat sig snickare. Efter den lilla lögnen 
beträffande vigselår, (påkallad av med-
lemskap i Frälsningsarmén?), föddes 
i rask takt tre barn inom äktenskapet: 
Olga 1900, Albin 1902 och Edith 1903. 

Det här är berättelsen om 
två systrar vars olika livs-
villkor delvis kunnat kart-
läggas mera än hundra år 
senare med hjälp av arkiv 
och sparade brev.

Ingeborgs betyg efter avlagd lärarinne  -
examen 1888, två terminer lång.

Ingeborg – när hon besökte Knut Adolf i Los Angeles, Kalifornien.

1Se Arosiana nr 3-2019, Vem var Solvig? 
sidan 20.
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Ganska snart, sommaren 1902, 
följde brodern Christian efter till 
samma trakt, och tre år senare även 
den ännu yngre Erik, som tyvärr 
avled i blindtarmsinflammation redan 
1907. Erik bodde sannolikt med 
broderns familj, eftersom han ligger 
i deras familjegrav.

Min kusin Hans, som idag äger 
vår gemensamma farmors boställe, 
har hjälpt mig med kopior på brev 
som Ingeborg skrev till sin syster 
Hilda. En prydlig handstil, precis 
som man väntar sig av en småskol-
lärarinna! Breven gav glimtar av 
livet i Amerika.

Ingeborg var en tämligen flitig 
brevskrivare. Hon berättar i brev 
hem till Sverige om såväl vardags-
händelser som mera dramatiska. Ofta 
avslutas breven med orden ”Några 
rader vore välkomna”. Samtidigt 
säger hon sig förstå, att systern har 
dagarna fyllda av göromål. Flera 
gånger framgår, att hennes brev 
postas för att nå systern Hilda, med 
andra-namn Ulrika, just inför Ulrika-
dagen, den 4 juli, USA:s nationaldag. 
Någon gång har inget svarsbrev 
anlänt sedan förra gången hon skrev, 
ett helt år tidigare, så hon undrar om 
hennes brev inte kommit fram.

Farmor Hilda avled hösten 1950, 
77 år gammal. Och beskedet om 
Ingeborgs bortgång kom våren 1952. 

Sedan dröjde det några år, innan 
den första kontakten mellan personer 
i nästa generation togs. Dottern 
Olga gläds 1957 i brev till Gran-
berget över att höra ifrån ”någon av 
mammas släktingar”, sannolikt Ivar, 

Hildas äldste son, kusin Hans pappa.
I ett långt och utförligt brev berättar 

Olga om syskon och syskonbarn, 
samt även om sin morbrors Christian 
familj. Ingeborg hade lärt barnen att 
läsa och tala svenska, så Olga upp-
manar släktingen att fortsätta skriva. 
Hon har också regelbunden kontakt 
med sin fars brors- eller systerdotter i 
Överklinten! Släktskapet med denna 
kunde så småningom utredas, bl.a. 
med hjälp av ett brev från nioåriga 
Solveig till Ida Mae, fyra år, våren 
1939. (Men den historien har redan 
berättats.) I Olgas brev fanns person-
uppgifter, som gjorde att jag började 
hoppas på att kunna få kontakt med 
släktingar i min egen generation!

Brev till Frälsningsarmén i 
Tacoma, med önskan om hjälp med 
adresser till efterlevande, ledde inte 
till svar, men mina försök att googla 
på adresser för att nå Ingeborgs barn-
barn Ida Mae och Donald John gav 
resultat hösten 2011, då Ida Maes 

Nyby småskola i Vännäs (Gamla Folkskolan), byggd 1897, riven 1938.

svarsbrev anlände! Sedan dess har 
jag översatt ganska många av Inge-
borgs brev, som fortfarande fanns hos 
kusin Hans på Granberget. Ingen i 
hennes familj förstår längre svenska. 
Hon bor fortfarande på den plats där 
Ingeborg och Adolf slog sig ner, i 
Tacoma, i närheten av Seattle.

Inget tyder på att kontakten med 
Olga vidmakthölls, utan nästa gång 
försök görs, åter från utvandrarsidan, 
är när Ingeborgs och Hildas broder 
Christians dotter Lilly är avsändare.

”Lillie” skriver våren 1976 för 
första gången till Ivar, på svenska, 
efter att ha fått hans adress av kusi-
nen Olga. Hon berättar att hon till 
sommaren skall resa till Sverige, till 
kusiner i Småland och Stockholm, 
till Norrland och till mammans hem-
bygd i Tornedalen. Även Lilly kan 
läsa svenska, men inte tala så bra. 
Hon hoppas på svar snart .

Resan blev av, och Lilly berättar 
efter sin hemkomst, i september, 
detal jerat om vad hon upplevt, både 
om middag i Lövånger och om 
utflykter i Tornedalen. Kontakten 
består, och 1982 tackar hon Ivar för 
brev och foton. Efter att sent 2015 
via snigelpost och senare e-post även 
fått kontakt med Lillys del av vår 
släkt, vet jag nu att Lilly också besökte 
Sverige en andra gång, 1985, då i 
sällskap med dottern Liz och barn-
barnen.

Ida Mae, 85 år fyllda, har valt 
att klara sig utan dator, men via sin 
brorsdotter och en av sönerna kan 
jag nå henne via e-post.  n

Utdrag ur Olgas brev till Ivar 1957.



12

Denna text har tidigare publicerats i sin helhet i nr 1-2020 av tidningen Släkt-
historiskt Forum, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund. 

”Anledningen till att vi har arkiv är att demokratin ska fungera. Vi ska kunna kontrollera vilka beslut 
som tas och hur de efterlevs. Vi ska också ha möjlighet att veta vad som verkligen hänt i historisk tid”.

Många skatter i stadsarkivet

Text foto: Eva Johansson

I Västerås stadsarkiv finns hand-
lingar från alla äldre kommuner som 
numera ingår i Västerås kommun. 
Lundby och Sankt Ilians kommuner 
inkorporerades 1918 i Västerås stad. 
Badelunda tillkom 1946. I 1952 års 
kommunreform slogs flera lands-
kommuner ihop till större och 1967 
bildades dagens storkommun.

Söker du efter handlingar från en 
mindre landsbygdskommun i början 
av 1900-talet så börja med att ta reda 
på i vilken kommun den ingår idag, 
för att få veta vart du ska vända dig 
med din förfrågan.

– Från landsbygdskommunerna 
finns en hel del luckor i arkivbestån-
det, säger Johan Andersson, som är 
arkivarie på Västerås stadsarkiv. Man 
förvarade i många fall handlingarna 
hemma hos till exempel kommunal-
nämndsordföranden och de kan ha 
försvunnit där. Eller så tänkte man inte 
på behovet av att spara alla papper. 
I städerna var administrationen mer 
ordnad.

Allmänna handlingar
Handlingar som upprättas av svenska 
myndigheter är allmänna handlingar
Dessa allmänna handlingar kan vara 
offentliga eller belagda med sekretess.

– Utgångspunkten är att alla 
handlingar ska bevaras men en viss 
gallring görs, till exempel i social-
tjänstens akter. Enligt socialtjänst-
lagen ska de rensas för att folk inte 
ska vara rädda för att hamna i re-
gistren när de söker hjälp. Det kallas 
etisk gallring. Har man inte haft 
kontakt med socialtjänsten under ett 
visst antal år förstörs tidigare hand-
lingar i ärendet.

För att få veta vad som finns i det 
kommunala arkiv du vill söka i så 
använder du Nationella  Arkivdata-
basen (NAD). Västerås Stadsarkiv 
har, precis som flera andra kommun-
arkiv, även en egen lista över sitt 
bestånd och vilka arkivbildare som 
ingår. Detta register hittar du via 
länk på kommunens hemsida, eller 
gå direkt till: arkivregister.vasteras.se/.

Arkivet berättar om fattigvården
Per Erik Öberg, född 1863, och hans 
hustru Klara Charlotta Tallroth, 
född 1873, sökte fattighjälp 1925. 
Makarna hade fyra vuxna barn som 
alla hade arbete och två minderåriga 
barn födda på 1910-talet.

Numret som behövs för att kunna 
hitta rätt akt finns på ett registerkort.
Akten med ansökan om fattighjälp 

innehåller protokoll från utredningen 
av ärendet och kvitton på utlämnade 
bidrag. Protokollet från november 
1925 berättar en hel del om familjens 
situation. De hade aldrig tidigare 
fått fattigunderstöd men nu behövde 
de det på grund av medellöshet och 
arbets löshet. Per Erik Öberg var 
”oförmögen att försörja sina två 
minder åriga barn”. I protokollet 
konstateras att både mannens och 
hustruns föräldrar var döda. Per Erik 
Öberg hade senast haft plats som 
statkarl på Bjurhovda gård i Bade-
lunda socken men när gården sålts 
1925 hade han blivit utan anställning.

De fick fattigbidrag på 25 kronor 
för november månad och 50 kronor 
i månaden för tiden december-mars. 
Det var fattigvårdsstyrelsen i Väster-
färnebo socken som fick betala peng-
arna till Västerås stad eftersom de 
varit mantalsskrivna där tidigare.

Går vi ännu längre tillbaka finns 
det böcker över fattigvårdstagare. Ett 
exempel är liggaren över vårdtagare 
på Västerås fattighus 1846-1853. Här 
hittar vi pigan Maria Westerberg, 
född den 28 juni 1789. 1842 blev hon 
intagen på fattighuset.

1838 hade Västerås stad köpt en 
tidigare hospitalstomt i centrum. 

Johan Andersson, arkivarie på Västerås 
stadsarkiv. Foto: Simeon Andersson.

Omkring 270 meter arkivhandlingar från socialtjäns-
ten ingår i Västerås stadsarkivs bestånd. En hel del av 
dessa handlar om fattighjälp. I stadsarkivet finns hand-
lingar som berättar hur mycket farmors mormor fick i 
fattigunderstöd 1886, vem som var morfars okände far 
och vilka betyg mormor fick i skolan. Varje kommun har 
ett eget arkiv. De kommunala arkiven är en guldgruva 
för släktforskare.

Arosiana 3-2020
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Här byggdes ett nytt fattighus och 
arbetshus. 1886 köptes Karlslunds 
herrgård i norra delen av staden 
och där inrättades en ny fattig- och 
försörjningsinrättning. På 1920-talet 
blev det ålderdomshem.

I liggaren får vi veta vad Maria 
hade med sig när hon blev inskriven, 
i vilket skick det var, vilka persedlar 
hon fick under sin tid på fattighuset 
och hur dessa använts. Hon hade 
med sig såväl säng som kista och 
stol, täcke och kudde, sex lintyg 
varav fyra var utslitna, förkläden och 
sju bomullshalsdukar varav fem var 
utslitna. Så fortsätter uppräkningen! 
Av hennes fem klänningar var två 
utslitna. Så förhöll det sig också med 
strumpor, kängor och annat.

