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En staty i brons av Greta Thunkberg har rests vid 
universitetet i Winchester, England 2021. Statyn 
har fått namnet ”Make a difference”.  Den är 
gjord av Christine Charlesworth. 

”Ett av faten [med råttgift] hade stått på en hylla 
ovanför bakbordet och minsann om inte katten 
hoppat upp på hyllan och vält ner fatet precis när 
Johanna stod och bakade …” Pepparkaksmordet, 4
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Forum

Våren har kommit och med 
den släktforskarklubbens 

årsmöte som i år hölls digitalt. 
Håkan Slagbrand utsågs till  mötets 
ordförande och lotsade oss fram 
under kvällen. I styrelsen blev det 
förändringar då Karin Jyrell och 
Sven Olby efter många år inte 
ställde upp till omval. Karin som 
varit vår sekreterare 2005-2017 och 
Sven vår ordförande mellan åren 
1993-2013. 
– ”Ni har lagt ner mycket arbete 
i föreningen. Jag vill tacka er för 
ert fina arbete och goda samarbete 
under åren som gått. Vi har haft 
väldigt trevligt tillsammans.” 

Det har hänt en hel del nytt på 
släktforskarsidan under dessa år 
och med pandemins utbrott har vi 
fått ett nytt sätt att arbeta. Vi har 
nu fått två nya styrelseledamöter, 
Gunilla Bergström och Gunnar 
Andersson, som jag hälsar varmt 
välkomna och ser fram emot att ha 
med i föreningens styrelse. Både 
Gunilla och Gunnar presenterar 
sig i det här numret av Arosiana. 
Tidningens redaktion har utökats 
med Börje Öhrling, men har behov 
av en person till. Är du intresserad 
så kontakta redaktören!

Vi har under både hösten 2020 
och våren 2021 haft digitala före-
läsningar via Google Meet. Något 
som till min glädje har visat sig 
fungera mycket bra. Många med-
lemmar har deltagit och även de 
som bor på annan ort har kunnat ta 
del av dem. I höst har vi planerat 
med föreläsningar på samma sätt. 
Det är ovisst hur pandemin utvecklas 
och vi följer Folkhälsomyndig-
hetens råd. Höstprogrammet inleds 
med ett studiebesök på Vallby. I 
år var det 100 år sedan Västmanlands 
Fornminnesförening anlade Vallby. 

Även årets släktforskardagar 
ställs in på grund av pandemin. Det 
var tänkt att dessa dagar skulle hållas 
på Svenska mässan i Göteborg. Nu 

blir det evenemanget istället digitalt 
den 11-12 september. På Förbun-
dets hemsida kommer det att finnas 
information för dem som vill delta.  
Den 4 september hålls Släktforskar-
förbundets riksstämma digitalt. 

Kartor är något som intresserar 
mig. Jag beundrar hur duktiga kartri-
tarna var på 1600-talet. Med de enkla 
hjälpmedel som då fanns att tillgå 
kunde de rita skalenliga kartor. På 
https://riksarkivet.se/visa-kartsam-
lingar kan du ta del av och forska i 
en unik samling med Sveriges äldsta 
storskaliga kartor över byar och går-
dar från 1600-talet. En av världens 
största kartskatter hittar du i Lant-
mäteriets digitala arkiv https://www.
lantmateriet.se/sv/kartor-och-geo-
grafisk-information/historiska-kar-
tor/. Där finns mer än en miljon his-
toriska kartor så långt tillbaka som 
tiden 1628. Kartor som du kan be-
ställa gratis och skriva ut. En annan 
intressant länk är https://kartbild.
co1m/#13/59.2806/15.2773/0x10.

Databasen Svenska Herrgårdar, 
https://svenskaherrgardar.se är 
ett tips som är intressant. Här kan 
du få uppgifter om ägare, historia 
om gården och en hel del annat. 
Du kan söka både på gårdens namn 
och utifrån karta. Omkring 5300 av 
data basens herrgårdar, bruk och 
ståndsgårdar är sökbara i kartmiljön. 
När du är inne på hemsidan finns på 
vänster sida en grön list. Klicka på 
Herrgårdsbasen, då kommer det upp 
ett formulär Sök i Herrgårdsbasen. 
Fyll i det du söker. Jag valde land-
skap Uppland, härad Åsunda, socken 
Bred och därefter sök. Det blev 
träff på 1 bondgård, 1 ståndsgård 
och 5 herrgårdar. Jag valde Skälby 
herrgård och ser att ägaren omkring 
1510 är Ingeborg Larsdotter och kan 
följa de olika ägarna framåt i tiden. 
I sökresultatet kan du gå till kartan 
och även till historiska kartor.

Arkiv Digital kommer med 
nya register och underlättar för oss 

släktforskare. Nu har de uppdaterat 
sitt befolkningsregister med drygt 19 
miljoner poster för perioden 1820-
1839. Uppgifterna är sökbara på 
förnamn, efternamn, födelsedatum, 
församling, by och gård etc. Regist-
ret omfattar alla personer so

m är nämnda i husförhörslängder 
och församlingsböcker upprättade 
under de aktuella åren. Kom ihåg att 
det här är register och kontrollera 
uppgifterna i originalkällorna! 

Nästan 55000 personer har 
tillkommit i Riksarkivets databas 
Folkräkning 1930. Det är personer 
fördelade 26 församlingar i 9 län och 
uppgifterna kommer från utdrag av 
husförhörslängder och församlings-
böcker.

Jag önskar er en skön sommar 
och hoppas att vi snart kan träffas 
igen!

Ulla Eriksson 
Ekeby 9, Hallstahammar

Mats Forsell 
Gästrikevägen 46, Västerås

Ove Hult 
Klyvargatan 4, Västerås
Ernesto Katzenstein
Lundby 2, Västerås

Vill du läsa
korrektur

på Arosiana? 
Redaktionen

har en vakans.

 

Nya medlemmar
hälsas välkomna
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Sven led fortfarande av sviterna efter 
förgiftningen och var så svag att han 
nätt och jämnt orkade stå upp inför 
rättens ledamöter när han berättade 
vad som hänt på hösten samma år.
Sven och Johanna träffades vid 
midsommar 1838. Senare på året 
blev de ett par och bestämde sig för 
att de skulle gifta sig med varandra. Sven 
blev förstås betänksam när han och 
Johanna en dag under julhelgen 
var gäster på ett bröllop i Ugnanäs 
i Hovmantorp och hon verkade lite 
väl intresserad av en av de andra 
manliga gästerna, och lika betänk-
sam blev han när han fick veta att 
Johanna skrivit kärleksbrev till en 
av Svens arbetskamrater på Lessebo 
bruk. Men Johanna bedyrade att 
det var honom, Sven, och ingen 
annan hon ville ha och så kom 
de överens om att vigseln 
skulle ske på hösten 1839.

En lördagseftermiddag 
i september kom Johanna 
på besök hos sina blivande 
svärföräldrar i backstugan 
Ugnanästorp. Sven hade också 
kommit hem från sitt arbete 
på bruket.  Johanna hade förning 
med och bjöd på kaffe och nybakta 
pepparkakor som hon delade ut till 
var och en. Sven lade märke till 
att kakorna han fick var större och 
mörkare än de kakor som modern 
och systern Sara bjöds på. 

Sven tog en tugga av den ena 
kakan. Den var visserligen söt men 
väldigt hård och det riktigt gnisslade 
när han bet i den. Han provade 
med en bit av den andra kakan, den 

var lika hård. ”Inget vidare kakor”, 
tänkte Sven, och lade dem på en 
hylla. Han mådde inte riktigt bra just 
den dagen, han hade ätit nyskirad 
honung, kanske lite väl mycket kän-
des det som. En stund efter kaffet 
blev Sven riktigt illamående och 
fick väldigt ont i magen. Hela natten 
kräktes han och hade smärtor i ma-
gen och ner i benen. Johanna låg vid 
sidan av honom i sängen och trös-
tade honom. ”Så förargligt att han 
blivit sjuk, just när hon var på besök. 
Det var nog den där honungen som 
spökade”.

På söndagen kände Sven sig något 
bättre men det värkte 
fortfarande i magen. 

Till eftermiddags-
kaffet bjöd Johanna på 

fler pepparkakor. Sven tog 
bara en tugga av sin kaka, mer ville 
han inte ha. Sedan lade han den på 
hyllan jämte de två andra. 

Måndag morgon var det dags för  
Sven och Johanna att skiljas. Hon 
skulle tillbaka till Växjö, han skulle till 
arbetet på Lessebo.  De hade bestämt 
att de skulle träffas tre veckor senare 
vid Fägerstad kyrka och ta ut lysning. 
Sven hade tagit med sig två av 

peppar kakorna han hade börjat äta på 
och vid avskedet stack Johanna till ho-
nom ytter ligare ett par kakor. Kallsvet-
tig, illamående och med värk i mage 
och ben började Sven sitt arbete för 
dagen. Så mycket mer pepparkaka 
var han inte alls sugen på, han bjöd 
bort resten till några arbetskamrater, 
verkmästarens son August Rosen-
gren, Anna Christina Håkansdotter 
och Märta Stina Petersdotter. 

August i sin tur delade sin kaka 
med arbetaren Signal och flickorna 
bröt bitar av sina kakor åt vänin-
norna Lena Kajsa Johansdotter och 
Fredrika Karlsdotter. De tyckte att 
kakorna smakade lite konstigt, un-

gefär som om de innehållit senap, 
men man var ju inte bortskämd 
med sötsaker så alla kakorna åts 
upp.

Innan dagen var slut hade de 
sex unga bruksarbetarna insjuk-
nat med kräk    mage och lem-
mar. Hemma på Ugnanästorp 
blev Svens syster Sara också 
hastigt sjuk, hon hade ätit en bit 

av kakan Sven glömt på hyllan. 
Vad var detta? Var kakorna för-

giftade? Det kunde väl inte vara en 
slump att alla som smakat av Svens 
kakor blivit sjuka. Tankarna att det 
fanns gift i kakorna så gott som 
bekräftades på tisdagsmorgonen då 
Anna Christina hittades död i sin 
säng. Flickorna hade sitt nattkvarter 
i en gemensam sovsal på bruket. 
Ingen av de övriga hade under natten 
hört Anna Christina ge ett enda ljud 
ifrån sig trots att hon måste ha plågats 
svårt. 

