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Blodigt sidospår
Enfasansfull avriittning med stegling &v en
mnn som mördat sin hustru och son med

stryknin. DetfickTom Hedström bevittna i

HD:s protokoll nör hanfiIide ett sidospår
i vörmliindslw lcyrkböcker från I 83 3 .
sidorna 3-5

Vi blev l}4medlemmar under

2 04

Infiir årsmötet har sQrrelsen sammanstiilt verksamhetS rättelsen
for 2004. Den visar att vi har ökat medlemsantalet till
sidorna 11-13
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Så spårade Berit
,so

ldate n

S

parrmans sltikt

"Kontakta hemby gdsfiireningen ! "

D et tip s et

fölide

Berit Jeppsson i jakten efte, mormors modar,
som v&r indelt sol"dat i Viisterbotten. IIon

fick

så kontal<I med soldatens sondotterson. Hennes besök blev

en storfest medftiltjögore Sparrm&ns sWkt.
sidornaT

-8

Kallelse tiltr årsrnöte 21 februari
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varit ett framgångsrikt år for

FÖNEUn,GEN

SorrrruTuNA
SIÄXTTARSKARE

Föreningen Sollentuna Släktforskare roligt, intressant och lärorikt.
Vi har ffitt många nya medlemmar och,
inte minst, stor uppslutning och stort engagemang på våra möten. Ett så stort mötesdeltagande som vi noteral iir mycket ovanligt, det säger jag som vid det här laget är
en erfaren foreningsmänniska. Släktforskning engagerar verkligen.

Föreningen, som är paiirtipolitiskt obund€fr,
bitdades 1990 och har idag ca 120 medlemmar. Vi vitl öka intresset för släktforsf<ning, bland annat genCIm föreläsningar och
studiebesök.

K^rell ÅgRINK, vice ordföranden, har fått

Styrelse 2004

arbete i Sundsvall och pendlar mellan Sol-

lentuna och Sundsvall. Han har under året
inte kunnat delta i föreningens och styrelsens löpande verksamhet. Han ldmnar av
detta skäl nu sitt uppdrag. Vi tackar Kjell
för det goda arbete han utfört i föreningen
under årens lopp.
Själv vill jag en tid ha "time out" från föreningsarbete. Jag ska satsa det hiir året
(2m5) på att slutföra ett för mig viktigt
arbete, som egentligen skulle ha varit klart
redan för ett par år sedan. Jag har eff år kvar
i styrelsen och fortsdtter gärna aff arbeta
med vår tidning an-teclmat men alltså inte
som ordförande.

clo Christina Högmark Bergman
12. G 19276 Sollentuna
Föreningens Postgiro: 7 12 l4f.-3

A116vägen

Ordförande: vakant
Kjell Åbrink, vice ordförande
tel 590 919 93
e-post: $. abrink@ telia.com
Christina Högmark Bergman, vice ordförande

tel

75445 01

e-post: hogmark.bergman@ comhem' se
Catrine Norberg, sekreterare

tel 7542474
e-post: catrine.norberg @ swipnet. se
Hans Carlheim, kassör, medlemsregister
tel 35 46 80
e-post: carlheim@ hem.ufors' se
Berit Jeppssor, vice sekreterare & bibliotelCskåp

tel

75426 95

-posil beritj eppsson
Dorothy Glantz
e.

Vevr STÄLLER upp som ordförande? Jag tror
att det bland oss finns flera lämpliga personer för sysslan. Hjälp valberedningen (som
är Ingemar Goliath, telefon 754 30 03, och
Lars-Olof Eklund, telefon 35 89 19) med
tips. Vi måste ta Yara på den vind i seglen,
som föreningen har nu!

Christina Högmark
Bergman

@

telia. com

tel 96 76 83
e-post: dml. glarrtz@ telia. com
Eij a Mauri tzell, an-tecknat
tel 623 16 95
e. -post e. mauri tzeLl,@ minmail. st
Majbritt Ohlsson
adjungerad för medlemsmöten
tel 35 59 M
e-post: majbritt. ohlsson @ swipnet'

{\

se

&n-tecknat
Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra
nummer per år och ingår i årsavgiften.
Manus och skrivelser skickas till
Christina Högmark Bergman (adress: se ovan)
- Redaktionskommittd:
Christina Högmark Bergman,
Olle Vävare, tel/fax 35 74 92
e-post: vavare@telia. com
Eija Mauritzell, tel 623 T6 95
- Manusstopp for nästa nummer: 18 mars.

i husftirhörslängdert
ledde till avriittningsplats i V örmlnnd
S

ido spår

Av Tom Hedstrom
SIÄTTFoRSKNINGEN ÄR

ibland full av sido-

spår. Den goda regeln att endast hålla sig till
det man söker är inte alltid lätt att följa.
Min morunors moffnors far, Bengt Ersson,

?