Under sina första elva år på fattig-
huset fick hon 1846 ett förkläde och 
ett par strumpor som hann bli utslitna. 
1847 fick hon överta en kaffepanna 
efter M. S. Bäckman och den gick 
sedan vidare till änkan Sundberg. 
Och så vidare! Det ger en bild av 
hennes tillvaro på fattighuset i mitten 
av 1800-talet. Maria levde ända 
till 1853, troligen längre, för det 

Du kan beställa kopior
För att få fram rätt arkivhandling 
från ett kommunarkiv behövs så 
mycket uppgifter som möjligt. Helst 
också så exakt som möjligt vilken 
tid handlingarna ska gälla.
På Västerås stadsarkiv tar man kopior 
på arkivhandlingarna om man inte 
har möjlighet att själv komma hit 
och läsa. Digitala kopior kostar 
inget medan papperskopior kostar 
4 kronor per sida men de första 20 
sidorna är gratis. På stadsarkivet tar 
man inte betalt för arbetstiden.

Akten om Per Erik Öberg innehåller en lång 
rad handlingar som berättar om familjens si-
tuation och den hjälp de fick. Foto: Eva Johansson

Maria Westerberg blev intagen på 
fattighuset i Västerås stad 1842. 
I liggaren finns inskrivet vad hon hade med 
sig och vad hon fick under sina år där.
Foto: Eva Johansson.

finns ingen anteckning om hennes 
död eller utskrivning. Förmodligen 
överfördes hon till nästa liggare. För 
andra personer som dog eller skrevs 
ut finns ett datum för detta antecknat.

Från 1847 bodde också skarp-
rättare drängen Carl Eric Malmberg 
på fattighuset i Västerås. Han har 
inga inskrivna tillhörigheter men 
måste förstås ha haft kläderna han 
stod i. I november fick han av fattig-
vården en “gammal blå rock efter 
Lundvall”, ett par bolstervar efter 
dito, ett par stövlar och en skjorta 
och i januari ett par strumpor.

Den 22 februari året därpå har 
fattighusföreståndaren antecknat 
att han avvikit ”med motstående 
persedlar för snatteri”. Fem år senare 
återkom han men avvek några dagar 
i november 1853, efter att han fått 
nya kläder av fattigvården. Dessa 
fattigvårdsliggare är en rik källa till 
kunskap, både om enskilda personer 
och om hur fattigvården fungerade. n
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När jag var sex-sju år fick jag följa 
med mina föräldrar till Sofielunds-
hemmet i Kolbäck. Vi skulle hälsa på 
min yngste farbror Sune. Jag visste 
inte mera än att han både bodde och 
gick i skola där. Man hade berättat 
orsaken – min farmor dog när han 
var 10 år och att det inte var någon 
som skötte om honom. Vi travade 
mot en stor grå byggnad, som senare 
kom att kallas Ekbacken. Högst upp 
under takbjälkarna stod sängar i 
rad. Han visade oss sin säng. Sedan 
pekade han utåt att skolan fanns någon 
annanstans. Runt om fanns flera 
pojkar i Sunes ålder som jag blev lite 
rädd för. De gick så nära. Men jag 
tyckte inte att Sune var annorlunda 
än flera av mina övriga farbröder.

Sune var född 1931 i Nora för-
samling i nordvästra Uppland. Hans 
far var stataren, senare snickaren Jo-
han Eriksson född 1894 i Vendel och 
död i Helsingborg 1974. Hans mor 
var Anna Charlotta Eriksson född i 
Valbo 1893 och död i Västerlövsta 
1942. I familjen föddes sex pojkar 
mellan 1915-1931 med olika svårig-
heter. En med CP-skada och tre med 
varierande begåvningsbrister, medan 
två kom att lyckas lite bättre i livet. 
Den cp-skadade unge mannen fick 
bo på ålderdomshem i Heby 20 år 
gammal. När min farmor dött 1942 
hamnade Sune på Sofielundshemmet 
för att gå i särskola.

Sofielund grundades 1867 som 
en privat anstalt för dövstumma 
och sinnesslöa barn. Jag läser ur en 
skrift: ”Föreningen för sinnesslöa 
barns vård 1903”. Men tio år senare 
ändrades inriktningen till Västmanlands 
läns idiot anstalt. I styrelsen har kända 
västmanländska namn passerat: dis-
ponent von Unge, agronom Daniel 
Ulff och läkaren Netzler. Man skilde 
på bildbara och icke bildbara; på 

flickor och pojkar; på skolelever och 
arbetselever. Det var en indelning 
som höll i sig fram till 1960-talet.

Vid tiden för mitt besök var Sune 
arbetselev. Fast det förstod jag inte 
då. Han arbetade i trädgård och ladu-
gård. Han hade avslutat särskolan. 
Jag har läst en anteckningsbok som 
läraren förde. ”Är ej så snäll som 
man först tror..” var enda omdömet 
ett år. Han kunde läsa vissa rubriker 
i en tidning och skriva sitt namn på 
julkort som han skickade till mig 
som vuxen. Sune konfirmerades 
 vid en särskild ceremoni i Kolbäcks 
kyrka. Han omyndighetsförklarades, 
något som i nutid ändrades och han 
företräddes av en god man. 

Efter tiden på Sofielund placera-
des Sune i familjevård, som det het-
te. Det betydde att vara dräng och bo 
på någon mindre bondgård – ibland i 
boningshuset eller i en stuga på går-

den. Jag har t.o.m. sett en arbets elev 
som bodde i änden på ladugården och 
tvättade sig inne hos korna där det 
var varmt. Sune bodde i ett gårdshus. 
Men han berättade att ”jag ville sluta 
där, men kuratorn sa nej”.

En antal år bodde Sune i Heby 
och arbetade i tegelbruk. Där var han 
medlem i Frälsningsarmén, något 
han talade länge om. Han flyttade 
senare till Horndal. Jag vet inte var-
för, för han hade ingen anknytning 
dit. Han fick bo i en liten lägenhet 
med boendestöd och arbetade på en 
såg i närheten. Han tyckte om att 
åka skidor och att cykla. Han fick 
gemenskap med motionärerna och 
avverkade långlopp på skidor och 
cyklade Vätternrundan. Han var med 
i afasiföreningen i Avesta och följde 
med på en del resor.

Det föll sig så att jag kom som 
vårdföreståndare till Sofielund 1972. 
En av mina uppgifter var att göra 
hemmen tvåkönade och att förbereda 
utflyttning till s.k. inackorderingshem 
för de som bedömdes klara det. Jag 
träffade en man i samband med det 
som varit skolkamrat med Sune. 
(Mannen kunde äntligen flytta ihop 
med sin kvinna efter ett långvarigt 
förhållande.) Vi talade lite om Sune 
och mannen ville gärna ha kontakt 
igen. Jag ringde Sune och berättade 
detta och frågade om han inte skulle 
hälsa på dem. ”Sätter aldrig min fot 
där! Fick han tag på ett fruntimmer, 
det trodde jag aldrig! Monika, håll 
dig borta från det stället”. Så var det 
samtalet slut.

Sune fick med tiden problem med 
hjärtat. Han genomgick operationer 
och flyttade från stödboendet till ett 
äldreboende i Horndal. Där avled 
han 2004, 73 år gammal. Vi jordfäste 
honom i Horndal med kista, barr-
växter och massor med hyvelspån 
i koret från sågen där han arbetat. 
En trubadur sjöng Dan Anderssons 
visor. Prästen log – vilket avsked, så 
fint och värdigt av en enkel man som 
ingen räknade med! Sedan drack vi 
kaffe med tårta. De som varit intagna 
på olika institutioner står skrivna i 
sin hemförsamling, sin familj eller 
oftare längst bak i församlingsboken 

Text: Monika Wilander

Sune var min farbror
”Jag tyckte inte att Sune var annorlunda 
än flera av mina övriga farbröder”.

Sune Eriksson, 1931-2004.

Arosiana 3-2020
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under ”På församlingen skrivna”. 
Arkivet från Sofielund finns på Väst-
manlands Regionarkiv på Eriksborg i 
Västerås. Vid dödsfall fanns två val. 
Dels att begravas i hemförsamlingen 
om de anhöriga godtog det, vilket de 
inte alltid gjorde. Dels att begravas 
i Sofielundshemmets grav som finns 
på Kolbäcks kyrkogård. Nu är Sofie-
lund nedlagt sedan många år. Efter 
att lagstiftningen för särskilda om-
sorgen förändrats i flera steg genom 
åren gravsätts naturligtvis ingen där 
numera.

Att reda upp efter Sunes död 
kändes speciellt. Där fanns inte så 
mycket saker i hans rum, men ändå 
brott stycken ur hans liv som jag 
kände igen, ex.vis kortet på hans far, 
min farfar. Han som var omgift med 
en dam som avskydde Sune. Det var 
nog ömsesidigt. Hon dog i Västerås 
på 1950-talet. Några år innan Sune 
dog ringde han mig. Han lät meddela 
att när det var dags för honom ville han 
”ligga när farsan”. Jag blev förvånad 
över det eftersom jag kände till hur 
relationen varit. Men jag lovade.

Jag gick igenom hans lådor med 
kort från resor, idrottspriser och 
medal jer, minnen från Frälsnings armén 
och två förlovningsringar! Dem 
hade jag ingen aning om. Jo, de var 
använda. Av datumen att döma var 
de just från åren i Frälsningsarmén 
i Heby. Kanske var det därför han 
talade varmt om den tiden? Men 
som troligen också berett honom stor 
sorg. Nu börjar jag kanske förstå hans 
oväntade flytt till Horndal.

Sune är begravd på Hovdesta lunds 
begravningsplats i hans fars/min far-
fars grav med en egen liggande sten. 
Jag kunde ju inte bara rista in Sunes 
namn under kvinnans som sagt hur 
mycket hon avskydde honom!  n

Hülphers genealogier
har ny adress på internet: 
alvin-portal.org

Red.: Sven Olby

1)  Tyskt ü skrivs först med tangenten ¨ och sedan med u.

Abraham Hülphers1 var en flitig släktforskare på 1700-talet vars tio vo-
lymer med släkttavlor finns i original på Västerås stadsbibliotek. Tidigare 
har digitaliserade kopior funnits på en egen webbsida, men har nu flyttat 
till Alvin som är en gemensam portal för digitaliserat material som vissa 
arkiv, bibliotek och museer använder sig av. 

Gå till webbsidan alvin-portal.org och sök efter Hülphers genealogier.

Klicka på den lilla vita ikonen (Samlingspost) längst till höger i det första 
fältet. 

Samlingsposten hittar du här:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-209988

I mittspalten finns under huvudrubriken Abraham Abrahamsson Hülphers 
genealogier 15 underrubriker, bland dom finns den 8:e rubriken 
Relaterade poster i Alvin. Klicka där på Se särskilt beskrivna delar 
(10), vilket tar dig till en träfflista över de volymer som finns i Alvin.

Samlingsposten innehåller dessutom ett digitaliserat kortkartotek som 
gör det enklare att navigera till rätt volym och sida när man söker efter namn. 

https://www.alvin-portal.
org/alvin/resultList.jsf?fa-
ces-redirect=true&aq=[[{%-
22HOST%22:%22alvin-re-
cord:209988%22}]]&aqe=[]&-
searchType=EXTENDE-
D&dswid=4944

Sökrutan

Samlingsposten, släkten Grubb sidan 373-374

Samlingsposten
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En pandemi är en infektions-
sjukdom som sprids globalt och 
drabbar människor i olika världs-
delar. Gemensamt för många av 
dessa pandemier i historien, likt 
den pågående Corona pandemin, 
är att smittan överförs från djur till 
människa. 