Pepparkaksm0rdet

Text: Eva Dalin 

I oktober 1839 hölls urtima ting med Konga häradsrätt. Den till-
talade var pigan Johanna Olofsdotter från Växjö som misstänktes ha 
försökt förgifta sin fästman pappersbruksarbetaren Sven Whatman 
från Lessebo. Sven hade överlevt, men i stället hade pigan Anna 
Christina Håkansdotter från Bredanäs avlidit av giftet och flera 
personer hade blivit allvarligt sjuka. Ogifta Anna Persdotter från 
Lia -Nöbbele var tilltalad för delaktighet i samma brott.

Arosiana 2-2021
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kropp visade att hon dött av arsenik-
förgiftning. I hennes mage påträf-
fades små vita gryn som gav ifrån 
sig en speciell doft då de ströddes 
på glödande kol, en doft som tydligt 
tillkänna gav att det var fråga om ar-
senik. De små vita gryn som hittades i 
de tillvaratagna pepparkakorna luktade 
precis likadant.

Johanna förhördes och förstod 
inte alls hur någon kunde tro att hon 
ville förgifta sin fästman. Sven som 
hon tyckte så mycket om! Det var 
tvärtom så att hon hört ett rykte om 
att Sven sällskapat lite med en flicka 
från Lessebo och detsamma hade en 
tiggargumma som kallades Spå-Anna 
sett i sina kort. Anna hade lovat hjälpa 
Johanna och skaffat en flaska som 
innehöll en röd vätska. Den var inte 
skadlig alls, försäkrade gumman. 
Johanna skulle bara hälla flaskans 
innehåll i bröd när hon bakade och 
så bjuda Sven att äta. Då skulle han 
bli henne tillgiven igen.

När då Johanna skulle till Ugnanäs  -
torp för att träffa Sven i september 
så passade det ju bra att ha med sig 
någon undfägnad, till exempel kakor. 
Johanna skaffade socker och mjöl 
och annat som behövdes, och när 
hon ändå bakade till sitt husbondfolk 
passade hon på att baka till sig själv. 
Den röda vätskan hällde hon i en del 
av degen och bakade ut till de kakor 
som Sven skulle få. De kom att se 
lite annorlunda ut, lite tjockare och 
mörkare, men det var bara för att de 
var preparerade med kärleksdrycken.

Spå-Anna, eller Anna Persdotter 

som hon hette, nekade bestämt till 
att ha hjälpt Johanna skaffa något 
medel mot olycklig kärlek. Hon hade 
inte ens vetat att Johanna hade fäst-
man.Däremot hade Johanna klagat 
över opasslighet i bröst och mage, 
det var därför Anna köpt en flaska 
hjärtstyrkande droppar åt henne på 
Apoteket i Växjö. 12 skilling kostade 
den.

Hur kunde det då finnas gift i 
kakorna? Johanna hade kommit 
med en trovärdig förklaring när hon 
förhördes i häktet. Det kunde vara 
det där råttgiftet som matmodern, 
mamsell Henrietta Olin, bett henne 
göra i ordning. Några veckor före det 
olyckliga baket hade Johanna fått en 
bit arsenik med befallning att sätta 
ut gift mot råttorna som gick hårt åt 
både maten i skafferiet och kläderna 
i garderoben. Johanna hade stött ar-
seniken till pulver och blandat med 
mjöl och flott och ställt tefat med 
blandningen här och där i huset. Ett 
av faten hade stått på en hylla ovan-
för bakbordet och minsann om inte 
katten hoppat upp på hyllan och vält 
ner fatet precis när Johanna stod och 
bakade. Kanske hade något av rått-
giftet råkat hamna i en del av degen. 
Mamsell Olin sade sig aldrig ha  
skaffat Johanna någon arsenik, långt 
mindre bett henne blanda till råttgift. 
Faten som stått utplacerade hade 
hon sett först när stadsfiskal Laurin 
kommit hem till henne och efter 
Johannas anvisningar letat fram tre 
tallrikar. 

Var hade arseniken kommit ifrån? 
Under djup rörelse berättade Jo-
hannas syster Christina att Johanna 
klagat över de många råttorna i hus-
bondens hem och bett systern skaffa 
något gift. Christina hade tidigare 
köpt en bit arsenik, stor som en ärta, 
av en lumpsamlare och den hade hon 
lämnat till Johanna och talat om att 
hon skulle stöta sönder den och blan-
da i mjöl. 

Flera vittnen beskrev Johanna 
som ordentlig och arbetsam och alls 
inte lättsinnig, men att hon efter hem-
komsten från Ugnanästorp verkat 
väldigt orolig och när ryktet börjat 

 Ingen av de övriga förgiftade 
hade blivit så illa däran som Sven. 
Han fick ligga på  lasarettet i Växjö 
en längre tid, de andra fick mediciner 
och vårdades hemma på bruket i flera 
veckor. 

Verkmästare Rosengren frågade 
Sven om det fanns fler kakor kvar. 
Jo, Sven kom ihåg att kakan han fått 
på söndagen låg kvar på hyllan där 
hemma. Svens yngre bror skickades 
till Ugnanästorp för att hämta den. 
Samtidigt kallades Johanna till stads-
fiskal Laurin i Växjö för att förklara 
sig.

Stadsfiskalen vittnade om att 
Jo hanna förklarat att hon köpt peppar-
kakorna av änkan Maria Blomkvist. 
Hon hade fler kakor hemma om det 
nu var så att stadsfiskalen ville kontrol
lera dem. Fiskal Laurin följde med 
Johanna hem och hämtade de över-
blivna kakorna. På vägen tillbaka 
råkade de händelsevis möta änkan 
Blomkvist som inte alls ville kännas 
vid sitt påstådda bak. De här peppar-
kakorna var formade som hjärtan och 
halvmånar, sådana figurer bakade hon 
inte ut. Då mindes Johanna att hon 
istället köpt kakorna av ett par flickor 
som gick omkring och sålde, men 
efter att fiskalen ansatt henne med 
fler frågor kröp det fram att kakorna 
var hembakade. Johanna hade bakat 
dem själv, precis som hon brukade, 
med sedvanliga ingredienser.

Johanna fick gå hem men blev 
strax hämtad igen, denna gång till 
häktet. Provinsialläkare E S Wenn-
bergs obduktion av Anna Christinas 

Aftonbladet 1841-01-30
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gå att kakorna varit förgiftade högt 
och ljudligt bedyrat sin oskuld. Andra 
vittnen menade att Johanna visst va-
rit ledsen när Sven blivit sjuk, men 
att det var som om hennes visade 
känslor inte var äkta. De kunde också 
berätta att Johanna verkat intres serad 
av en skräddare som hette Alfred 
Hammargren och att hon talat om 
att hon helst ville slippa sin fästman. 
Fängelsepredikant Linnell i sin tur 
vittnade om att Johanna i början 
av sin fängelsetid i flera personers 
närvaro erkänt att hon lagt gift i ka-
korna, men sedan tagit tillbaka sitt 
erkännande.

Johanna höll fast vid vad hon 
sagt vid första förhöret. Hon hade 
inte lagt något annat i kakdegen än 
Spå-Annas droppar. Anledningen till 
att hon erkänt sig ha bakat in arsenik 
i kakorna var att hon skämts för 
att tala om att hon var bekant med 
Spå-Anna och att hon följt Annas 
vidskepliga råd. Och jo, hon hade väl 
till att börja med velat bli kvitt Sven, 
men ändrat sig och haft för avsikt att 
fullborda det beslutade äktenskapet. 
Att hon först påstått att mamsell Olin 
lämnat henne arseniken berodde på 
att hon inte ville låta Christina utsättas 
för obehaget att bli hörd i målet. 

”Ehuru flera omständigheter är 
för hand, hvilka gifva hög grad av 
sanno likhet åt misstanken att tilltalade 
Johanna Olofsdotter vetande och i 
ont uppsåt blandat gift uti peppar-
kakor…” var detta inte tillräckligt 
för att döma Johanna för mord. 
Hon hade dock bakat in Spå-Annas 
droppar i kakorna utan att fundera 
över att de kunde innehålla skad-
liga ämnen och genom detta sitt 
vårdslösa förfarande varit vållande 
till annans död. För detta vådadråp 
dömdes Johanna i januari 1840 enligt 
Missgärningsbalkens 28 Kap. 1 § 
till full mansbot 100 Rd eller högsta 
kroppsplikt 30 par spö. Hon skulle 
också ersätta Sven med 100 Rd för 
hans lidande och stå för kostnaden 
för obduktionen av Anna Christinas 
kropp med drygt 14 Rd. Spå-Anna 
Persdotter dömdes för att ha befattat 
sig med spådom och vidskepelse till 
6 Rd böter eller 8 dagars fängelse  
      

vid vatten och bröd.
Detta utslag tillställdes Göta hov-

rätt, vars ledamöter gav Konga hä-
radsrätt bakläxa. Domen underkän-
des, det fanns brister i utredningen. 
Varför hade till exempel inte de som 
var närvarande i fängelset när Johan-
na bekände att hon förgiftat kakorna 
blivit hörda som vittnen?

Konga häradsrätt tog upp målet 
igen i maj 1840. Sven mådde mycket 
bättre nu men var fortfarande be-
svärad av lamhet i händer och fötter 
och plågades av smärtor i bröst och 
underliv. Det var ovisst om och när 
han kunde återfå sin forna hälsa och 
bli fullt arbetsför igen. 

De nytillkomna vittnena, fång-
vaktmästare Jansson och fångknek-
ten Sven Carlsson, berättade att Jo-
hanna först erkänt sig ha lagt råttgift 
i kakdegen, men sedan tagit tillbaka 
sin bekännelse. Johanna förklarade 
detta med att ”hon skulle något säga” 
och att om bekännelsen varit sann 
hade hon inte återtagit den. Men ef-
ter många samtal med fångpredikant 
Holmer avlade Johanna så den 19 
juni 1840 under den djupaste rörelse 
en uppriktig bekännelse. Hon hade 
aldrig varit kär i Sven och hade fun-
derat på hur hon skulle bli fri från 
honom. Som hon då stod och rörde 
ihop pepparkaksdeg fick hon ingivelsen 
att ta av råttgiftmjölet och älta in i 
den degbit som hon sedan bakade ut 
till de två kakor Sven fick första dagen. 
Men bara i de två, om det råkat komma 
gift i fler kakor hade hon inte märkt.

Häradsrätten dömde nu Johanna 
enligt Missgärningsbalkens 17 Kap 
1 §: ”Var som annan med förgift, 
eller dylikt, uppsåteliga förgör; den 
skall halshuggas, mannen steglas 
och kvinnan i båle brännas. Följer 
ej död av sådan gärning; miste ändå 
livet.”  Johanna sökte nåd mer än 
en gång men fick avslag. Häradsrät-
tens dom fastställdes genom Kungl. 
Maj:ts utslag i juni 1841, dock med 
den skillnad att efter avrättningen 
skulle Johannas döda kropp ”icke 
varda bränd”. Ett fångpass utfärdades 
för Johanna Olofsdotter 18 augusti 
1841 från Växjö till Ingelstad där av-
rättningen ägde rum samma dag.  n

Källor:
Rättegången mot Johanna Olofsdotter 
återges i Juridiskt arkiv 11 1841 sidan 363 
ff som kan nås via https://books.google.
se › books. 

 Det skrevs en hel del om händelsen i 
dagspressen, se  https://tidningar.kb.se

Riksarkivet har uppmärksammat Peppar-
kaksmordet med en film på Youtube:
https://www.youtube.com/
watch?v=vTn979-0gzc

Huvudpersonerna i dramat var 
Johanna Olofsdotterr, född 1811 på 
Torpa Hospitalsgård i Dänningelan-
da. Hon växte upp på Stenslanda 
Östregård i Tävelsås och kom till 
Växjö som piga 1836. Johannas 
arbetsgivare var änkeprofessorskan 
Hedvig Olin och 
efter dennas död 1838 syskonen 
Henrietta och Gustav Henrik Olin. De 
bodde på andra våningen i ett hus 
med adress Gunnar Gröpe 133 vid 
Kronobergsgatan. 

Sven Jönsson Whatman föddes 
föddes 1815 på ett torp under Ugna-
näs Germundsgård i Hovmantorp. 13 
år gammal började han som lärling 
på Lessebo pappersbruk. Ungefär 
1835 började han kalla sig Whatman. 
Han arbetade livet ut på pappers-
bruket, gifte sig 1840 med Fredrika 
Carlsdotter Ljunggren, troligen den 
Fredrika som åt av de förgiftade
kakorna, och fick tolv barn. Sven 
avled 1866 i magkräfta. 

Anna Christina Håkansdotter 
föddes 1821 i Bredanäs i Linneryd. I 
Linneryds dödbok står ”död i Läsebo 
af förgift  Arsenik 

Aftonbladet 1841-01-30

Arosiana 2-2021
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Kameliadamen – boken, operan, filmen
Kameliadamen är berättelsen om Marguerite Gautier. 
Hon var kurtisan till flera rika män i den franska övre 
samhällsklassen. Kameliadamen var hennes smek-
namn. En kurtisan var en slags blandning mellan 
prostituerad och sällskapsdam, vilket var vanligt i fina 
kretsar kring 1800-talet. En dag träffar hon den unge 
studenten Armand och då får hon för första gången 
uppleva äkta kärlek. Tillsammans lämnar de sitt lyxiga 
liv i Paris för att bo på landet. Men i hemlighet är Mar-
guerite lungsjuk och när hon en dag lämnar Armand 

tror han att hon bara har lekt med honom. Armand 
älskar Marguerite men för att hämnas på henne åter-
vänder också han till Paris och skaffar sig en ny äl-
skarinna och för att hämnas extra mycket väljer han 
hennes väninna, Olympe. Armands och Olympes sätt 
att behandla Marguerite gör att hon blir ännu sjukare 
än bara lungsjuk och hon blir både fysiskt och psykiskt 
påverkad. Denna berättelse har Verdi inspirerats av till 
sin opera La Traviata. Boken har också filmatiserats, 
bl.a. med Greta Garbo.

Alexander Dumas d.y. (1824-1895) 
inspirerades till sin roman La Dame 
aux camélias 1848 av sin älskarinna 
Marie Duplessis. Bara 16 år gammal 
upptäckte denna flicka, som egentli-
gen hette Alphonsine Rose Plessis, 
att rika och framstående män i Paris 
var villiga att ge henne pengar och 
gåvor för sina tjänster som kurtisan 
eller sällskapsdam. Hon var mycket 
allmänbildad och kunde föra sig 
socialt. I sin salong umgicks hon 
med politiker, författare och konst-
närer. Hon dog 1847 vid 23 års ålder 
i tuber kulos och till hennes begrav-
ning kom hundratals. 

Marie Duplessis

Boken  Operan  Filmen 
La Traviata (Den vilseförda) är en 
italiensk opera av Giuseppe Verdi 
(1813-1901). Från början kallades 
operan Violetta efter huvudfiguren, 
men döptes senare om till sitt nu-
varande namn, La traviata. Den var 
först ett publikfiasko men med tiden 
kom La Traviata att räknas bland 
Verdis största verk. Operan hade 
premiär i Venedig 1853. Huvudper-
sonen är Violetta Valéry, vilket är en 
sopranroll som då sjöngs av Fanny 
Salvini-Donatelli 1815-1891.

Min inspelning är på Deutsche 
Grammophon från 1977 med Ileana 
Cotrubas som Violetta. 

Fanny Salvini-Donatelli

Kameliadamen filmatiserades 1936 
med Greta Garbo (1905-1990) i 
huvudrollen, där hon enligt samtida 
film kritiker gjorde en enastående 
roll tolkning. Handlingen är trogen 
romanen – den unga kurtisanen Marie 
Duplessis kommer till Paris från 
landsbygden i mitten av 1800-talet. 
Greta Garbo fick en Oscarsnominering 
1938 för rollen som Marguerite Gauti-
er. Priset hade då endast delats ut tre 
gånger. En känd replik från filmen är: 

”You who are so young – where 
can you have learned all you know 
about women like me?”

Filmaffisch med Greta Garbo

Text: Simeon Andersson
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Arboga uppstad ligger 5 1/8 mil vestsydvest från Westerås, på ömse sidor 
om Arboga-ån, som hit är segelbar, 1 1/2 mil från dess utlopp i Galten. 
Omgifningarne bestå i norr och öster af slättbygd, i söder och sydvest af 
berg, Brattberget och andra, som gå temligen nära ån. Staden upptager 
44 tunnland, med 334 tomter, hvaraf ungefär 2/3 äro bebygda. 

Carl Wilhelm August Tham, 1812-1873, skrev geografiska 
beskrivningar av flera svenska län, bl.a. “Beskrifning öfver 
Westerås län” 1849. Ur den följer här i förkortad form hans 
beskrivning av Arboga – den tredje av fyra städer. 

Red: Simeon Andersson

Arboga

Staden bildar nästan en fyrkant, be-
stående af tvenne delar, Nordan och 
Sunnan ån, hvardera åter af sina ro-
tar, och båda temligen regelbundna. 
Förnämsta gatan, upptagen 1647, går 
genom norra delen, i sammanhang 
med stora landsvägen från öster till 
vester; en annan dylik, i linea med 
landsvägen söder om Mälaren, 
går i samma rigtning genom södra 
delen; några andra gator gå i jemn-
bredd med dessa, de flesta mera 
eller mindre rätvinkligt emot dem. 
Stortorget ligger söder om norra 
storgatan, Jerntorget invid ån, hvar-
förutan stadskyrkan omgifves af en 
mestadels öppen, med träd planterad 
plats, intill sistnämda torg. Blott en 
bro förbinder de båda stadsdelarne. 
Nästan alla enskildta hus äro af träd, 
men många rätt prydliga. 

Stadens ålder går sannolikt 
uppöfver all säker historia. Arbogha 
synes hafva varit det gamla namnet, 
och betecknat åns krökning, hvilken 
strax ofvanför vidtager, eller snarare 
en bro öfver ån, och torde här ha 
varit den nedersta öfverfarten öfver 
densamma, en annan högre upp vid 
Opboga. Fornforskare ha velat finna 
spår till större utsträckning af sta-
dens gator, och deraf slutit till större 
folkmängd och betydenhet i fordna 
dagar. Säkert är, att något mera 

regel bundenhet följt på äldre tiders 
upprepade eldsvådor, 1513, 25, 64, 
69 och 1650. Längre tillbaka öfver-
gick staden en härjning 1468 under 
inre oroligheter. De stadsprivilegier, 
som finnas i behåll, gå tillbaka till 
1400-talet. År 1647 hade Arboga det 
14:de rummet bland rikets städer, 
nu det 27:de. En stor mängd riks- 
och herredagar samt möten äro här 
hållna, i 15:de och 16:de seklerna, 
under Unionstidens partistrider och 
nyare tidens reformationsförsök för 
stat och kyrka, utom 7 kyrkomöten 
från och med 1297. Bland de mest 
betydande af riksdagarne kan räknas 
den af 1561, då K. Erik sökte med 
ständernas hjelp att minska sina brö-
ders makt. 

Angående stadens folkmängd 
känner man, att de skattskrifnes antal 
år 1723 var 644. Sedermera har den 
till 1849 ökat sig till 2 093, hvaraf 
1296 betala utskylder; mankönet är 
895, qvinkönet 1198. 

Handeln är ortens förnämsta 
näring, ehuru mindre betydande än 
förr, då staden egde rättigheter på 
bergslagernas bekostnad, och genom 
förlager och torgdagar beherrskade, 
i bredd med Örebro, rörelsen i Nora, 
Linde och Ramshytte socknar, och 
likaledes, jemte Köping, i Vester-
bergslagen. Nu äro köpmännen i viss 

mån blott faktorer för bruken, eller 
hafva sådana till medtäflare. Om-
kring 38,000 skeppund jern-effekter 
af alla slag, något koppar, rödfärg 
m. m. beräknas att häröfver utgå till 
Stockholm. Spanmålshandeln på 
bergslagen är ej betydlig, i följd af 
täflan med Nerikes slättbygd. Tolf 
handlande, hvaraf hälften med öppen 
bod, sysselsatte för några år sedan 34 
manliga biträden. Sjöfarten bedrifves 
med 16 seglande fartyg, tillhöriga ett 
rederibolag, äfven här ej uteslutande 
bestående af stadsboer. 

En tid var ångfartygstrafiken liflig, 
och Arboga utgjorde en god mellan-
plats mellan de inre provinserna och 
hufvudstaden; men detta förhållande 
ändrade sig, sedan ångbåtsfarten på 
Hjelmaren till Örebro blifvit öppnad, 
hvilken går förbi Arboga på en half 
mils afstånd, vid Grafkrogen. Snart 
lärer dock åter ett ångfartyg komma 
att gå på denna stad. Ån måste år-
ligen rensas, och kan dock under 
torra somrar ej befaras längre än till 
Stenlöpet, ett stycke nedanför staden. 
Af tre marknader är Persmessan 
kring slutet af Juni den enda bety-
dande.