Digerdöden …
… var historiens största pestutbrott. Tre 
former av pest (böldpest, blodpest och 
lungpest) förekom under digerdöden 
och, med böldpest som undantag, 
var dödlig heten hundra procentig. 
Sjukdomen härjade i om gångar un-
der medeltiden och tros ha spridits 
genom löss från svartråttor ombord 
på kinesiska handels fartyg under 
1300-talet. Var tredje europé dog un-
der farsoten vilket mer än halverade 
antalet människor i Europa, och även 
i Sverige avled runt 30-40 procent 
av befolkningen. Den senaste pest-
epidemin i Sverige, 1710-1722, ledde 
till cirka 100 000 döda, en kata strof, 
inte minst med tanke på att befolk-
ningen bara var cirka 1,3 miljoner 
människor.

Tyfus … 
… var vanlig under krig och spreds 
över Europa under 1500-talet och 
inte minst det trettio-åriga kriget 
1618-1648. Vi vet idag att flera olika 
sjukdomar avsågs med tyfus. Sjuk-
domen sprids med fästingar, klädlus 

och förorenat vatten. Under andra 
världskriget drabbades Neapel men 
då visste man att sjukdomen spreds 
med klädlusen, så man lyckades 
stoppa sjukdomen genom att avlusa 
hela befolkningen bland annat med 
DDT. Stockholm hade ett utbrott av 
sjukdomen i början av 1900-talet. Se-
rafimerlasarettets avlopp gick direkt 
ut i Mälaren, nära Strömbadet. 

Smittkoppor 
Under 1700-talet var smittkop-

por den största och dödligaste 
infektions sjukdomen i Europa. 60 
miljoner européer uppskattas ha dött 
till följd av sjukdomen enbart under 
detta århundrade. 1779 var det år 
då flest personer i Sverige avled av 
smittkoppor – drygt 15 000 personer. 
Även år 1784 var ett svårt smitt-
koppsår. 1815 fick vi ett vaccin mot 
sjukdomen och 1816 blev vaccinatio-
nen av barn under två år obliga torisk 
i Sverige. 
Vaccinationerna utfördes först av 
präster och klockare. I husförhörs-
längderna ser vi noteringar i en kolumn 
för vaccinering. Sista utbrottet av 
smittkoppor var i Stockholm 1963. 
Då insjuknade 27 personer och av 
dem avled fyra. Utrotandet av de 
extremt dödliga smittkopporna räknas 
som en av 1900-talets största medi-
cinska bedrifter.

Pandemier i historien
Som släktforskare stöter man på dödsorsaker för sina anfäder och anmödrar 
i kyrkböckerna. Dödsorsakerna var till stor del ganska annorlunda än idag. 
Två av de vanligaste dödsorsakerna som anges i  kyrkböckerna är (smitt-)
koppor och pest. Pesten får ofta vara ansiktet utåt för dödliga farsoter, 
men av alla möjliga pandemier som härjat under årtusendena är smittkop-
por den som krävt flest liv. Bara under 1900-talet tog smittkoppor livet av 
mellan 300-500 miljoner människor, och först 1980 kunde Världshälso-
organisationen skryta med bedriften att sjukdomen äntligen var utrotad. 
Kommer en pandemi med en stor mängd dödsfall, riskerar det att på allvar 
bli ett globalt hot. HIV/Aids och nu Covid-19 är vår tids pandemier.

Schackspel med döden. Kalkmålning 
från Täby kyrka i Uppland. 
Foto: Lennart Karlsson

Det här barnet överlevde smittkopporna.

Text: Kerstin Andersson & Simeon Andersson

Arosiana 3-2020
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Dysenteri
Tidigare benämningar är Rödsot, 

blodsot och shigella. Tre stora rödsots-
utbrott inträffade under 1700- och 
1800-talen. Vissa år kunde tiotusen-
tals människor i landet dö i rödsot. 
1808-1813 avled närmare 50 000 
människor i Sverige. Sjuk domen var 
förhållandevis vanlig bland soldater 
i fält. Fler soldater dog av sjukdomar 
än stupade i strid och bland dessa var 
det rödsoten som tog många. De som 
var sjuka tog med sig smittan hem. 
Under 1808-1809 års krig rasade sjuk-
domen svårt bland lantvärnet (s.k. 
lantvärnsjukan) och spred sig med 
trupptransporter till olika delar i riket. 
Rödsoten var farligare och mera 
smittsam än koleran.

Kolera …
… tros ha funnits i Indien i tusentals 
år och spred sig till övriga delar av 
världen under början av 1800-talet 
genom truppförflyttningar, handels-
rutter och pilgrimsresande. Kole-
raepidemier härjade i omgångar i 
Europa under 1800-talet och tros 
ha skördat runt 100 miljoner liv. 
Till Sverige fördes koleran först till 
Göte borg 1834 med en viss sjöman, 
Anders Ryberg 52 år och hans hustru 
Anna Persdotter 55 år. Bägge avled 
efter bara tolv timmars insjuknande 
under sommaren 1834. Smittan spred 
sig sedan vidare över södra och 
mellersta Sverige. I september kom 
sjukdomen till Stockholm. Under 
perioden 1834-73 drabbades Sverige 
av nio vågor av koleraepi demier. Vid 
den största av dessa, 1834 insjukna-
de mer än 25 000 personer av vilka 
drygt hälften dog. Sjukdomen spred 
sig mest i fattigkvarteren, man levde 
trångt och ohygieniskt. Sundhets-
styrelsen gav ut anvisningar om 
åtgärder mot koleran 1834 och man 
trodde att de fått åsyftad verkan. Så 
blev det inte. Särskilda kolerakyrko-
gårdar anlades. En sådan finns i 
Bade lunda, Västerås. Endast en person 
finns begravd här, lilla flickan Char-
lotta Albertina Myhrman. Hon dog 
den 18 november 1853 bara tre år, 
fem månader och sju dagar gammal.

Tuberkulos …
… har funnits hos människor sedan 
åtminstone forntiden. Till Sverige tror 
man att sjukdomen kom ungefär på 
1100-talet. Men då levde folk långt 
ifrån varandra och odlade sin egen 
mat vilket gjorde att sjukdomen inte 
fick något större uppsving. Det var 
först när människor började flytta in 
mot städerna som tuberkulos blev en 
folksjukdom. Dåliga hygieniska om-
ständigheter och trångboddhet gjorde 
att smittan spreds och drabbade 
miljoner människor under 1700- och 
1800-talen. Både i Sverige och i Eu-
ropa skördade sjukdomen oerhört 
många liv och många barn blev helt 
utan sina föräldrar. I Europa började 
tuberkulosfallen öka under 1600-talet 
och de nådde sin topp under 1800-talet, 
när närmare vart fjärde dödsfall var 
orsakat av sjukdomen.  Folkhälsan 
genomgick ständiga förbättringar 
och sjukdomens dödlighet minskade 
redan innan streptomycin och andra 
typer av antibiotika hade introducerats 
(det vill säga före 1946).

Den välkända
”Danse macabre” 
från 
Döds dansen 
av Michael 
Wolgemut, 1493.

Sjuksköteskestudenten Stina Serafia 
Pettersson var en av många som dog 
efter att ha vårdat TBC-sjuka.

Teckning om koleran i Le Petit Journal.
1912. Okänd konsitnär.
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Spanska sjukan …
…, var en ovanligt svår och dödlig 
form av influensa som spreds över 
hela världen i slutet av och strax ef-
ter första världskriget åren 1918–20. 
Viruset dödade mellan 50 och 100 
miljoner människor, de flesta unga 
vuxna vid god hälsa. I normala in-
fluensaepidemier är det i stället barn, 
gamla och personer med försvagat 
immunförsvar som drabbas hår-
dast.  Pandemin varade mellan mars 
1918 och juni 1920. Den gick i tre 
vågor, mars, augusti och årsskiftet 
1919, och nådde både Arktis och 
avlägsna öar i Stilla havet. I Sverige 
drabbades Norrland hårdast, speciellt 
Jämtland. Spanska sjukan är den 
pandemi som på så kort tid skördat 
flest liv i mänsklighetens historia. 
Antalet döda motsvarar 3-6 procent 
av världsbefolkningen, som då upp-
gick till 1,6 miljarder människor. I 
Västerås dog 225 personer i spanska 
sjukan, den hittills värsta epidemi 
som drabbat Västerås. 96 av de döda 
hörde hemma på regementet i Viks-
äng. Under två månader rullade det 
likvagnar varje dag genom stadens 
gator. De flesta som dog begravdes 
på sina hemorter eller på kyrkogår-
dar i Västerås. 14 värnpliktiga fick 
sin sista vila på Östra kyrkogården. 
Den 21 september 1919 avtäcktes en 
minnes sten i slutningen mellan nu-
varande Björnövägen och dåvarande 
Regementssjukhuset. Stenen hade 
plaketter med namn på alla med an-
knytning till regementet som dog av 
spanska sjukan. Den 21 september 
2019 återinvigdes minnesstenen som 
nu hade fått nya plaketter. Ett repor-
tage från den dagen finns att läsa i 
Arosiana nr 3-2019. 

Hiv/aids …
… har funnits officiellt i över 35 år 
och ses idag som en global epidemi. 
(Hiv står för humant immunbristvirus). 
I hela världen har över 30 miljoner 
personer avlidit i aidsrelaterade 
sjukdomar och för närvarande lever 
cirka 40 miljoner med hiv. Det finns 
ingen indikation på att dödssiffrorna 
minskar. Sjukdomen är obotlig men 
bromsmedicinema som finns ger 
god effekt. Sjukdomen sprids inte 
genom ytlig kontakt, mat, vatten 
eller luft. Hiv överlever inte länge 
utanför människokroppen och kan 
inte heller reproducera sig utanför 
kroppen. Hiv kan ha funnits som 
smittämne bland människor i år-
hundranden men spridningen har 
varit begränsad av både geografiska 
skäl och för att viruset till en början 
kan ha varit mindre farligt. Virus 
som liknar hiv har funnits hos apor 
och kan redan 1950-talet ha spridits 
via slakt eller insektsbett till mindre 
folkgrupper kring Victoriasjön. (Sjön 
gränsar till Uganda, Kenya och Tan-
zania). Att hiv senare började spridas 
berodde på sociala, politiska och 
ekonomiska faktorer. Det var under 
1960- och 1970-talen som hiv fick 
fart då människor började resa mer. 
På grund av krig växte flyktingström-
marna och handeln med blodprodukter 
ökade och injektionsmissbruket 
spred sig. Omkring 60 miljoner 
människor har fått hiv sedan 1981. 
Värst drabbat är Afrika söder om 
Sahara. I Sverige rapporteras ungefär 
400-500 nya fall av hiv varje år. 
En långt gången infektion av hiv 
leder till den sjukdomsbild som 
kallas aids (Acquired Immunodefi-
ciency Syndrome).Aids är alltså en 
samlingsbenämning på det tillstånd 
som uppstår när immunförsvaret är 

så försvagat att man riskerar livsho-
tande infektioner. Aids var tidigare 
närmast en dödsdom men med da-
gens effektiva behandling av hiv är 
immunbristen vid aids inte längre 
obotlig 

Corona
Viruset SARS-COV-2 (Severe acute 
respiratory syndrome) är ett corona-
virus som ger sjukdomen Covid-19. 
Detta virus har orsakat en pandemi 
där hundra tusentals människor dog 
i sviterna av covid-19 bara sedan i 
slutet av 2019. Totalt sedan 1981, då 
corona först bröt ut, är siffran på avlidna 
32 miljoner och hela världen har 
lamslagits. Covid-19 är särskilt farligt 
för personer som är överviktiga, har 
diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. 
Inkubationstiden är upp till 14 dagar. 
Viruset sprids via droppsmitta. Det 
finns för närvarande ingen specifik 
behandling för Coronavirus. Anti-
biotika hjälper inte, eftersom det är 
ett virus. 