Handtverk, fabriker och näringar, 
alla i temligen medelmåttigt skick, 
sysselsatte för några år sedan 80 
husbönder med 97 biträden. Fordom, 

Läs beskrivningen av Västerås i Arosiana nr 1-2014 och Köping i nr 1-2018.
Den fjärde och sista artikeln i serien kommer att handla om Sala.
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Arbogha synes hafva varit 
det gamla namnet, och 
betecknat åns krökning.

särdeles under Wasaättens tid, har 
här funnits ett betydligt »harneskma-
keri», eller vapenfabrik af flera slag, 
men det har småningom gått ut. 
Åkerbruket utgör en rätt betydlig 
näring: två tredjedelar af egorna upp-
tagas af oländig mark, men hvad som 
kan vara och är odladt, är bördigt 
och skötes väl. Af boskapsskötseln är 
blott fårafveln relativt större än vid 
länets andra städer utmed sjön. 

Bland offentliga byggnader in-
taga äfven här de kyrkliga det för-
nämsta rummet. Tvenne kyrkor ligga 
inom staden, dess egen och lands-
församlingens, belägna på hvar sin 
sida om norra hufvudgatan, båda på 
något afstånd derifrån. Stadskyrkan, 
äfven kallad Trefaldighets, fordom 
S:t Andreæ, är af sten, med ett högt 
torn. Den har en altartafla, som säges 
vara af Rembrandt. Kyrkan skall 
först hafva varit ett nunnekloster från 
1308, derpå ett kapell för Francis-
kanermunkarne, som här haft ett 
kloster från 1285, beläget i närheten. 
Landskyrkan, eller S:t Nicolai, är 
ock af sten, äfven försedd med högt 
torn; den anses vara bygd i K. Magni 
Ladulås tid. 

Vidare hade staden ett Helge- 
Ands   -hus, som af K. Gustaf I gjordes 
till Rådhus, sedermera förstördes af 
vådeld 1564, men återställdes såsom 

Kungsgård, och fick sig anslagna en 
mängd af de fordna klostergodsen. 
År 1634 blef det åter skänkt åt staden 
till Rådhus, och har såsom sådant 
undergått åtskilliga reparationer. 

Stadens skola sedan 1842 är 
befintlig i en nybygdt hus. En del 
af fonden är skänkt af K. Carl XIV. 
Lärare förekomma från 1553, hvil-
ket häntyder på äldre ursprung från 
klostertiden. Fattigvården bestrides 
dels med donerade räntor, dels med 
uttaxerade medel, omkring 900 
R:dr; bland inrättningar dertill är ett 
barnhus, grundadt i början af förra 
seklet af en Ahllöf, som, jemte en 
Ahlström, nämnes bland stadens väl-
görare i detta och andra afseenden. 

Styrelsen består af en borgmäs-
tare och 4 rådmän. Staden har för 
öfrigt postkontor, äfvensom vanliga 
polis-anstalter. Stadens vapen är en 
örn med utsträckta vingar och ben. 

I stadens omgifningar befinnas 
flera ställen af dels historisk, dels 
ekonomisk betydenhet, men liggande 
mestadels inom landsförsamling-
ens område, ehuru en del tätt invid 
tullarne. Bland dem, som räknas till 
stadsegorna, är Djupmyra, i sydost, 
fordom tillhörigt Kungsgården. Invid 
Höijens qvarn skall det fordna Mynt-
huset ha legat.

Arboga 1703

Källa: http://runeberg.org/thamaros/
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Kakelugnar i Västerås, uppl. 2:

Kakelugn med intressant historia

Från arkivarie, Johan Andersson fick jag ett mejl om att det skulle finnas Från arkivarie, Johan Andersson fick jag ett mejl om att det skulle finnas 
en fin kakelugn med intressant historia på Mileniigatan 16 i Västerås. en fin kakelugn med intressant historia på Mileniigatan 16 i Västerås. 

Heldekorerad Mariebergsugn i Sörmland från 
1885-1920-talet. 

Mariebergsugnen
Britt och Ingemar Tunander skriver i Kakelugnar och kaminer 
1982: Heldekorerad Mariebergsugn i Sörmland. Vem som ritade 
mönstret är inte känt men arten är Jean Eric Rehns. Ugnen, som 
är en av svensk kakelugnskonsts absoluta klenoder, kopierades 
och nyproducerades av Upsala-Ekeby AB på 1885 till 1920-talet. 
Kakelugnen är en stilkopia av kakelugnarnas Kung som finns på 
Sturehof slott. Förlagan tillverkades på Mariebergs porslinsfabrik 
mellan åren 1767-1782. Adelsfamiljen Liljencrantz var ägare av 
både slott och kakelfabrik och mycket förmögna.

Villa von Bahr
I Uppsala byggde familjen von Bahr år 1906 en ståtlig villa som 
fick namnet Villa von Bahr och i den installerades ett antal vackra 
kakelugnar.

Anders Diös AB var på den tiden en stor byggmästare i Upp-
sala och Västerås och hade hand om rivningsarbetet. Anders 
Diös själv var god vän med Bertil Engström, som arbetade på 
Västerås kontoret. 

Nu blev det så att den vackra kakelugnen i Villa von Bahr 
plockades ner och fraktades till Västerås där Carin Engström 
fick den som gåva av Anders Diös. 

Än idag ståtar kakelugnen på Mileniigatan, även om den inte 
fick riktigt plats på grund av takhöjden. Krönet finns bevarat 
bakom frisen och mittenpartiets kakelplattor finns, som ett vack-
ert blombord, hos Bertil och Carin Engströms svärdotter i 
Västerås. 

Jag besökte Carin och klättrade 
upp på köksstegen och tog ner 

krönet som har legat och 
sovit sin skönhetssömn 

sedan många år. Krö-
net ser ut som en 
snäcka med fina lila 

nyanser i glasyren.
Ugnskrön
Bilden är inte skalenlig.

oktipsB

Text: Silva Pettersson

Jag sökte efter vem som bodde på adressen. Det visade sig 
vara Carin Thorsén som bor där sedan 1982. Jag ringde till 
Carin och det blev ett besök hos henne redan samma efter-
middag med brasa i den fina kakelugnen. Carin berättar, 
att kakelugnen kommer från Uppsala där den har stått i 
borgmästarvillan. En stor och vacker kakelugn bred, hög 
med vacker dekor på fris och krön. 
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Kvarteret Ida tillhör området Jakobsberg i Västerås. 
Det har funnits betydelsefulla och intressanta personer 

som byggt och levt i området från slutet av 1800- och 
början av 1900-talet som då låg långt utanför Västerås 
stadsgräns.  

I boken beskrivs kakelugnar som finns kvar i de 
pampiga husen. Villa Tidhem Ida 26 har varit ett ståt-
ligt hus men under 1960 talet fick ge vika för den 
rivnings hysteri som pågick. Men, som tur är finns det 
människor kvar som har kunnat återge hur det såg ut 
en gång. 

Pilbo är ett intressant hus med Anders Pers som 
ägare från 1901 och framåt. Där finns det idag två 
kakel ugnar och en öppen spis bevarade.  

Skräddarmästare August Hedrén och guldsmed 
Axel Sundberg levde och bodde grannar och hade sina 
affärer snett emot varandra på Köpmangatan 3 och 8.  

I utgåva två har det tillkommit nya kvarter med 
vackra bevarade kakelugnar som troligtvis har kommit 
från Lundgren B. H. & Co kakelfabrik och några av 
dem har lagts in i boken. 

Tre kakelugnar har en annan historisk bakgrund 
och kommer inte ifrån Lundgren B. H. Co kakelfabrik i 
Westerås men fick komma med i alla fall.

Mönstret i dekoren visar tre franska liljor omramade av en krans 
är Liljencrantz familjevapen.  

Johan von Bahr som byggde sin ståtliga villa 1906 och för-
modligen varit och sett den ståtliga och vackra Kakelugnarnas 
Kung och tänkte att det vore något att efterhärma. Upsala Ekeby 
som var i startgropen och överste von Bahr och hans bror satt i 
styrelsen och delägare av fabriken hade stor makt och önskade 
att man skapade en kopia av Sturehofs Slotts paradkakelugn och 
så blev det.  

Kakelugnarnas Kung
Kakelugnen till höger står på Sturehof slott i Gula förmaket 
”kallas för ”Kakelugnarnas Kung”, därför att den anses som den 
kanske allra vackraste kakelugnen i hela landet. Dels för att den 
är så magnifikt stor och den har ett väldigt komplicerat mönster 
som kräver god mönsterpassning.  Varje kakelplatta är unik och 
måste pusslas in på en bestämd plats. 1700-talskakelugnar på 
slott och museer kopierades av kakelfabrikerna vid 1900-talets 
början. Här Upsala-Ekebys nytillverkning (nr 50 utställd 1901).” 
Källa: Allt om kakelugnar.se

Kanske var det en utmaning för Upsala- Ekeby AB att till-
verka en så nära lik kopia av originalet som fanns på Sturehofs 
Slott. Det får vi aldrig veta men att fantisera om hur det kunde 
vara är minst lika trevligt. Nu har Carins kakelugnen vandrat 
från Upsala- Ekeby kakelfabrik till Bahrska villan (kallad borg-
mästarvillan) som tillhör framsidan och finns bevarade för att 
kunna minnas hur den såg ut en gång. Så låt våra gamla och nya 
kakelugnar få fortsätta att sprida värme, ljus och glädje!  n

Ovan:
I Uppsala 
byggde familjen 
von Bahr sin 
Villa von Bahr 
år 1906.
Huset revs 
1960.

Vänster:
Sturehofs 
Slotts paradka-
kelugn.
Tillverkades 
på Mariebergs 
porslinsfabrik 
mellan åren 
1767 - 1782.
Tre franska 
liljor mot en 
blå, fylld cirkel, 
omramade av 
en krans är 
Liljencrantz 
familjevapen.

Nedan:
1976 utgjorde 
kakelugnen 
motiv på ett 
Europa- 
frimärke.

Källor: 
Upplandsmuseet.
Kakelugnar och
kaminer, Britt och 
Ingemar Tunander, 
1982.