I dag kan ett virus spridas blixt-
snabbt via flygresor och drabba 
jordens 550 miljonstäder på några få 
veckor. Med samma dödlighet som 
spanska sjukan skulle coronaviruset 
leda till att 200 miljoner människor 
avlider. Men så illa kommer det inte 
bli! 

Trots att Covid-19 är en hittills 
okänd dödlig influensa, precis som 
spanska sjukan var då, så utvecklas 
den här pandemin helt annorlunda. 
Mänskligheten har en betydligt star-
kare motståndskraft i dag. 100 års 
läkarvetenskap och modern teknik har 
gjort oss mycket bättre väpnade mot 
pandedmier. 

Covid-19 är långt ifrån den enda 
sjukdomen som ändrat vårt samhälle 
i grunden. Och den kommer knappast 
att vara den sista.  nDet provisoriska 

”Spanska Sjukhuset” 
i Östersund, inrymt i 

gamla läroverkets
gymnastiksal, hösten 1918. 
I vit rock Karl Otto Larsson.

Arosiana 3-2020
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Centrala soldatregistretCentrala soldatregistret  är en är en 
sökbar databas på nätet med över 
en halv miljon soldater. Här kan du 
söka efter din soldat, både på soldat-
namn, rote, kompani, regemente och 
socken. Sök med så få uppgifter som 
möjligt, till exempel soldatnamn och 
socken eller födelseår. Uppgifterna i 
sökträffarna varierar. Vanliga uppgifter 
är släktnamn, det vill säga patrony-
mikon, födelseår, antagningsår och 
avskedsår. Dessa uppgifter är fritt 
tillgängliga direkt på hemsidan.

Det kan också finnas fler uppgifter 
i den registrerade akten, till exempel 
om familjemedlemmar. Akten kan 
beställas från Centrala soldatregistret. 
E-postadress för detta finns i varje 
sökträff.

Söker du på soldatnamnet så får 
du bättre träffar med ytterligare något 
sökord. Även om namnen i våra 
ögon är ovanliga hade många soldater 
likadana namn trots att de inte var 
släkt eller kom från samma socken. 
Soldater som hette till exempel 

Spännare, Modig, Stål, Knall eller 
Snygg finns i många socknar.

I husförhörslängden kan det 
ibland stå vilket nummer soldaten 
hade. Numret är viktigt för att hitta 
honom i de militära rullorna och 
soldatnumret kommer alltid fram 
i sökträffen och finns angivet som 
torpnummer.

Men du behöver också veta rege-
mente och kompani för att kunna söka 
i rätt soldatrullor. General mönster -
rullor för de flesta kompanier och år 
finns digitaliserade av Riks arkivet 
och Arkiv Digital. I databasen finns 
uppgifter om drygt en halv miljon av 
de cirka 650 000 soldater som tjänst-
gjort inom Yngre indelnings verket 
från 1682 till 1901. Lägger vi till de 
familjemedlemmar som registrerats 
handlar det om omkring 3,5 miljoner 
personer i databasen.

En sökning i registret på soldater i 
Västmanlands regemente ger 18 683 
träffar, från Anders Abborre i Fläckebo 
till Sven Överberg i Bro.

Björn Lippold
Centrala soldatregistret är släktfors-
karen Björn Lippolds verk. Det var 
han som startade arbetet 1983 och 
som drev verksamheten i alla år. 
Björn Lippold avled i år, 26 augusti 
2020. Registret är hans livsverk.

Kansliet finns på Garnisonsmuseet 
på Axevalla hed mellan Skara och 
Skövde. Registreringar av uppgifter 
görs genom ideellt arbete runt om 
i Sverige. Databasen har i flera år 
funnits på Linköpings universitets 
webbplats men numera finns den på 
ett privat företags server. Men allt 
ser ut som vanligt, så söker gör du 
på samma sätt som tidigare. På hem-
sidan kan du också läsa om Yngre 
indelsningsverket och dess organi-
sation, om soldaterna och om deras 
livsvillkor, och om hedarna som var 
övningsplatser där soldaterna mönst-
rades och övade.

Fångregister
Sedan en tid tillbaka finns ett nytt 
register i Centrala soldatregistret. 
Det innehåller uppgifter om cirka 
6000 fångar som arbetade på Karls-
borgs fästning 1826-1886. Straff-
fångar blev kommenderade dit för 
underhållsarbete, både från Karls-
borgs fästning och från fångvårds-
anstalterna i Uddevalla, Marstrand 
och Mariestad. Informationen kommer 
från Karlsborgs garnisonsförsamlings 
kyrkböcker.

Detta register kommer snart att 
bli tillgängligt genom Arkiv Digital 
men du kan också få hjälp med sök-
ning direkt av Centrala soldatregistret. 
Kontaktuppgifter finns på hemsidan 
www.soldatreg.se.Välj SÖK SOL-
DAT i menyraden.  n

Centrala soldatregistret
Många släktforskare har soldater i sin släkt, solda-
ter från Yngre indelningsverkets tid. Information 
om de flesta av dessa soldater finns sedan länge i 
Centrala soldatregistret.

Text och Foto: Eva Johansson

Björn Lippold (1946-2020) är den som drivit arbetet med Centrala soldat- 
registret sedan starten 1983.
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Det nya indelningsverket gällde från slutet av 1600-talet 
till början av 1900-talet. Det är under denna tid som de 
flesta hittar sina soldater. Information om bl. a. indel-
ningsverket finns i Centrala soldatregistret. (Sök på Cen-
trala soldatregistret). Där finns också en sökbar soldat-
databas. En viktig källa är Statistiskt Sammandrag av 
Svenska Indelningsverket av C. Grill. Den utgavs första 
gången 1855-1857 i fyra band. Populärt kallad bara Grill.

Landsarkivet i Göteborg och Sveriges släktforskar-
förbund gav ut en faksimilutgåva 1988. (Se bild 1). Denna 
innehåller också ett sockenregister. Registret finns inte 
i originalutgåvan. Detta register anger vilka sidor som 
socknen finns på i Grill. Där hittas roten, nummer, kompani 
och regemente.

ArkivDigital har digitaliserat originalutgåvan av 
Svenska indelningsverket. Den finns där på två sökvägar. 
Socken. Generalmönsterrullor och sedan Tryckta skrifter. 
Här saknas dock sockenregistret. För att hitta socken-
registret hos ArkivDigital får vi först söka på Tryckt 
litteratur under Arkivbildare. Där finns bl. a. Grill 1-4 
samt GrillReg1. GrillReg1 innehåller sockenregistret. 
(Se bild 2). Riksarkivet har också Grill i lite annan form. 
Sökväg: Riksarkivet Svar, specialsök, databaser och 
sedan Grill. I Riksarkivet kan sökning göras på olika sätt 
beroende på vilka uppgifter man har om soldaten. Det 
vanligaste är väl att söka på socken. Då listas alla rotar i 
socknen vilket nummer de har samt kompani och rege-
mente.

Låt oss ta ett exempel för att se hur man söker i Grill 
och generalmönsterrullor i ArkivDigital och Riksarkivet!
I Sevalla (U) AI:4 (1775-1795) sid 164 finns ryttaren Jean 
Atterstedt på Attersta ägor. Det finns igen uppgift om 
nummer, kompani eller regemente 

I sockenregistret i GrillReg1 på sidan 62 finns Sevalla 
med några hänvisningar. Den första verkar intressant I 
118. Det betyder Grill del I på sidan 118. Där ser vi att 
Attersta är nummer 34 i 2:a kompaniet eller Östra Vest-
manlands Compani i Lif-Regementets Grenadier-Corps. 
Men han skulle ju vara ryttare och inte grenadjär? För-
klaringen finns på sidan 113. Det var Lif-Regementet till 

Lite om soldatforskning
Många släktforskare har en eller flera soldater i 
släkten. Ofta är det i husförhörslängderna som 
soldaten hittas första gången. Här beskriver 
Ingemar Widestig Grill och Generalmönsterrullor, 
var de finns och hur de kan användas.

Text: Ingemar Widestig

Bild 1

Bild 2

Bild 3

”Jag vill med 
denna artikel 
visa att det 
kan löna sig 
att söka i 

olika källor 
för att få en 

så heltäckande 
bild av en 
person som 

möjligt!”

Arosiana 3-2020
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häst som 1792 omvandlats till infanteri. Nu kan vi söka i 
Generalmönsterrullorna. Generalmönsterrullor finns hos 
ArkivDigital under socknen, men inte i detta fall. Liv-
regementet till häst saknas där. (se bild 3).

Sökning måste då göras under Registersökning. 
Skrolla till Generalmönsterrullor och välj avancerat 
sök. Fyll i enligt bild 4.

I husförhörslängden står att han fanns i Attersta mel-
lan 1776 och till sin död 1794. Vi söker därför i General-
mönsterrullorna under denna tid. Första gången finns han 
i 1777 års rulla (Se bild 5). I inledningen anges bl. a. att 
mönstringen skedde den 26 juni 1777 vid Utnäs. Utnäs 
ligger i närheten av Strömsholm. För no 34 Attersta står 
att Jan Atterstedt är tillsatt den 26 januari 1776, att han 
är 21 år gammal och har varit soldat i 1 år. Han är 5 fot 
och 8 tum lång. Detta mäts med kängorna på! Vidare 
anges vem som är rusthållare dvs. vem som äger Attersta. 
Hästen beskrivs också vilka kännetecken den har och 
dess ålder. Detta gjordes för att hästen inte skulle kunna 
bytas till något sämre vid skarpt läge. På så sätt kan vi 
följa Atterstedt till sista rullan för livregementet till häst 
år 1791. 1792 gjordes regementet om till Livregementets 
grenadjärskår.

För att hitta grenadjärskårens generalmönsterrullor 
använder vi Riksarkivet. Sockenregistret hos Riksarkivet 
hittas enligt sökväg ovan. Sökning på Sevalla visar: 
Attersta nr 34, Östra Västmanlans kompani och Liv-
regementets grenadjärkår. Här finns ytterligare uppgifter 
genom att klicka på Attersta (nr 34) och sedan visa historik. 
Gå sedan till Riksarkivets generalmönsterrullor. Sökväg: 
Riksarkivet svar, specialsök, Digitaliserade databaser 
och generalmönsterrullor. Här går det att skrolla till rätt 
regemente och kompani och snabbt komma rätt. (Se bild 6). 
I rullan för 1798 står att J. Atterstedt är död den 12 juni 
1794 och att en ny soldat med samma namn är antagen. 
I husförhörslängden står det att han dog den 6 juni. I död -
boken står det att han dog den 6:e och begravdes den 
12:e juni .n

(Bild 4)

(Bild 6)

(Bild 5)

Peter Nilsson Hjelm Long  
Om en svenskamerikansk soldat
Peter Nilsson, född den 5 december 1825 i Kärda socken i 
Jönköpings län, kan vi följa och kartlägga med hjälp av de 
svenska kyrkböckerna, Centrala Soldatregistret, general-
mönsterrullor, domböcker, bouppteckning samt Ancestry 
och de svenskamerikanska kyrkböckerna. Han var soldat i 
den svenska armén och senare soldat i nordstaternas armé 
under det amerikanska inbördeskriget 1861 till 1865.

Läs också Arosiana 
nr 3-2018, sid. 21

Nordstaternas armé i en återskapad strid under Nordstaternas armé i en återskapad strid under 
det amerikanska inbördeskriget 1861-1865.det amerikanska inbördeskriget 1861-1865.
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Ordet tun(a)
Vad betyder tuna? Tun i sin enklaste 
form betyder gärdesgård och har fått 
betydelsen det inhägnade området. I 
isländskan betecknar tun den inhägnade 
platsen runt bostadshuset. Även i 
svenskan talar vi om gårdstun. Ordet 
tun används ofta om inhägnader för 
djur.

De engelska motsvarigheterna 
ton, och town (stad) är också tuna- 
namn. Ordet tuna är en pluralform av 
tun och det innebär att ägorna på och 
runt gården var flera. 

Tuna- namn har haft en speciell 
betydelse och en speciell funktion 
i bygden. Tuna-orterna anses ha 
varit centralorter. Kanske är det en 
gård som varit lite finare än andra 
gårdar? Ordet gård är dessutom släkt 
med gärde (hägnad) och har också 
anknytning till gard – vakt. Person-
namn i förleden tycks saknas, förutom 
i Eskilstuna, som från början bara 
hetat Tuna och senare fick förleden 
Eskil efter Södermanlands skydds-
helgon som levde under första delen 
av 1000-talet.

Hur gamla är tuna-namnen? Man 
kan inte sammanfatta tuna-namn som 
ett och samma fenomen. Tunaorter 
uppstår under en lång tidsperiod från 
yngre romersk järnålder (400-500 e.Kr) 
till den tidiga medeltiden. 

Kungsgårdar/storgårdar
Det plurala Tuna har varit en finare 
gård, bättre än andra runt omkring och 
sedan har förlederna tillkommit under 

senare tid. Det finns också en förkla-
ring att tuna -orterna varit inhägnade 
kultplatser. Det gäller då främst 
de med gudanamn i förleden t.ex. 
Frötuna, Fröstuna, Närtuna, Torstuna 
och Ultuna.

Tuna-namnen speglar uppenbart 
betydelsefulla storgårdar. Några av 
de vendeltida1) båtgravfälten visar på 
att det i närheten av gravarna fanns 
stora viktiga gårdar med namnet Tuna. 
De gårdarna har haft en stor betydelse 
för en admini strativ indelning. En 
förklaring är att den familj som bodde 
på Tuna var av en rikare ätt och hade 
stor makt. Deras tun var platser för 
viktiga möten och sammankomster. 
Det var en plats där man tog beslut 
om viktiga händelser och vad som 
skulle ske i bygden. 

Sveriges största guldskatt hittades 
vid Tuna i Västerljung (D) och vid 
Tuna i Badelunda (U) har man funnit 
nordens guldrikaste grav. Tuna orter 
anses därför vara central orter som 
har sitt ursprung från äldre lokala och 
regio nala centra. 

Tuna tolkas som gården där hus-
frun välkomnar och tar hand om 
gäster på tunet. Tunagårdar var 
förnäma gårdar där viktiga personer 
för svea statens framväxande bodde. 
En del tunagårdar fick statushöjande 
namn som Frö- och Fröstuna, Tors-

tuna och Ultuna. Däremot användes 
dock inte Odens namn eftersom 
det mer kopplas till kultplatser för 
Oden. För Oden gällde andra regler. 
Mycket under denna tid handlar om 
asatron.

Vid Vendel (C) ska också en tuna-
gård ha funnits. Bredvid gården finns 
en kungshög och många båtgravar. 
Även vid Ultuna (C) finns båtgravar 
men ingen kungshög har hittills hittats. 
Vendeltids brandgravar2) med vapen, 
kungshögar och båtgravar är vanliga 
i Mälardalen. I Skultuna (U) finns en 
brandgrav kopplad till en tunagård. 
De flesta kungshögar hör till tuna-
gårdar. Anundshögen hör till Tuna i 
Badelunda (U), Ströbohög i Köping 
till Jämmertuna (U), Kööhögen till 
Vaxtuna i Orkesta (C) och Uppsa 
kulle i Södermanland hör till Runtuna 
(D).

Tydligt är, att makten på 500-talet 
bygger på tunagårdar som huvud-
gårdar. Vid flera tunagårdar har det 
påträffats många guldgubbar (tunna 
guldbleck med figurer på). Detta visar 
på tuna-gårdarnas makt och rikedom, 
(Ultuna, Eskils tuna, Svintuna). Tuna-
orterna har varit förvaltningscentra 
inom skeppslaget eller hundaret3). 
Tuna-namnen har samband med 
administration och är äldre än den 
kristna församlingsbildningen. De 
äldsta tunaorterna måste dateras till 
romersk järnålder. 

Var finns tunaorterna?
Idag finns cirka 120 tuna-namn. De 
flesta är belägna runt Mälaren, varav 
drygt hälften i Uppland. Många 
tunaorter ligger vid vatten, även om 
det inte idag syns. Om de orterna 

Vad betyder egentligen Tuna-namnen?

2) Brandgrav är en gravanläggning för 
eldbegängelse. Den döde brändes då an-
tingen på ett bål som sedan täcktes, eller 
så placerades askan med sot och brand-
rester efter den döde, alternativt utvalda 
rentvättade ben ur densamma – med eller 
utan urna – i graven. (Red. anm.)

 3) Hundare är ett antal vikingatida och 
administrativa distrikt vilka har ett sam-
band med ledungen, d.v.s. ett slags allmän 
värnplikt (Red. anm.)

1) Vendeltida = Den mellersta perioden 
av yngre järn åldern, 550-793 e.Kr., alldeles 
innan vikingatiden, (red. anm.)

Ortnamn kan sägas vara en gren av arkeologi, åtminstone en lillasyster, 
eftersom exakta dateringar när det gäller ortnamn är svåra att göra. Ort-
namn kan hjälpa till vid tolkning av olika fenomen (gravar, naturens for-
mationer, djurliv, naturliv, religion, människors sysselsättning m.m.). Tuna 
är ett intressant ortnamn som huvudsakligen idag finns i Mälar området. 
Många forskare har skrivit om tuna-namnen de senaste 100 åren. De är 
inte helt överens om tuna-namnens betydelse. Det finns många teorier. 
Var kommer tuna-namnen ifrån? Vad har de haft för betydelse genom åren? 

Text: Gunilla Jonsson-Ermedahl

Vill du veta mer så hör av dig till:
gunillaje@gmail.com

Läs också om ortnamn i Arosiana nr 1-2019.

Arosiana 3-2020
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varit handelsplatser, försvarsplatser, 
kultplatser o.s.v. så har ju farbara
vattenleder underlättat kommunika-
tionen. Men mer forskning behövs 
för att belägga vattenledernas infly-
tande på tunaortenas tillkomst.

Kulten har förändrats från forn-
borgar till tunaort. I Östergötland 
har tunagårdar också spelat en viktig 
roll under Vendeltid. Där finns nio 
stycken och hälften har betydelse-
fulla fynd eller fornlämningar. På 
Gotland finns två säkra tunagårdar. 
Ett har gravfält och det andra ligger 
vid en offerplats. Många betydelse-
fulla fynd har påträffats där. Även på 
Gotland var tuna-gårdarna ledande 
gårdar under vendeltid och romersk 
järnålder.

Forskarläget
Förr ansåg man att tuna betydde 
gård. Senare kom tolkningen kult-
plats. Namnen kan även ha avsett 
handelsplatser med fördelaktigt läge. 
Tuna-namnen kan ha haft samband 
med den forntida ledungen4) och va-
rit befästa platser. Tuna-orterna kan 
ha varit administrativa centra under 
konungen eller hövdingar. De har 
blivit centralpunkter för fjärrhandeln, 
men har tappat sin ställning. Tuna-
gårdarna har ägts av storbönder och 
haft handels anknytning. Det finns 
alltså många åsikter och tankar om 
tuna-namn .

Kärn området för tuna-namn är 
Uppland, Södermanland och delar 
av Västmanland. 35 av namnen 
har någon anknytning till kyrkan, 
sockennamn, kyrkbyar och namn på 
kyrkoherdeboställen. Runt 40 namn 
saknar eller har väldigt lite av forn-
minnen. 

Genom språkliga analyser av 
namnen och genom att se på båtgravar, 
storhögar och guldfynd m.m., så har 
man kommit fram till att vissa tuna-
orter haft administrativ betydelse 
som ligger långt tillbaka i tiden. 

Vilka har varit betydelsefulla och 
vilka har bara varifähagar? Hagar 
och  liknande måste det ju varit 
gott om i  vårt land. För att skilja 
det ena från 
det andra så har förleder tillkom-
mit. Tuna har varit att jämföra med 
lasarettet, kommunhuset eller läns-
styrelsen, ett centrum för dåtidens 
människor dit de kunde vända sig 
vid vissa behov. Om det var svårt att 
skilja dem åt så fick ett tuna-namn en 
förled. Ser man så på tuna-namnen 
blir de mer tidlösa och kan likaväl 
tillkommit för 2000 år sedan.

Anknytning till religion/asatron
Tunaorternas utbredning tyder på 
att de haft ett starkt samband med 
de äldsta svearna. Platserna är inte 
kända från historisk tid att ha varit 
administrativa centra eller handels-
platser. Det skulle inte heller behövts 
handelsplatser så tätt som orterna ligger 
under äldre järnålder. Om tunaorterna 
har varit betydande gårdar så skulle 
fler platser haft större gravhögar och 
gravfält. 

Under början av 1900-talet fram-
förde flera forskare att tuna orter 
skulle ha varit platser där gudar eller 
gudabilder tillbads inom en speciell 
inhägnad så att inga obehöriga kunde 
ta sig in. För att skilja platserna åt så 
fick de gudanamn i förled.