Boken är under tryckning
Sidantal 128, Hårdpärm
Har inte bestämt priset ännu.
ISBN 978-91-519-8801-6
Boken kan köpas av mig . Det bästa är e:post: 
silva.pettersson@gmail alternativ mobiltel 070 346 36 89
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Greta Thunbergs anor
 

Nu har det gått några år sedan Greta Thunberg startade sin skolstrejk för klimatet. 
Då var hon bara 15 år gammal, med ett brinnande engagemang för miljön. Ingen 
kunde ana vilken rörelse hon skulle starta. Den framgångsrika, numera unga 
kvinnan som nu har fyllt 18 år har fått doku mentärer gjorda om sig, vunnit stora 
priser internationellt och även fått vara chefredaktör på DN. 2019 utsågs hon till 
hedersdoktor vid Mons universitet i Belgien. 2019 utgavs också hennes bok No 
One is Too Small to Make a Difference. Universitet i Winchester, England reste 
en staty i brons i fullskalig storlek av Greta Thunberg den 30 mars 2021. Statyn 
har fått namnet Make a difference [Gör skillnad]. PostNord har lanserat ett nytt 
Sverige brevfrimärke 2021 på temat Värdefull Natur med Greta Thunberg.  n

Sammanställt av Kerstin Andersson

Gretas mor, operasångerskan Malena (Magda lena) Ernman, föddes 1970 i 
Uppsala (C) Hon växte upp i Sandviken och fick sin musikaliska skolning 

på musikgymnasiet i Västerås 1986-1990. Gretas far är skådespelaren Svante 
Thunberg, född 1969 i Bro (AB). Gretas farfar, skådespelaren Olof Thunberg. 
föddes 1925 i Västerås. Olofs mor, mormor, mormors far var alla födda i Tortuna 
(U). Gretas yngre syster Beata, född 2005, är sångerska. 
Även Greta har musikalisk talang, hon spelade piano 
vid 10-års ålder och har absolut gehör.

Systern Beata Thunberg, far SvanteThunberg, mor Malena Ernman och farfar Olof Thunberg..
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6 6 generationer Greta Thunberggenerationer Greta Thunberg

 Antavla av Sven  Olby
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I Sverige misstrodde man sina 
stora grannar, Tyskland, England 
och Ryssland. Sedan ett århun-

dade har de ryska tsarerna eftertrak-
tat Göteborgs hamn mot Nordsjön. 
Många såg Ryssland som ett militärt 
hot. Man målade upp en skräckbild 
av hur ryska soldater skulle invade-
ra Sverige om landet inte genast 
satsade stort på sitt försvar.

Ändå skriver kung Oscar II 
den 25 oktober 1907 ett brev till 
tsar Nikolaj II där han framhåller 
lämpligheten av en förening mellan 
sin sonson Wilhelm (1884-1965, 
”diktar prinsen”) och tsar Nikolajs 
kusin, storfurstinnan Maria Pavlovna.

Den ryske tsaren Nikolaj II, född 
1868 och avrättad 1918, biföll gärna 
den föreningen. Äktenskapet ingicks 
3 maj 1908. De fick en son, prins 
Lennart (1909-2004). 

Maria Pavlovna var storfurst-
inna av Ryssland var född 18 april 
1890 i Sankt Petersburg i Ryssland. 
Hon var dotter till storfurst Pavel 
Aleksandrovitj av Ryssland (1860-
1919) och prinsessan Alexandra av 
Grekland (1870-1891), och kusin 
med den sista tsaren av Ryssland, 
Nikolaj II.

Som dotter till en rysk ärkehertig, 

en bror till den avlidne tsaren Alex-
ander, hade hennes far i ett anfall 
av raseri kastat sin fru över en balu-
strad, vilket ögonblickligen dödat 
henne.

För denna äktenskapliga obetänk-
samhet blev han summariskt sänd i 
exil från Petrograd (Sankt Petersburg 
sedan 1924) till Paris.

Hans enda dotter, marie, uppfost-
rades av hennes moster, en grand 
dame vid det ryska hovet. Praktiskt 
taget faderslös, utfattig och vacker, 
insåg Marie att hennes framtid låg i 
händerna på sin kusin, tsarens, goda 
vilja.

Marie tog plats vid det svenska 
hovet 1910 som hustru till kungens 
andre son. 

Ganska snart spreds ryktet att 
Wilhelms prinsessa tillbringade all-
deles för mycket tid med den ryske 
militärattachén Assonivitchi.

Den ryske militärattachén upp-
täcktes i misstänkt närhet till kustför-
svarets övervakningsplanering. 

Vid en hamn visade en ung officer, 
träffad av prinsessan Maries skönhet, 
en hemlig samling fotografier av en 
ännu ej färdigställd fästning, som 
i händelse av invsion skulle vara 
huvudbas för de svenska militära 

operationerna.
Den unge officeren erkände sin 

indiskrition för sin chef och bad 
enligt order prinsessan om att få 
tillbaka sina foton. ”Min käre pojk”, 
förklarade Marie av Ryssland, ”jag 
har inte kvar dina fotografier, de är 
redan i Petrograd”. 

Den svenske officeren ställdes 
inför rätta misstänkt för att ha lämnat 
över hemlig information till främ-
mande makt. I samma veva avvisades 
den ryske militärattachén och lämna-
de landet. 

Att ingenting skrevs i pressen 
om spioneriet anses ha berott på att 
de svenska tidningarna ska ha gått 
med på att inte rapportera om spion-
historien eftersom ”en kunglig dam” 
var inblandad i affären. 

Prins Wilhelm skiljde sig från 
sin ryska hustru 13 mars 1914 med 
anleding av att hon stulit militära 
hemligheter för sin släkting, tsarens, 
räkning.

Samma år som skilsmässan 
återvände Maria till sitt hemland och 
1917 gifte honom sig med en ryss, 
furste Sergej Michailovitj Putjatin. 

Under första världskriget arbe-
tade hon som sjuksköterska men 
tvangs vid ryska revolutionen fly 

Måndagen den 22 mars 1915 kunde man i Chicagotidningen The Day Book läsa om 
en spionskandal med anknytning till det svenska hovet. De svenska tidningarna 
teg om händelsen! 

Europas farligaste 
spion – en prinsessa
Sverige, som låg strategiskt placerat mellan en grupp av tre 
krigförande emperier, var scenen för spionage vid tiden för första 
världskriget, 1914. Den ryska diplomatien förledde en svensk 
prinsessa till direkt spiontjänst vid hovet, styrt av den ryske tsaren.

Red.: Simeon Andersson



15Arosiana 2-2021

till Paris, dit hennes far Pavel också 
hade flytt, tillsammans med dåvaran-
de make, den ryske fursten Sergej 
Michailovitj Putjatin, från vilken hon 
dock skilde sig 1923. 

Under tiden i Paris öppnade Maria 
en ateljé för konsthantverk och sålde 
bl.a. ryska broderier till Chanel. 

I mitten av 1930-talet återvände 
hon tillfälligt till Sverige och återfick 
1937 sitt svenska medborgarskap. 

Från 1942 var hon bosatt i Bue-
nos Aires och ägnade sig där bland 
annat åt måleri. Mot slutet av sitt liv 
bodde hon i Konstanz i närheten av 
sin son Lennart och hans familj.

Maria Pavlovna dog på Lucia-da-
gen den 13 december 1958 i Kon-
stanz i Västtyskland. n

Källor:
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/
sn83045487/
http://www.kungarochdrottningar.se/
bernadotterna/skandalprinsessan/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Pavlov-
na_av_Ryssland

Maria av Ryssland (Pavlovna)
* 1890-04-06 Ryssland, S:t Petersburg
† 1958-12-13 Tyskland, Konstanz
Storfurstinna i Ryssland, prinsessa i Sverige
Blev 68 år

Pavel (Paul) av Ryssland (Alexandro-
vitj)
* 1860 † 1919
Storfurste i Ryssland
Blev högst 59 år

Aleksandra av Grekland (Georgijev-
na)
* 1870 † 1891
 Blev högst 21 år

Alexander ll av Ryssland
* 1818-04-29 Ryssland, Moskva
† 1881-03-01 Ryssland, S:t Petersburg
Tsar i Ryssland 1855-1881
Blev 62 år

Marie (Maria Alexandrovna) av 
Hessen-Darmstadt
* 1824 † 1880-05
Blev högst 56 år

Nikolaj I av Ryssland
* 1796-06-25
† 1855-02-18 Ryssland, S:t Peters-
burg
Tsar i Ryssland 1825-1855
Blev 58 år

Christian IX av Danmark
* 1818-04-08 † 1906
Kung i Danmark 1863-1906
Blev högst 88 år

Louise av Hessen-Kassel
* 1817-09-07 † 1898-09-29
Prinsessa av Hessen-Kassel
Blev 81 år

Charlotte (Alexandra Feodorovna) 
av Preussen
* 1799 † 1860
Prinsessa av Preussen
Blev högst 61 år

Georg I(Vilhelm) av Grekland
* 1845-12-24 Danmark, Köpenhamn
† 1913-03-18 Grekland, Thessaloniki
Kung i Grekland 1863-1913
Blev 67 år

Olga Konstantinovna av Ryssland
* 1851 † 1926
Storfurstinna i Ryssland, drottning i 
Grekland 1867-1913
Blev högst 75 år

Vänster sida: The Day Book, Chicago 1915. Ovan: Maria Pavlovnas antavla.
Nedan vänster: Maria Pavlovna 1912. Höger: Prins Wilhelm och prinsessan 
Maria med prins Lennart 1911. Nedan: Nikolaus II.
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läktträd är ett samlingsnamn 
för de olika slags dendrogram 

[grekiska dendron = träd, red. anm.] 
eller schematiska uppställningar 
släktforskare använder för att illu strera 
släktförhållanden mellan personer.

Antavlan utgår från en startperson 
(med en äldre term också benämnd 
proband av latinets probandus = ”den 
som ska prövas”) och redovisar 
sedan hans eller hennes förfäder. 
Oavsett om antavlan är grafisk eller 
som ren text anges alltid mannens 
släkt först.

Fördelen med en grafisk antavla 
är att den är mycket överskådlig och 
lätt att använda under forskningen. 
Nackdelen är att det begränsade 
utrymmet. Den fullständiga informa-
tionen samlas i stället i ansedlarna/
personbladen.

För att kunna hålla ordning på 
förfäderna i antavlorna, oavsett om 
de är grafiska eller i textform, och 
för att kunna referera till rätt personer 
i personbladen, blir det snart nödvän-
digt att använda någon form av num-
reringssystem. De tre mest använda 
systemen är:

Kekulés system: Startpersonen 
får nr 1. Fadern, som är den första 
personen i nästa generation, tilldelas 
nummer 2, modern nr 3, farfadern  
– den förste i generationen bakom – 
nr 4 och farmodern nr 5. Männens 
nummer fördubblas därför hela tiden, 
så att farfaderns far skulle få nr 8. 
Kvinnornas nummer är detsamma 
som deras män + 1; farfaderns mor 
får nr 9. Kekulés system används i 
många publikationer och i åtminstone 

vissa släktforskningsprogram. 
Eftersom antalet förfäder teoretiskt 

sett fördubblas varje generation kan 
det totala antalet förfäder i en gene-
ration snart räknas i tusental. Höga 
nummer blir otympliga och systemet 
ger inte heller någon fingervisning 
om de enskilda personernas relation 
till startpersonen.

Hagers system: Detta system 
påminner om Kekulés system. 
Varje generation före startpersonen 
betecknas dock med en romersk 
siffra. Far och mor blir generation I, 
medan generation II omfattar farfar, 
farmor, morfar och mormor. I varje 
generation får varje person ett eget 
nummer, skrivet med arabiska siff-
ror. Numreringen utgår hela tiden 
från fädernet och börjar om från 1 
i varje generation: farfar blir II:1, 
farmor II:2, morfar II:3 och mormor 
II:4. För att räkna ut vilket nummer 
föräldrarna till en viss person har, 
dubblerar man dennas nummer för 
att få moderns beteckning, och drar 
ifrån 1 för att få faderns. Eftersom 
numreringen på grund av genera-
tionsbeteckningen kan börja om i 
varje generation blir numren lägre 
och lättare att hantera. 
En variant av Hagers system är att 
i stället för romerska tal använda 
alfabetet som generationsbeteckning: 
startpersonen blir A, fadern B:1 och 
modern B:2. Liksom i Kekulés sys-
tem framgår inte tydligt personens 
relation till startpersonen.

Släktskapsbeteckningar: Ett 
vanligt sätt att beteckna personerna 
i en antavla är att direkt ange släkt-

skapen i förhållande till startperso-
nen. Detta görs med förkortningar, 
där ”f” står för far och ”m” för mor. 
Startpersonens farmor, exempelvis, 
får därför beteckningen ”fm”, och 
hennes morfar i sin tur ”fm mf”. 
Systemet är mycket enkelt och an-
vänds ofta i kombination med något 
av nummersystemen. Fördelen är att 
släkt skapen visas i klarskrift. Nack-
delen är att beteckningarna efter någ-
ra gene rationer blir för långa för att 
vara lättöverskådliga.

Till skillnad från antavlan, där 
antalet förfäder per generation av 
naturliga skäl är begränsat, kan en 
stamtavla bli mycket omfattande. I 
barnrika släkter kan antalet personer 
efter bara några få generationer bli 
mycket högt. Det är därför vanligt 
att man väljer att redovisa stamför-
äldrarnas ättlingar utifrån det tradi-
tionella, juridiska släktbegreppet, där 
mannen är den släktbärande parten 
som för familjenamnet vidare och 
kvinnan är ingift, för att begränsa 
antalet personer.

Ett sådant system är det rådan-
de i adelsgenealogier, men även i 
borgerlig genealogi. Tanken att en 
person bara kan tillhöra en släkt, 
och att denna släktskap ska räknas 
via mannen är inte problemfri eller 
okontroversiell, och är till viss del 
en skrivbordskonstruktion. Vi måste 
därför själva avgöra om det är ett 
tillfredsställande sätt att systematise-
ra vår forskning.

Ett alternativ är att redovisa 
stamtavlan som ett så kallat familje-
register. Det innebär att forskningen

Numreringssystem för släktforskare
Det finns många synonymer för släktträd: antavla, stamtavla, släkttavla, 
familjetavla, anträd, stamträd, familjeträd, ättartal, m.m. I släktforskar-
kretsar brukar man skilja mellan antavla och stamtavla, där antavlan 
utgår ifrån en startperson (proband) och illustrerar vederbörandes anor 
(förfäder), och stamtavlan utgår från en stamfader (eller stammoder) 
och illustrerar vederbörandes ättlingar.

Red.: Simeon Andersson

S
August Kekulé
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utgår från till exempel en viss gård 
och att anknytningen till gården styr 
vilka som tas med, oberoende av på 
vilket sätt de härstammar från stam-
föräldrarna. 

Också i en stamtavla måste 
personerna numreras för att kunna 
identi fieras. Det finns inget helt 
tillfredsställande system för numre-
ring, efter som antalet individer till 
skillnad från antavlan kan variera 
kraftigt. Det vanligaste och mest 
beprövade systemet är att indela 
stamtavlan i familjer, som var och en 
tilldelas ett nummer.

Varje person som gifter sig räk-
nas som en familj. Numreringen är 
krono logiskt baserad och utgår från 
den äldsta generationens äldsta bar-
net. De yngre barnen i samma gene-
ration får nummer i löpande följd. 
Nummer serien fortsätter sedan vida-
re till nästa generations äldsta barn.

Den äldsta barnet i första gene-
rationen förs därför in under familj 
2 (stamföräldrarna är naturligt nog 
familj 1). Om den yngste sonen gif-
ter sig och inte får barn redovisas 
det under föräldrarnas familj och får 
inget eget familjenummer. Den förste 
sonen bildar familj 3 och den yngsta 
dottern familj 4. I en stamtavla på 
manssidan skulle endast Son 1 och 
hans söner i sin tur räknas som egna 
familjer, och numreringen skulle bli 
därefter. Nackdelen med detta system 
är att nytillskott till stamtavlan kan 
medföra att hela numreringen måste 
göras om.

Källor:
1) http://www.genealogi.se/wiki/index.php/Sl%C3%A4kttr%C3%A4d
2) http://finlander.genealogia.fi/sfhswiki/index.php/Kekules_system

KEKULÉS SYSTEM är ett system att numrera förfäderna i en antavla, upp-
kallat efter den tyska genealogen Stephan Kekulé von Stradonitz. Hans bok 
”AhnentafelAtlas”, utgiven 1898, fick stort genomslag och det förnyade 
systemet är idag det mest använda såväl i Sverige som internationellt.

Stephan Kekulé var född i Gent, Belgien den 1 maj 1863, död i Berlin 
den 5 maj 1933. Doktor i juridik och filosofi. Kekulé var också en framstå-
ende genealog, känd för sin förnyelse av ett system för numrering av anor, 
konstruerat av den spanske genealogen Jerome de Sosa 1676. 

Systemet innebär att anorna numreras i stigande följd. Man utgår från en 
proband, som kan vara man (= agnatisk stamtavla) eller kvinna (= kognatisk 
stamtavla) och har nummer 1. Probandens föräldrar noteras som 2 och 3 
genom fördubbling för far (2) och fördubbling plus 1 för mor (3). Med sam-
ma metod noteras farfar som 4 och farmor som 5, medan morfar blir 6 och 
mormor 7 etc. Jämna nummer för män, ojämna för kvinnor. Den som söker 
en ättling halverar faderns nummer. Det framgår då exempelvis, att anorna 
14/15 är föräldrar till 7, som är en kvinna. Tillsammans med mannen 6 har 
hon dottern 3, som är probandens mor. Vanligen kompletteras numren med 
bokstäverna m (mor) och f (far). I det senare exemplet kan man då urskilja 3 
m / 6 mf / 7 mm / 14 mm f och 15 mm m. Antalet bokstäver (mm f) visar att 
anorna 14 och 15 är probandens tredje generation, oftast skrivet ”gen. III”. n

Förslag till nya förkortningar
SDB5 = Sveriges dödbok 1901-2009 (DVD-skiva)
RM = Rotemannen (DVD-skiva)
BiS2 = Begravda i Sverige 2 (DVD-skiva)
SvB1880 = Sveriges befolkning 1880 (DVD-skiva), o.d. 1890, 1900,  1970, 
1980 och 1990.
Såb2013 = Släktforskarnas årsbok (med utgivningsår – i detta fall 2013).
SSf = Sveriges Släktforskarförbund

Mera förkortningar på nästa sida!

Den första antavlan (Ahnentafel), publicerad av 
Michaël Eytzinger i ”Thesaurus principum hac 
aetate in Europa viventium”, Köln: 1590, 
s. 146-147, i vilken Eytzinger publicerade sitt 
nya fuktionella siffersystem för att numrera 
anor. Kekulés system är egentligen exakt samma 
system, ”uppfunnen” 300 år senare av tysken 
Stephan Kekulé von Stradonitz. Inte heller 
spanjoren Jeronimo de Sosa, som använde 
systemet på 1600-talet, är alltså systemets 
”uppfinnare”.
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a a
BB
bg
bou
d
db
dkfs
domb
dp
d.y.
dåv
d.ä.
EÄ
f
fb
ff
fl
fm
fs
g.m.
GF
GLA
gmr
GT
GUT
hd
hfl
HLA
Hm
HR
ht
infl
KB
kbf
kfs
kh
komp
KrA
kv
kyrä
L
lfs
LLA
LUB
ly
m
mf
mm

Följande förkortningar rekommenderar Sveriges Släktforskarförbund att släktforskare använder i 
genealogiska sammanställningar i kalenderform (exempelvis i antavlor i listform och släktutredningar 
i tabellform). Listan är hämtad ur Svenska Antavlor, band III, del 1 (1995).

anfört arbete
barnbördshus
begravd
bouppteckning
död
dödbok
domkyrkoförsamling
dombok
döpt
den yngre
dåvande
den äldre
Elgenstierna: Svenska adelns ättar tavlor
född; far; följande sida (t.ex. 80ff)
födelsebok
farfar; följande sidor (t.ex. 80ff)
flyttad
farmor
församling
gift med
Genealogiska Föreningen
Göteborgs landsarkiv
generalmönsterrulla
Genealogisk Tidskrift
Genealogisk Ungdoms Tidskrift
härad
husförhörslängd
Härnösands landsarkiv
herdaminne
häradsrätt
höstting
inflyttad
Kungliga Biblioteket
kyrkobokförd
kapellförsamling
kyrkoherdet
kompani
Krigsarkivet
kvarter
kyrkoräkenskaper
Lilla (i ortnamn)
landsförsamling
Lunds landsarkiv
Lunds universitetsbibliotek
lysning
mor
morfar
mormor

MSA
mtl
N
NN
nr
nuv
PHS
PHT
RA
reg
R
S
SAT
SBL
SCB
sfs
ShF
sn
SoH
SSA
SSK
St
st
S:t(a)
SvA
s.å.
tl
ULA
utfl
utg
UUB
uä
V
VaLA
vb
ViLA
vt
äg
ÄL I
ÄL II
ÄSF
ä.u.
Ö
ÖLA
ÖÄ

Malmö stadsarkiv
mantalslängd
Norra (i ortnamn)
nomen nescio (jag känner ej namnet)
nummer
nuvarande
Personhistoriska Samfundet
Personhistorisk Tidskrift
Riksarkivet
regemente
rådhusrätt
Södra (i ortnamn)
Svenska autografsällskapets tidskrift
svenskt biografiskt lexikon
Statistiska centralbyrån
stadsförsamling
Släkthistoriskt Forum
socken
Släkt och Hävd
Stockholms stadsarkiv
Svenska släktkalendern
Stora (i ortnamn)
sommarting
Sankt(a)
Svenska Antavlor
samma år
tingslag
Uppsala landsarkiv
utflyttad
utgiven
Uppsala universitetsbibliotek
utomäktenskaplig
Västra (i ortnamn)
Vadstena landsarkiv
vigselbok
Visby landsarkiv
vinterting
ägare
Älvsborgs lösen 1571
Älvsborgs lösen 1613-19
Äldre svenska frälsesläkter
äktenskapet upplöst
Östra (i ortnamn)
Östersunds landsarkiv
[Örnberg:] Svensk slägtkalender/
Svenska ättartal

Källa: http://www.genealogi.se/wiki/index.php/F%C3%B6rkortningar

Hur förkortar du?
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1. Hur kommer det sig att du började släktforska?
Nyfikenheten om min sedan länge döde farfar vars 
ande varit väldigt närvarande i barndomshemmet, lik-
som att min norska farmors morfar, som ingen visste 
något om, fick mig att försöka nysta upp historierna. 
Det ledde mig till gator, tempel och torg i Kairo, Man-
chester, Kassel, Trondheim, till norra Jylland och båda 
stränderna av Rio de la Plata. [Uruguay och Argentina, 
Red. anm.].