En gudinna som dyrkades på 
Jylland ska ha varit Nerthus, d.v.s. 
moder jord. Hon lär ha vistats i en 
inhägnad vagn som var täckt med      
och som stod på en helig lund på en ö 
i Oceanien. Endast präster fick vidröra 
vagnen och endast prästerna vet när 

hon är inne i den. När det var så, 
drogs vagnen runt i landet av kor, 
ledda av prästen. Han blev väl emot-
tagen dit han kom. Under denna tid 
då detta skedde fick inga vapen bäras 
och inga krig fick föras. När gudin-
nan kom tillbaka till sin ö, tvättas 
vagn och förhänge i en sjö som lig-
ger avsides. De trälar som gjorde det 
arbetet uppslukades sedan av sjön. 
Detta påminner om de processioner 
i många katolska länder då vagnar 
med jungfru Maria och andra helgon 
förs fram över gator och torg,

Nälsta, som är en förort till Stock 
betyder att här fanns en upprest 
trästolpe helgad åt gudinnan Nerdur 
eller Njärd. Namnet är identiskt med 
Njord, den fornisländska mytologins 
manliga gud. Närtuna i östra Upp-
land betyder Njärds tuna, där tror 
man att det fanns en inhägnad och 
en avskild plats där Njärds avbild 
för varades när hon inte dyrkades 
ute bland folket. Kanske platsen och 
bilden var så helig att bara särskilt 
invigda fick komma nära? På denna 
plats har alltså hennes namn levt kvar 
i alla dessa år. Ullentuna är också 
uppkallat efter en gud, guden Ull. 
Mycket talar för att Njärd och Ull var 
ett par och att de var fruktbarhets gudar. 

Är alltså tuna-namnen från början 
heliga platser där gamla gudar dyrkats 
och sedan utvecklats lite olika efter de 
behov som uppstått – som handel, 
ledung, tingsplats m.m.?

Sammanfattningsvis är gåtan om-
kring tuna-namnen ännu inte helt löst. 
Om namnen funnits i tusentals år är kan 
orterna haft omväxlande betydelser.
Kanske betyder tuna-namnen bara ett 
vanligt ”inhägnat område”?  n

Ottarshögen i Vendels socken.

4) Ledungen syftade till att ställa till kungens 
förfogande en folklig krigsstyrka. Den stor-
man som ensam förmådde utrusta ett 
ledungsskepp åtnjöt särskilda förmåner. 
Redan inom ledungsordningen kan man allt så 
se begynnelsen till bildandet av ett frälse. 
(Red. anm.)
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Jul på Kyrkeby 1923 Jul på Kyrkeby 1923 

Tåget gled in på Wissefjärda station. 
Vid stationen mötte gamle Ladin1) 
och Kalle (Idas man och rättare på 
Kyrkeby). Sedan vi stuvat in oss i tre 
slädar gick färden mot Kyrkeby un-
der bjällerklang. Då slädarna sväng-
de av från vägen in i allén stod faster 
Nanna2), far och mor2) på trappan och 
hälsade oss vinkande. Faster Emma2) 
stod i förmaksfönstret och vinkade. 

Efter att vid smörgåsbordet ha 
stillat vår värsta hunger slog vi oss 
ned kring middagsbordet, 14 per-
soner högt. Sedan vi ätit och ett av 
barnen tackat Gud för maten, fattade 
vi varandras händer som i ring kring 
bordet och i korus sade ”Tack för 
maten”. Kl. 20 på kvällen. servera-
des supén och efter ett par timmar 
skedde uppbrott för en välbehövlig 

vila efter den långa resan. På övre 
våningen låg far och mor samt Elsa 
med sina barn. I farbror Rickards 
rum Signe, Gunnar och Anne-Marie. 
På kontoret Stig. I flygeln låg Ejnar 
och jag, där fastrarna ordnat det 
kungligt för oss.

Den 23 december 
Frukosten väntade oss kl. 10. Efter 
frukosten skulle barnen ut och 
skotta snö. Två kälkar som fastrarna 
haft som barn letades fram. Lilla 
Anne-Marie fick vara inne, då hon 
ej varit riktigt kry före nedresan. 
Hon och Greta2) voro därför inne på 
förmiddagen och lekte med dockorna. 
Far var präst och skulle döpa dem. 
Ejnar och jag långpromenerade till 
Djurmåla. Då vi kom hem promene-
rade Signe och jag till Södra Kyrkeby 
och åter. Sedan gick vi till trädgårds-
mästaren för att ordna med en silver-
gran, som skulle tas i parken. 

Middag som vanligt kl. 16. I dag 
serverade far finkelbrännvin, 70 år 
gammalt. Efter middagen lekte bar-
nen med tennsoldater på kontoret. 
Karameller iordninggjordes för att 
hänga ovanför julbordet. 

Den 24 december.
Kl. 10. samlades vi till frukosten. 
Efter frukosten framplockades alla 
saker till julgranen, som kläddes i 
övre salongen. Samtidigt smycka-
de Landin och trädgårdsmästaren 
Johansson träden i allé med havre-
kärvar till fåglarna.
Kl. 13 gick far, Signe, Elsa, Ejnar 
och jag samt alla barnen till graven. 
Kl. 16 dopp i grytan ute i köket och 
sedan vi där försett oss med dop-
pa, skinka, korv, bruna bönor m.m. 
flyttade vi oss in i matsalen. Under 
middagen berättade fastrarna från 
forna jular. På kvällen samlades vi 
alla uppe i salongen. Granen tändes. 

Text: Georg Robsahm, Insänt av Gunnar Wahlsten

Jul på Kyrkeby 1923 Jul på Kyrkeby 1923 

1)

1) Gamle Ladin var rättare (arbetsledare 
vid jordbruket) på Kyrkeby, Kalle var hans 
efterträdare.
2) Se Släkten Georg Robsahm. 

Dagbok om julfirande i Wissefjärda i Småland. 
En berättelse om hur min morfar Georg Robsahm firade jul 
hos min mormors fastrar tillsammans med övriga familjen.

Arosiana 3-2020
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Jultomten kom in och delade ut 
varsin julklapp till barnen. Därefter 
bänkade vi oss kring ett stort runt 
bord framför den med julklappspaket 
överfyllda soffan. Far delade ut 
julklapparna. Julklappsutdelningen 
tog sina goda två timmar, varefter vi 
åt julgotter. Far, Ejnar och jag drack 
ett glas punsch. Kl. 20 serverades 
skinka, julgröt och klenäter. Faster 
Emma rimmade till gröten. Ute fullt 
yrväder. Kl. 22 tog vi god natt.

Den 25 december …
… väcktes jag av bjällerklang redan 
kl. 5. Den ena släden efter den andra 
passerade till julottan, som här nere 
började kl. 6. och pågick till kl. 7, då 
högmässan började som pågick till 
kl. 9. Kl. 8. tändes brasan och ute var 
en vinande snöstorm. 

Far berättade om farfar. Hur han 
vid 6 års ålder kom ut i livet. Hans 
far dog nämligen då. Farfar kom 
först som springpojke och fick på 
det viset skaffa sig levebröd. Genom 
sparsamhet och energiskt arbete blev 
han sedemera handlande. Gifte sig 
från Eksjö. De bosatte sig först vid 
Klättorp, där farmor bakade bröd och 
sålde. Farfar blev sedemera länsman 

och fick mycket att göra med de på 
den tiden efterhållna lönnkrögarna. 
Han byggde Kyrkeby, såväl huvud-
byggnaden som ladugård, stall m.m. 
och anlade så ett bränneri3). Sedan 
han anlagt bränneriet kunde han ej 
kvarstå som länsman. Landshöv-
dingen som var mycket förtjust i 
farfar lät för den händelse bränneriet 
ej skull bära sig, länsmanstjänsten 
stå öppen under två år, och tillför-
ordnade under denna tid en vikarie. 
Far var den första av syskonen, som 
föddes på Kyrkeby. 

Till middagen serverades gås 
med färsk potatis samt grönsoppa 
med förlorade ägg. Efter middagen 
satt vi kring bordet i förmaket. Vi 
herrar drack punsch och damerna vitt 
portvin. Kl. 20 Thé. Kl. 22 då upp-
brott skedde för att krypa till kojs.

Den 26 december.
Ute är gnistrande kallt, -18°. kyrk-
klockorna kalla till gudstjänst. 
Efter frukosten tog far och jag vår 
morgonpromenad. Far berättade 
om farfar, huru han ideligen gjorde 
stora beslag på lönnkrögeri under 

sin länsmanstid i Wissefjerda. På 
Södra Kyrkeby bodde en följd av 
år släkten Silversvärd. Farfar blev 
erbjuden köpa gården och gjorde det 
även. Fledingstorp har farfar helt och 
hållet byggt om. Kl. 12.30 långpro-
menerade Ejnar och jag till Öremåla, 
Smedsmåla och Fidekulla för att ordna 
med jakt. Axel Karlsson i Öremåla 
blev genast pigg och hänvisade oss 
till skogvaktare Karlsson i Klättorp. 
Medan vi voro borta kom familjer 
i släde från Saleboda för att få en 
kaffetår på Kyrkeby.

Den 27 december. 
Vi promenerade för att hämta skog-
vaktaren och så fortsatt vi ned till 
Axel Karlsson, Öremåla. Harjakt vid 
Boldö. 

Den 28 december.
 Signes och min förlovningsdag 
för 18 år sedan. Ejnar, Stig och 
Karl-Axel promenerade till Stig och 
Karl-Axel fick skjuta med pistol. Vi 
gjorde även besök i bränneriet. På 
aftonen dansade Anne-Marie och 
Rickard.

Axel Malmströms familj med barn och barnbarn. Ejnar Nordlund, Greta Nordlund, Elsa Nordlund, Axel 
Malmström, Gunnar Robsahm, Anna Malmström, Stig Robsahm, Anne-Marie Robsahm och Signe Robsahm. 
Foto: Troligen Georg Robsahm

3) Se Kyrkeby bränneri
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Den 29 december. 
Ejnar och jag åt frukost kl. 7.30. Jakt 
på Brunmåla, dit Axel Karlsson i 
Öremåla skjutsade oss och skogvak-
taren Stig. -17°. Vi fick genast upp 
en hare, som Ejnar sköt kl. 10. En 
ny hare kom snart på benen, sköts av 
mig kl.10.45. Efter en stund mötte 
jag Edvard Karlsson, Brunmåla, 
men jag kände inte igen honom. 
Han hade varit hemma och bytt om, 
ty han hade gått ned sig i kanalen. 
Vi intog en härlig lunch i skogen. 
Brasa tändes och spettefläsk stektes 
i snö, sol, barrdoft och rök. Efter 
jakten bjöd ”pojkarna i Bungsmåla” 
på smörgås med honung, kaffe (sju 
koppar) köttbullar och makaroner. 
Kask. Vid hemkomsten till Kyrkeby 
hade fastrarna middag i ordning, som 
avåts kl.19.30. Barnen hade under 
dagen lekt som vanligt och ”Tunn-
rå-Tilda” hade varit hos fastrarna och 
bakat rån, som barnen fick hjälpa till 
att klippa. Den dagen kojade vi oss 
tidigt.

Den 30 december (söndag)
På förmiddagen lekte jag med barnen 
och sedan tog Anne-Marie och jag 
en titt i ladugården och grishuset. På 
förmiddagen skrev vi nyårskort.

Den 31 december (nyårsafton). 
Stig med bössa. Ejnar, jag och 
Karl-Axel promenad till Boldö, dit 
skogvaktaren gått tidigare för att 
jaga. Då vi kom dit var drevet i full 
gång och skogvaktaren hade hunnit 
skjuta ett par bommar på en hare. 
Stig placerades vid ett grindhål 
invid vägen och det dröjde ej många 
minuter förrän haren kom och: Pang! 
Han fick ta haren med sig hem och i 
förtjusningen gav faster Nanna ho-
nom 5 kronor för densamma. Kl. 16 
dopp i grytan och vin till middagen. 
På aftonen, då vi gick och lade oss, 
utdelade mor ett äpple till var och en.

Den 1 januari 1924 … 
… väcktes jag av bjällerklang. Beslöt 
mig att stiga upp kl. 5.30. för att gå 
till nyårsbön. Himlen var mulen, men 
från Trollebo, Gunérs och S. Kyrkeby 
strålade ljus från alla fönster och 

upplyste vägen. Varje gudstjänst-
besökare hade ”sitt” ljus, som satt i 
halvmeterhöga ljusstakar i bänken. 
Efter frukosten ordnade fastrarna och 
flickorna med kaffebordet. På ena 
ändan framsattes en stor rund ask 
med chokolad (lila och guld) en mar-
sipantårta, kanderad frukt och en stor 
skål med blandad konfekt. På andra 
ändan en stor bricka med glas för 
glöggen. Mitt under detta fotografe-
rade fastrarna. Kl. 12 middagen kom 
major Kristensson, prostinnan Törn 
och dotter samt fröken Östergren. 
Kaffe dracks sedan nyårsönskningar 
framförts och sedan gick far, Emma 
och jag för att brygga glöggen:

1 lit. gammalt brännvin, 
1 lit. cognac 
1 flaska rödvin, 
kryddor, kanel, mandel, russin (bör 
kokas först) kardemumma, nejlikor 
katrinplommon och fikon-skurna).
Glöggen bryggdes i en stor malm-

gryta. Just som vi höllo på att avsma-
ka den kom prosten som varit ute på 
tjänsteresa. Den blev godkänd vid 
avsmakandet. Till middagen var major 
Kristensson, en karlbergskamrat till 
far, kvar. Soppa, hare, färsk potatis 
samt frukt i Madeira. 

Den 2 januari. 
-7°. Till frukost härlig korv som Elsa 
ej ville släppa från sig, ägg kallt rev-
bensbjäll m.m. och ugnstekt potatis. 
Fotografering. Signe och jag prome-
nad till Feidekulla – hälsade på fru 
Bagge. Elsa och barnen åkte släde 
till stationen. Jag satt största delen av 
dagen på kontoret och arbetade.

Den 3-4 januari. 
Packade inför hemresan. Avresa, 
kl. 7. Fastrarna uppe tidigt för att 
ordna matsäcken. Många tårar 
fälldes i avskedets stund och sedan 
Kalle lastat bagaget på mjölkskjutsen, 
körde Landin fram med Senta. Nya 
omfamningar och så stuvade vi in 
oss i släden och på trappan stod mor 
och faster Nanna. I förmaksfönstret 
stod Emma med [taxen] Dacke och 
på kontoret stod far i fönstret. Alla 
för att vinka oss farväl.  n

2) Släkten Georg Robsahm
Thure Alfred Malmström, 1821-1888. 
Hans fru Maria Charlotta, 1815-1912. 
De fick fem barn; Amanda (”Nanna”), 
Emilie (”Emma”), Alfred och Rickard 
(som bägge avlidit 1917) samt Axel. 

Nanna och Emma hade inga egna 
barn och bodde kvar på Kyrkeby efter 
att familjen Andersson tog över brän-
neriet 1917.

Georg Robsahm var ingift i släkten 
med Signe, men han kallar sina svär-
föräldrar, Axel och Anna, för ”far” res-
pektive ”mor” och nämner Signes farfar, 
Thure Alfred Malmström, som ”farfar”.

Axel (som var officer) och Anna 
hade två döttrar Signe och Elsa. Signe 
och Georg Robsahm hade tre barn; 
Stig, Gunnar och Anne-Marie.

Elsa hade tre barn; Karl Axel, 
Margareta (kallades Greta) och Rickard 
och var då gift med Ejnar Nordlund.

Kronofogden Gösta Persson anla-
de 1751 ett bränn vinsbränn eri på sitt 
hemman i Kyrkeby, Vissefjärda. Kung 
Gustav III gav år 1771 personligen, på 
plats i Kyrkeby, tillstånd till bränne-
riet. Georg Robsahms hustrus (Signes) 
farfar Thure Alfred Malmström köpte 
Kyrkeby 1855 och byggde ut då-
varande bränneriet. Efter farfars död 
tog hans söner Rickard och Alfred över 
hans verksamhet och drev den fram 
till 1917 då bägge avled. Den tredje 
sonen Axel (Gunnar Wahlsten anfader) 
var inte inblandad i verksamheten. 
1917 såldes därför Kyrkeby till Carl 
Andersson och hans familj drev det 
fram till 1971 då bränn vins bränn erier 
förstatligades. Vid nedläggningen 
hade det varit i drift i drygt 220 år.

År 1988 skänkte de sista ägarna, 
bröderna Skårin, anläggningen till 
Vissefjärda Hembygdsförening. Efter en 
nystart har tillverkningen återupptagits. 
Idag till verkas ett brännvin (Ettan, 
Enbär, Citron, Kummin och Rönnbär) 
som kan beställas på System bolaget. 
Bränneriet är också ett museum.

KÄLLOR: https://kyrkeby.com/
www.hembygd.se/vissefjarda/page/23934

  3) Kyrkeby Bränneri
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Svante Norgrens släkt kommer 
från Bergslagen, framför allt från 
Norns bruk sydväst om Hedemora. 
Han utgår från paret Peter Persson 
Norgren och Catharina Persdotter 
Brandt, födda 1747 respektive 1745 
och gifta 1767. Peter Norgren blev 
hammarsmeds mästare vid Norns 
bruk och deras efterkommande i 
flera generationer framåt var också 
smeder och bruksarbetare eller gifta 
med dessa.

Boken består egentligen av tre 
delar. Dels en ingående bakgrund om 
järnhantering och arbetet vid järn-
bruken, dels om Norns bruk, dels om 
den egna släkten. Ungefär halva bok-
en utgörs av en släkttabell över alla 
familjer med efterlevande till Peter 
Norgren och Catharina Brandt. På så 
sätt täcker den det mesta av intresse 
för den släktforskande läsaren.

Om livet på järnbruken
Den kunskap författaren förmedlar 
är imponerande.  Även om man idag 
kan läsa det mesta på Wikipedia eller 
andra platser på nätet är det värde-
fullt att informationen finns samlad 
och i ett sammanhang, där jag kan 
få förklarat det jag inte vet att jag 
ska söka information om. Har man 
smeder i sin släkt, och framför allt 

i Bergslagen, måste den här boken 
kunna ge mycket.

Alla aspekter av brukslivet tas 
upp. Framför allt sådant som berör 
de som var anställda, som arbetsvill-
kor, löner, yrkeskategorier, kraven på 
de anställda med mera. Svante Nor-
gren skriver också om bruksandan, 
sociala normer, livsbetingelser, regler 
och annat som påverkade de enskilda 
människornas liv på bruken.

Fakta och förståelse
Mängder av människor har livnärt 
sig vid de svenska bruken, kanske 
allra flest i Bergslagen. I slutet av 
1600-talet fanns det 334 bruk som 
producerade stångjärn och i Sverige 
producerades då omkring en tredjedel 
av världsproduktionen. Bruksdöden 
under andra halvan av 1800-talet 
reducerade de här siffrorna betydligt.
Det är fakta som påverkat befolk-
ningen, allra mest dem som bodde 
vid och arbetade på bruken. Boken 
är faktaspäckad men ändå berättande 
på ett sådant sätt att jag kan ta det till 
mig även om det i vissa stycken är 
mycket siffror som serveras. Det jag 
kan lära mig av Svante Norgrens bok 
ökar min förståelse för mina egna 
förfäders liv, fast de inte var smeder. 
Han skriver i sitt efterord att han vill 
förmedla en förståelse för historia 

och sammanhang, vilket han verkligen 
har lyckats med.

Livsöden
Boken är ganska lättläst, om än del-
vis faktatyngd. Ett plus är att förfat-
taren beskriver källmaterialet och på 
slutet har en uttömmande litteratur-
lista. Det är alltid bra, då kan man 
vid behov fördjupa sig.
Vi möter också enskilda livsöden. 
Tragiska, spännande, vissa mycket 
speciella och andra mer vanliga. Alla 
är de en del av en släktväv och har 
du någon av dessa i din släkt är det 
naturligtvis extra intressant.
Sammantaget är detta en bok som 
ger betydligt mer än den vanliga 
släktboken och där författaren 
genom att sätta in personerna och 
släkten i ett historiskt sammanhang 
ger oss läsare så mycket mer.   n

Eva Johansson

Om smeder, järnhantering och 
släkten Norgren
Här finns det mesta. I sin bok 
”Järn, Norn och Norgren” om 
släkten ger släktforskaren 
Svante Norgren en bred bild av 
järnhanteringen under historisk 
tid, av smedernas och andra 
järnbruksanställdas liv och av 
sin egen släkt. Boken är mycket 
mer än bara en katalog över 
släkten.

Klockstapeln vid 
Norns brukskapell,
uppförd 1820.

oktipsB

Pris 219 kr. 365 sidor. 
Vulkan förlag. ISBN 9789189059498.
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Martii 29
Eldwaktaren vid Nyhammar Elias Anderson 
födder i Heed 1677. gift 1710 med Pigan Christi
na Nils dotter1), lefwat Christel. siuk några da-
gar af håll och sting, och död den 20 Martii: 63 åhr
gammal.
29
Drängen ifrån Skogbyyn Pehr Larson 1716 den
30 aprilis. skickat sig wäl. siuk af håll
och sting, och död den 22 Martii gammal
24 åhr på 6 weckor ohngefehr1) när.
April 3
Allmosehionet Olof Spaak födder i Spabo 
åhret weet ingen af Anders Larsson och
Hustru Cath. Pehrs dotter; Lärt läsa doch icke uti 
book. Tient hela sin tid på Bernshamrar
och Nyhammar på slutet Eldwaktare på Berns-
hamrar: warit gift med Hustru Anna
Jons dotter, och med henne haft twå söner af 
hwilka en allenast lefwer: död af håll
och sting berättes lefwat hafwa öfwer 80 åhr.
April 7
Framledne Nämbdeman Isaac Johans Enkja 
i Morskoga Hustru Maria G(ae)rdts2) dotter,
som lefwat så, at hon på sin döda mull
icke äger allment loford för sin orolig-
het3) med grannar; doch nu på en tid, som
berättas mera stilla, under sjukdomen
af håll och sting begådt med an-
dacht Herrans Nattward, för menniskor 
at döma, gifwit sig i Guds wåld och
dödt den 24 Martii om aftonen. 59 åhr
ohngefehr gammal.

1) ohngefehr = ungefär
2) G(ae)rdts dotter. I Hed (U) AI:1(1715-1738) Bild 270 / sid 41kallas hon Gaerdtzdotter.
3) ”orolighet” bör väl här betyda bråkighet 

Läsövningen är hämtad från dödboken i Hed (U) år 
1740. 

Det är ett exempel där raderna ibland går i varandra. 
Det gäller att se vad som tillhör raden. 

Bilden är hämtad från ArkivDigital och den finns givetvis 
också hos Riksarkivet.