2. Var kommer dina förfäder ifrån?
Främst Tyskland, Norge, England, Danmark, Spanien, 
italien, bland annat. Min farfar föddes i Egypten 1867 
tysk far och engelsk mor. Farmor i Buenos Aires. Mor-
föräldrarna i Montevideo. 

Begreppet fosterland var något av en gåta i min 
barndom. Om farmor pratade om det handlade det 
om Fosterlandet (med stor bokstav och i bestämd 
form). Fast jag tror att hon skulle ha tyckt bättre om 
det svenska ordet Fäderneslandet. På den tiden hade 
vi i Sydamerika inte bara vårt eget fosterland. Spanien 
var, lärde vi oss i skolan, Fosterlandets Moder. Den 12 
oktober var helgdag och man firade El Día de la Raza, 
Rasens dag, för att uppmärksamma Colombus an komst 
till en karibisk ö. (Många år senare kom minnena tillbaka 
när jag läste vad som stod i det modesta monu ment 
som kolonialmakten Portugal hade rest i Bissaus centrala 
torg, mitt emot guvernörens palats, som hade blivit 
presidentens: ”Till rasens ansträngning”). 

Farmors fosterland var Argentina. När jag i skolan lä s-
te att San Martín, Argentinas stora hjälte, som farmor 
så mycket tjatade om, var monarkist, rasade världen. 

Patriot, frihetshjälte och monarkist? 
Hur är det möjligt? I det långa Amerika från Alaska 

till Eldlandet är vi republikaner och demokrater. Dess-
utom var han frimurare. Alltså Guds fiende!

Kan man ha flera fosterland? Farmor hade sitt i Argen  -
-tina, farfar var tysk, farmors morfar var norrman. Var 
Norge hans fosterland?

3.Vad intresserar du dig för inom släktforskningen?
Att dra fram familjehemligheterna i ljuset.

4. Har du upptäckt något ovanligt/spännande i 
din släkt?
En hel del. Det blev en bok*). Under undersökningen 
upptäckte jag att …
… den norska grenen var norsk, men också tysk och 
dansk.
… den engelska grenen bestod av tyska invandrare. 
… skammen för att ha judiska rötter var mycket starkare 
än jag kunde ana och drev en kusin att hitta på ädla 
engelska och tyska förfäder. 
… min farmors farfars far dog i gula feber-epidemin 
1857.
…  slavar från Afrika har spelat en viktig roll i ekonomin 
också i Uruguay och Argentina
… den religiösa fanatismen inte är något nytt . Medan 
man avslöjar detaljer om sina förfäder så hittar man 
sidor hos sig själv – förklaringar och rötter till rädslor 
och fördomar.
 
5. Har du stött på något problem i din forskning?
Det var svårt att nysta upp den norska grenen som 
visade sig vara också dansk och tysk och delvis väl 
dokumenterad (familjen Kjärulf).

6. Ditt bästa tips till andra släktforskare?
Tålamod, ihärdighet, ordning.

7. Övrigt?
Det vore intressant att ses när pandemin är över. Jag 
är en ensamvarg och har kört helt solo. Det ska vara 
kul att se andra som släktforskar.

*)https://katzenstein.one

Ernesto Katzenstein
Varför släkt forskar du?
 ” Vid en viss tidpunkt bestämde jag mig för att mitt foster land 

är mina skor. Där jag bor ska jag leva och verka .”
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Det började 1819 med stöld av 
diverse olika saker, en bistock, två 
tennskålar, två tenntallrikar, vävnader 
och en slipsten. Nils dömdes att böta 
tillsammans 124 Rd och 12 sk. Hade 
han inte pengar att betala böterna 
med skulle straffet omvandlas till 
40 par spö, tre slag av paret! Han 
dömdes också till offentlig kyrko-
plikt en söndag i Ljungby kyrka. I 
protokollet står på slutet: ”Böterne 
äro betalte”. Nils behövde alltså inte 
”slita spö” denna gången.

1827 förekommer ett antal mål som 
handlar om misshandeln av modern. 
Samtidigt förekommer Nils i ett mål 
där han bytt häst med Olaus Marcus-
son, men inte återlämnat grimma och 
betsel som han hade lovat.

Vid ett av målen kom Nils drucken 
till tingsrätten. Det blev 6 Rd 32 sk i 
böter för detta. Nu stämmer Nils sin 
syster Johanna Catharina angående 
bouppteckningsed, gällande boupp-
teckningen efter modern.

1828 faller domen angående miss-
handeln av modern. Nils dömdes till 
40 par spö, tre slag av paret. Domen 
underställs Göta Hovrätt. Under 
tiden förvaras Nils i Faurås härads-
häkte.

Göta Hovrätt återremitterar målet till 
Faurås Häradsrätt. Det finns ett antal 
frågor Göta Hovrätt vill ha besvarade. 

Tveksamhet angående vittnet Sex-
punnings kristendomskunskap. 
Målet uppskjutet till 14 juni 1828.

1828 dömer Häradsrätten på nytt Nils 
till 40 par spö. Domen underställs 
åter Göta Hovrätt. Nils överförs nu 
till länshäktet på Varbergs fästning.

1829 stäms Nils av Sören Jönsson i 
Ågård som hade betalt en skuld på 
17 Rd 12 sk åt Nils, men Nils har 
inte betalt tillbaka till Sören.

1830 stämde Nils sin broder Carl 
Johan m. fl. angående skuld. Trots 
detta kom inte Nils till rätten.

Samma dag hade Nils stämt sin broder 
Carl Johan och systern Johanna 
Catha rina angående bouppteckningen 
efter modern. Nils kom förstås inte 
till rätten nu heller.

Samma dag hade Nils stämt Peter 
Magnus Larsson på 25 Rd. Peter 
Magnus förnekade kravet, varför 
Nils begärde uppskov (Nils var 
tydligen på plats när detta mål 
avhand lades).

Fortsättning på målet angående 
bouppteckningen. Nils dök nu upp 
i rätten igen, men nu var syskonen 
inte kvar vid tinget.

Några dagar senare stämde Nils sin 
broder Carl Johan angående en del 

tvistigheter vid den förehavda utmät-
ningsauktionen 3 juli 1829.

I maj månad 1830 har Nils okvädat 
sin svärmor Karin Svensdotter och 
dessutom slagit sin hustru. 

Först blev ett antal bönder utsedda 
att hålla vakt, så att inget hände med 
hustrun och svärmodern. Eftersom 
bönderna vid denna årstiden var 
upptagna med vårarbetet ville de 
inte stanna kvar. Prästen övertalades 
att författa en skrivelse till länsman 
Thomé att Nils borde sättas i fängsligt 
förvar i Varberg. Så blev det. Nils 
satt inspärrad 22 maj till 17 juni 
1830 då han rekvirerades ut för 
rannsakning. Detta ledde sedan till 
flera rättegångar.

I oktober 1830 var Nils ”full inför 
rätta”. Nils fick böta 6 Rd 32 sk.

1 november 1830. Fortsättning på 
mål 137 angående smädeord mot 
svärmodern. Nils kom inte till tinget.

26 november 1830. Beslöts att 
kronobetjäningen skulle hämta Nils 
till nästa ting eftersom han inte kom 
självmant.

8 mars 1831. Nils krävdes på 27 Rd 
5 sk för ”en ök och en ko” han ropat 
in på auktion, men inte betalt. Nils 
kom inte till tinget.
21 mars 1831. Nils fick böta 5 Rd 
Rgs för uteblivande.

Den här artikeln har varit införd i Hallandsfarares Information nr 130 december 2020.

När vi började släktforska för många år sedan upp-
täckte vi en notis i Ljungbys (N) husförhörslängd.
Där stod att Nils Andreasson f 1787-02-16 ”slagit 
sin moder”. 
– Vilken drummel! tänkte vi.
När vi sedan tittade vidare i Faurås härads dom-
böcker upptäckte vi att det inte bara handlade om 
misshandel av modern.

 Text: Eivor och Göran Svensson

En flitig tingsbesökare
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21 mars 1831. Nils fick böta 16 Rd 
32 sk Banco för smädeorden mot 
svärmodern. Dessutom dömdes han 
att göra offentlig avbön.

20 oktober 1831. Angående offentlig 
avbön. Nils kom inte till tinget. Målet 
uppskjutet.

22 oktober 1831. Nils var drucken vid 
rätten. Större böter denna gången: 
10 Rd, eller vid penningbrist straffas 
med 12 dagars fängelse på vatten 
och bröd i Varbergs fängelse.

24 februari 1832. Svärmodern Karin 
var för sjuk för att ta sig till tinget, 
men Nils fick göra avbön ändå.

5 mars 1832. Nils stämde sin broder 
Carl Johan angående redovisning 
av exekutiva auktionen på Ljungby 
No 1. Rätten konstaterade att Nils 
hade ingen befogenhet att beg ära 
redovisning, den rätten tillföll 
svärmodern Karin, men hon hade 
inte gett Nils något sådant uppdrag. 
Stämningen ogillades.