Läsövning
Av: Ingemar Widestig

 Årsmöte
Västerås släktforskarklubb 
kallar till virtuellt årsmöte
onsdag den 24 mars kl. 18 

på Kyrkbacksgården.
Se programmet sidan 32.

Klubbens styrelse
söker två nya ledamöter och 
Arosianas redaktion 
behöver också två 
personer.
Ring oss och tag plats!

Arosiana 3-2020
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Hed (U) F:1 (1738-1757) Bild 7. AkivDigital.
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Med hjälp av uniformen kan vi 
identi fiera i vilket regemente en soldat 
tjänst gjorde. Vi kan se om det är en 
menig soldat eller en officer och vi 
kan också förstå under vilken tid i 
historien som soldaten var verksam.
Så uniformer är viktiga för oss som 
släktforskar. Dessutom var de förstås 
viktiga för soldaterna själva och i 
den militära organisationen.

Men det handlar inte bara om 
uniformer. Vi bjuds också på klar-
görande militärhistoria om olika 
truppslag, om indelningsverket, 
värnplikten, militära grader, rege-
menten, beredskapsåren och FN-
soldater, landstormen och hemvärnet.
Här får vi veta mycket vi kan ha 
nytta av i släktforskningen. Har du 
militärer i din släkt är nog boken 
oumbärlig. Boken är lättillgänglig, 
pedagogiskt upplagd och rikt illust-
rerad.

Uniformshistoria
Uniformerna är egentligen ett sentida 
påfund, historiskt sett. Det var först 
på 1600- och 1700-talet som man 
allmänt började använda enhetliga 
kläder för svenska soldater i allmänhet. 
I stället kunde men ha andra känne-
tecken, till exempel ett bälte eller en 
armbindel. De äldre färggranna uni-
formerna var inte till för att kamou-
flera soldaterna eftersom räckvidden 

för vapnen var kort, i stället var de 
viktiga för att se vem som var vem 
på slagfältet och för att imponera på 
motståndaren. Med längre räckvidd 
för vapnen kom de gröna och grå 
uniformerna. Och det var inte förrän 
i början av 1900-talet som hela armén 
fick likadana uniformer.

Visste du att uniformstvånget för 
soldater avskaffades 1974, när ständig 
nattpermis infördes?

Identifikation
Ett viktigt kapitel handlar om hur du 
som släktforskare kan identifiera var 
din anfader tjänstgjort utifrån unifor-
men han bär på äldre fotografier. Andra 
kapitel handlar i detalj om de olika 
plagg som ingick i uniformerna, inte 
bara vapenrocken utan också övriga 
persedlar. Till exempel epåletterna1 
där vi kan se gradbeteckningarna.

Även kvinnors frivilliguniformer 
från mitten av 1900-talet och lotta-
kårernas uniformer finns med. Flottans, 
kustartilleriets och flygvapnets uni-
former presenteras.

Boken avslutas med en ordlista 
som kan underlätta vid läsandet.

I sitt förord ger oss militärhistori-
kern Lars Ericson Wolke förklaringar 
till uniformens betydelse, dess ut-
veckling och varför soldaterna till slut 
fick en egen permissionsuniform.  n

Uniformen berättar 
om soldaten

Text: Eva Johansson

Mikael Hoffsten är ekonomi- och bokhandels-
ansvarig på Sveriges Släktforskarförbunds 
kansli och har skrivit flera böcker för släkt-
forskare. Nu återkommer han med boken 
Uniformen berättar – Från karoliner till 
kamouflage där han går igenom huvud-
sakligen svenska militära uniformer för tiden 
1860–1960 men också en en viss orientering 
i andra länders uniformer.

oktipsB

Soldater vid Västmanlands regemente I 18 i Västerås 1905. 
Fotograf okänd. Bildkälla: Armé museum.

Författare: Mikael Hoffsten
Förlag: Sveriges Släktforskar-
förbund
ISBN: 9789188341426
Antal sidor: 124
Pris: 230 kr
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Snille eller humbug?

Det finns egyptiska hieroglyfer från 
det 8:e århundradet f.Kr. som skildrar 
enkla glaslinser. 

Många olika teorier har under 
årens lopp lagts fram om glasögonens 
ursprung. Den romerske kejsar Nero 
(37-68 e.Kr.) hade en smaragd med 
en optisk egenskap. Var möjligen den 
optiska egenskapen  att smaragden 
fungerade som brännglas?

Glasögonen antas ha uppfunnits 
i Venedig på 1200-talet. Redan på 
1300-talet började man tillverka 
bågbrillor i vilka glasinfattningarna 
förenas med en fjädrande båge. Fram 
till den här tiden var det annars mer 
fråga om ett glas, antingen som 
monokel eller som läsglas som man 
höll i handen. 

Under 1400-talets mitt började 
glasögon bli var mans egendom. 
De såldes av kringresande gårdfari-
handlare. Dessa betraktades som 
kvacksalvare och charlataner eftersom 
de även bjöd ut “mirakulösa kurer”. 
För att styrka sin vederhäftighet bar 
de ofta brillor på näsan. Brillor blev 
därför ofta förknippade med dumhet 
och humbug.

Collegium Medicum blev 1663
Sveriges första medicinska till-
synings  myndighet för läkare, barberare 
och apotekare men saknade lagliga 
möjligheter att beivra det utbredda 
kvacksalveriet.

I början av 1700-talet började 
man i England att förse glasögonen 

med sidoskalmar. Till en början slutade 
dessa vid tinningen med en rund ring 
eller platta. 

1752 lanserades en typ av bågar 
med skalmarna förlängda med verti-
kala gångjärn. Under 1800-talet kom 
denna typ av ledade bågar att kallas 
herrbågar, medan glasögon med raka 
skalmar benämndes dambågar. 

År 1800 fann man på en metod att 
framställa ovala glasögonglas. Med 
detta bröts en nära 500-årig tradition 
med runda glas, för att inte komma 
tillbaka igen förrän på 1960-talet, då 
Sir John Lennon (1940-1980), engelsk 
popsångare, populariserade dem. 

En fiktiv glasögonbärare är Stål-
mannen, som i sitt alias som Clark 
Kent bär glasögon. Fastän detta är 
den enda förklädnaden till ”vanlig” 
person, så blir hans ansikte så för-
ändrat med glasögonen att inte ens 
hans fästmö, Louise Lane, känner igen 
honom. En mera sofistikerad look har 
multibiljonären Joakim von Anka. 
Han bär pincené stående på näbben!

Den amerikanska politikern och 
uppfinnaren Benjamin Franklin 
(1706-1790), som såg dåligt på både 
nära och långt håll uppfann ett 
kombinationsglas för eget bruk för 
att undvika att hela tiden vara tvungen 
att växla mellan två par glasögon. 
Han lät helt enkelt skära glasen i sina 
två glasögon mitt itu. Avståndsglaset 
satte han sedan i den övre halvan av 
bågen och närglaset i den nedre. Där-

med var bifokallinsen uppfunnen.
Den som först provade teorin för 

kontaktlinser var Leonardo da Vinci 
(1452-1519). Han tittade ner genom 
en vattenfylld skål och upplevde då 
en viss förstoring. Härav uttrycket 
“att titta djupt i glaset”. Idén fick han 
troligen från den romerske  filosofen 
och politikern Lucius Annaeus Seneca 
wd.y. (4 f.Kr 65), samme Seneca som 
tvingades av kejsar Nero till att begå 
självmord för sin del i ett mordförsök 
mot denne. En nog så brännande fråga, 
tyckte Nero!

Brillor
Att bära glasögon är synonymt med lärdom, snille och geni. Det 
finns glasögon bevarade ända från 1500-talet där det endast 
sitter vanligt glas utan någon förstorande effekt för att bättra på 
bärarens framtoning. 

Text: Simeon Andersson

Författaren till detta är själv glas  -
-ögon bärare. Huruvida han är det 
för att framhäva hans mått av 
lärdom, snille och geni vill han av 
blygsamhet låta vara osagt!

A A
ALTERNATIV ARTIKEL

Källor: Internet.

Sofistikerad.

Detta är en artikel i klubbens juniormedlemssatsning, vilket man kan se av att två seriefigurer omnämns.

”Bokstäver, även om de är små och otydliga, ses förstorade och klarare genom en
  glob fylld med vatten” Seneca d.y. (4 f.Kr - 65)
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Kyrkbacksgården, Västra Kyrko gatan 8

Program Västerås Släktforskarklubb

DNA-café och Jourhavande släktforskare
Inställda p.g.a. coronaepidemin.

Lördagen 24/4
Inställt p.g.a. coronaepidemin.

Lördagen 16/1
Inställt p.g.a. coronaepidemin.

Släktforskningens dag
Tema: Samhällets skuggsida i arkivens ljus.

Missionären Alma Björk
Gert Viebke berättar om Alma, dotter till en indelt soldat.
Mötet med Lewi Petrus, sjuksköterskeutbildning, tre resor 
till Afrika och hennes sista tid vid Bondebacken.

Onsdagen 27/1 kl. 18
Virtuellt föredrag på Google Meet.
Anmälan*) via mail till: 
ath@knowledgediscovery.se
Ange vad du anmäler dig till.

Onsdagen 24/2
Inställt p.g.a. coronaepidemin.

Studiebesök på Regionarkivet, Hörntorpsvägen.60
Här kan man hitta inte bara medicinska uppgifter utan 
även information från all verksamhet som tidigare har 
legat under Landstinge, t.ex Tärna folkhögskola och 
inskrivna i särskilda omsorgen.

Onsdagen 24/3 kl. 18
Virtuellt föredrag på Google Meet.
Anmälan*) via mail till: 
ath@knowledgediscovery.se
Ange vad du anmäler dig till.

Årsmöte. 
Före årsmötet berättar Niklas Hertzman om Arkiv Digital.
Tips och nyheter som ger din Forskning nya möjligheter.

Onsdagen 14/4  kl. 18
Virtuellt föredrag på Google Meet.
Anmälan*) via mail till: 
ath@knowledgediscovery.se
Ange vad du anmäler dig till.

Dr. Ernst Westerlund ”Enköpingsdoktorn”
Westerlundssällskapets ordförande Monica Hallgren 
berättar om hans livsgärning.

Släktforskarcafé i Helge 
Är du nyfiken på släktforskning och vill veta mera?

Onsdagen 19/5 kl. 18
Anmälan senast 10/5 till 
Pia H.Karlstein
Tfn 070 – 513 88 73 eller
pia.karl50@gmail.com

Kyrkogårdsvandring Vallinska och Björlingska
Rebecca Svensson vid Kyrkogårdsförvaltningen berättar
om kyrkogårdarna. Eva Johansson i styrelsen har lovat att
berätta om några av personerna som är begravna på 
Vallinska och Björlingska.

Anders Hasselrots studio 
på Ängsö. Härifrån leder han 
föredragen med Google Meet.

*)Så deltar du i våra virtuella 
mmöten:
När inbjudan kommer, så anmäler 
du dig genom att klicka på svars-
alternativet Ja längst ned. 
På mötesdagen startar du internet-
programmet (browsern) Chrome, 
öppnar ditt inbjudning smail och 
klickar på Anslut till Google Meet. 
(Du kan testa detta en kvart före mötet.)