27 mars 1832. Rätten ansåg att man 
hade gått för hårt fram med Nils 
Andreasson. 
Okvädande av svärmodern var inte 
så allvarligt att det borde leda till 
häktning på Varbergs fästning. 

12 personer fick böta vardera 33 Rd 
16 sk. Domen är dock underställd 
Göta Hovrätt.

19 oktober 1832. Fylleri inför rätta. 
”Nils Andreasson är synbarligen af 
starka drycker överlastad.” 

19 november 1832. Nils döms för 
tredje gången fylleri vid tinget att 
böta 16 Rd 32 sk, eller i brist på 
penningar sitta sexton dagar i fängelse 
på vatten och bröd.

25 oktober 1832. Nils hade instämt 
häradstjänaren Christoffer Ankar 
angående ett krav. Nämnden anmälde 
då att Nils hade avlidit.

Bouppteckning efter Nils Andreasson 
kunde inte verkställas förrän alla 
rätte gångar var slutförda och eventuella 
böter utdömda. Den 11 december 
1833 kunde bouppteckningen göras 
färdig. Det visade sig då att behåll-
ningen blev 110 Rd.

Hittills (2020) har vi hittat 82 ställen 
i Faurås härads domböcker där Nils 
Andreasson är omnämnd.
I sanning en flitig tingsbesökare! n

Arkiv Digital Faurås häradsrätt (N) Ala:135 (1827) bild 
1650 (och mål nr. 120) 30 oktober 1827. Nils drucken 
inför rätten. Böter: 6 Rd 32 sk.

Arkiv Digital Faurås häradsrätt (N) Ala:136 (1828) Bild 
1180 (mål nr 117) 27 februari 1828. Nils har slagit sin 
moder med en bit fläsk. Se utslag nr. 214 1/2.

Faurås härad var ett härad i mel-
lersta Hallands län. Området utgörs 
idag av norra Falkenbergs kommun 
och södra Varbergs kommun. Faurås 
härad omfattade 1927 741 kvadrat-
kilometer varav 706 land. Här fanns 
1932 16 177 invånare. Med undan tag 
av åren 1711-1717, då tingen (på 
grund av nytt tingshusbygge) hölls 
i Falkenberg, var Köinge (kyrkbyn i 
Köinge socken) tingsplats för härads-
rätten till år 1906. 
[Red. anmärkning.]

Kyrkan i Köinge 
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Jag brukar kalla mig blandras.
Släkten bakåt är verkligfen 

spretig, många län ifrån norr till 
söder och åt sidorna, även Öland 
och Gotland. 

Min forskning är bred, jag är 
nyfiken på vad som hände alla sys-
kon i en familj och vidare på dem 
och deras barn och så vidare.

År 1961 föddes jag och jag har 
släktforskat sedan 1986, dock bara 
på fritiden, och så är det fortfarande. 
Jag arbetar inom Västerås Stad 
med att förvalta stadens ekonomi-
system och verksamhetssystem.

Jag är född och uppvuxen i 
”staden i staden”, (som VLT kallat 
ASEA- staden för i olika artiklar).

Min far kom till Västerås 
från Ronneby och gick på ASEA 
industri skola och som det brukar 
bli, blev han kvar i Västerås. 
Idag kan jag koppla mitt tidiga 
intresset för forskningen till att mina 
far och morföräldrar, gick bort när 
jag var liten, även innan jag var 
född, så jag hann aldrig lära känna 
någon av dem. Till exempel farfar 
Elving (förnamn), som var borta 
flera år innan jag föddes. Han hade 
13 syskon. Jag har upptäck mycket 
spännande och intressanta kopplingar 
i släkten, både glada och tragiska 
historier finns med. 

Bland yrkesutövare i släkten finns 
schatullmakare, bagare, guldgrävare 
i Alaska, trädgårdsmästare, glas-
blåsare, guldsmeder, bönder, smed-
släkter, soldater och sjömän finns ett 
överflöd av, liksom sko makare och 
skräddare. Den mest kände enskilda 

personen är filmregis sören Ingmar 
Bergman. Emigranter finns på alla 
mina grenar.  Men även jag har fat-
tiga torpare och stat ardrängar och 
pigor som inte alltid hade det så bra

Det som jag tycker är mest intres-
sant är hur vanligt folk hade det.
Jag har en soldat som var tvungen 
att ta sig från Himmeta i Västman-
land till Stockholm år 1844 för att  
närvara vid konungen Jean Baptiste 
Bernadottes begravning. Historia 
kommer närmare inpå, när man hittar 
en koppling på detta sätt. På väg hem 
från den begravningen stannade han 
till vid Yttergrans Värdshus, där han 
dog på natten.

Han blev begravd på Yttergarns 
kyrkogård och kom aldrig hem till 
fru och barn i Himmeta.
Efter 30 år hittade jag mina närmsta 
emigranter i USA. Då skapade jag 
en Facebookgrupp där vi kan dela 
foton och dokument. Den äldsta 
personen Bert (född Bertil) är 93 
år och han är kusin med min sedan 
länge bortgångna farmor.

DNA har jag inte mycket kunskap 
om, men jag har konstaterat att det 
jag hittat stämmer med verklig heten 
och några nya släktingar har jag 
hittat. 

Det som är intressant i min 
spretiga bakgrund, är att många 
direkta anor sökte sig till Västman-
lands län: Västerfärnebo, Svedvi, 
Fläckebo, Kolbäck, Munktorp,  
Ängsö, Dingtuna och Stockkumla, 
Norberg, Köping stad-och land, 
Hallstahammar, Surahammar, 

Bade lunda, Fagersta och många fler. 
Jag hoppas att jag kan bidra i 

Västerås Släktforskarklubb, med 
några av mina erfarenheter. 

Ny styrelseledamot
Gunilla Bergström

Arosiana 2-2021



23Arosiana 2-2021

Ny styrelseledamot
Gunnar Andersson

Född i Fåker 1945 (Näs försam-
ling i Jämtlanad) vidare boende 

i Änge (Offerdals församling) och 
Sveg fram till 18 års ålder, då det 
blev Västerås och ASEA.

Mina föräldrar kom från Väster-
götland i början på 40-talet till en 
mejeristtjänst i Sikås (Hammerdals 
församling) och vart efter mejerierna 
lades ner blev det flytt till nya orter.
ASEA erbjöd skola i maskinbearbet-
ning, men intresset låg åt det elek-
triska så efter militärtjänst i Strängnäs 
blev det ASEA:s aftonskola plus 
Zimmer manskas kvällskurser i 
elkraft. Omväxlande arbetsuppgifter 
under åren framåt inom gruppen stora 
elektriska maskiner och generatorer. 
När bolagiseringar och nedläggningar 

resulterat i att allt som var intressant 
och roligt bara försvann sade jag 
upp mig när jag fyllt 61 år. Jobbade 
några år på uppdrag när det fattades 
personal inom mitt område på olika 
bolag i Västerås.

Gift med Birgitta sedan 1969, 
två vuxna barn. Blev intresserad av 
släktforskning när min far ritat en 
agnatisk stamtavla från en soldat 
Jonas Krut och gav till våra barn. 
Gick släktforskarkurs 1995 för att 
lära grunderna. Jag har mina rötter i 
Väster götland och Birgitta har skån-
ska och hälsinge rötter så det finns 
mycket att kartlägga och numera också 
verifiera DNAträffar i släktträden.

Har varit cirkelledare för ”Släkt-
forskning - grund” på Västerås 
Pensionärsuniversitet för åren 2007-
2016 samt för Folkuniversitetet med 
”Släktforskning med Arkiv Digital” 
för åren 2013-2016. Naturupplevelser 
och odling vid sommarhuset upp-
skattas under sommarhalvåret.

Invald som suppleant i Västerås 
Släktforskarklubb 1999 och var kassör 
i klubben 2001-2017. Under hela den 
här tiden har jag också varit (och är 
fortfarande) redaktör för klubbens 
hemsida. Jag lämnade styrelsen 2017 
för att kroppen bråkade med mig. Nu 
har det ordnat till sig och det skall 
bli intressant och stimulerande att 
medverka i styrelsearbetet igen 2021. 
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Program Västerås Släktforskarklubb

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna den 6/10 och 3/11  kl. 15-18  finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen 
på Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning). Vi 
avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, 
ort och källor) så får du ut mera av tiden. Genomförs om pandemi--reglerna tillåter.

DNA-caféTorsdagarna 30/9, 28/10 och 
25/11 kl. 16-18 
Information och anmälan 
till Lars Berglöf.
tfn. 070-865 43 87 eller 
adm.arosiana@gmail.com

Träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter av DNA-
släktforskning.

Genomförs om pandemi--reglerna tillåter.

Onsdagen den 20/10 kl.14-16
Hörntorpsvägen 60.
Anmälan senast den 13/10 
till Pia H. Karlstein.  
tfn 070-513 88 73 eller 
pia.karl50@gmail.com
Max 15 personer

Studiebesök på Regionarkivet
Information från all verksamhet som tidigare har legat 
under Landstinget.
Se Arosiana nr 2-2015 sidan 21: Från födelsen till döden. 
 

Kristoffer
Nilsson

Barnhusbarn   
Chris Bingefors föreläser om barnhusbarn.
Virtuellt  föredrag på Google Meet.*) 

Onsdagen den 13/10 kl.18
Anmälan senast den 6/10 
via mail till Anders Hasselrot 
ath@knowledgediscovery

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

Lördagen den 13/11 kl.10-14 
Stadsbiblioteket
Ingen anmälan

Arkivens dag     
Information om och släktforskarhjälp Ingen anmälan 
Skärmutställning på temat Röster från arkiven.

Onsdagen den 17/11 kl.18-21
Wallinsalen Kyrkbacksgården                 
Anmälan senast 8/11 
till Pia H. Karlstein.
tfn 070-513 88 73 eller 
pia.karl50@gmail.com

Kakelugnar i Västerås
Silva Pettersson håller ett föredrag om kakelugnar
Kaffe/te och smörgås (á 60:-) beställs i förväg vid anmälan.
   

Kulturnatten
2021 kommer kulturnattens program bestå av en 
rad digitala kulturupplevelser som du kan ta del av 
just där du är!

Lördagen den 18/9 kl.17-21

Onsdagen den 8/9 kl.15
Anmälan senast den 25/8 till 
Pia H. Karlstein.
tfn 070-513 88 73 eller
pia.karl50@gmail.com 
MAX 25 personer

Kulturhistorisk vandring  
På Vallby friluftsmuseum med guide.
Vi samlas vid Handelsboden. Kostnad 30:-

Handelsboden