?

var nybyg gare och torpare på Kyrknäs under
Ästeby i Vitsands socken i nolra Värmland.
Jag hittar honom och hans familj i husförhörslängden A1:2 (1830-36) på sidan 76. På
samma sida finns också nybyggaren och
torparen Olof Olsson med familj. Och här
tror man ktuppt sina ögon ndr man i kolumnen för särskilda omsftindigheter läser 'ttalshuggen och steglad". Hustrun och ett av barnen är noterade som döda. Vad hade härrt
den stackars familjen?
I dödboken är hustrun Marit Persdotter
noterad som död "af gift" den 16 februari
183 1, och jag forstår att en familjetragedi
har inträffat. Var får jag ytterligare information?
För att tå lokal kännedom om platser och
händelser som man stöter på i släkforskningen tar jag ibland kontakt med hembygdsföreningar och bibliotek på de aktuella
orterna. Då får man ofta tala med personer
som vet en del i frågan - om inte annat kan
man bli lotsad till andra personer som vet.
I.lÄR DET NU gällde torparen Olof Olssons
tragiska öde tog jag kontakt med biblioteket
i Torsby, som i sin tur hänvisade till filialbiblioteket i Vitsand. Och mycket riktigt
här visste man en hel del om denna dtygi
I7}-äriga händelse, som tydligen forfarande
lever kvar i muntlig tradition hos befolkningen på orten. Det kom fram att Olof Olsson mördat sin hustru och en av sönerna
genom att lägga stryknin i vällingen som de
skulle äta. För detta dåd dömdes han till döden.

Det har skrivits en del artiklar om hiindelsen genom åren, och jag fick mig tillskickat
kopior på två av dessa. Den ena iir en under-

sökning från 1978 och gamla ortsbor ffir här
beriitta om mordet. Händelseforloppet ar
givetvis frrvanskat och dramatiserat genom
ånens lopp bland annat skulle prästen i
socknen ha haft ett ftrhållande med hustrun.
Den andra artikeln dr ur Finnbygden
nr.llI953. Mördaren heter här Olof Larsson
från Halla, vilket inte är korrekt. Det är Olof
Olsson från Kyrknäs som avses. Här foljer
artikeln i sin helhet.

Den sista aYråttningen
i Fryksände
Dvsrna MINNEN vidlåder den sist

kända
avrättningsplatsen i Fryksdnde. Den ligger i
ndrheten av gamla landsvägen mellan Torsby och Ostanå och kallas i dagligt tål för
Lilngkroken, Platsen är i egenskap av häradsallmänning lätt att känna igen, då skogen på densafilma står reslig och oawerkad i
motsats till omgivningens kalhuggna marker. Kring en avrdttningsplats spinner säg-

Stegling ver ett fruktarusvcirt straff som innebar att lcroppsdelarnn fcistes på ett eller flera
sQcknirugen. Den döde skulle
vagnshjul
"ftr
inte kunna återuppstå på Yttersta dagen.

nerna sitt dunkla nät. Galgbacken injagar
skräck och fruktan. I sin enslighet verkade
den skräcki njagande i storskogen och avsikten härmed var väl också beräknad: Att
tjäna syftemålet att vara till Yarnagel och
indriva respekt för lagarnaMinnena kring Långkrokens avräffningsplats ligger inte så långt tillbaka i tiden. Den
enda och sista avrdttningen skedde där 1833
och många minnesgoda Fryksände- och
Lekvattensbor, har från sina fäder förmedlat
de skräckminnen som finns efter den. På
1800-talet, före det år avrdttningsplatsen
togs i bruk, ägde ett giftmord rum i VitsandMakan och ett barn till Olof Larssor, Halla,
som ligger mellan Overbyn och Gunsjögården, avled under mystiska omstiindigheterDet var känt att Olof Larsson helst velat dga
en annan kvinna och möjligen var detta anledningen sorn drev honom titl giftmord aY
hustrun och av misstag kom mordet att kräva
dven eff ay barnens liv. Han slagtröskade i
gårdarna och innan han begav sig

I

I

I

I

I

I

tilt

arbetet,

kokade han sig vdlling, som han åt. Innan
han gick hällde han dock stryknin i den välting som återstod och som han beräknade att
hustrun skulle äta, av. Allt gick efter beräkning, men hon gav också åt barnet av den
förgiftade vällingen och bäda blev förgiftade
och dog. Den hemska gärningen lämnade
honom dock aldrig i ro och misstankarna fölI
från grannarnas sida över honom, &ft han
bragt de sina om livet. Han blev mer och
mer inbunden och slutligen gick prästen i
församlingen till honom och talade ut med
honom på en loge, där han tröskade. Han fdll
då i gråi och erkände sin missgärning. Saken
blev anmäld till myndigheterna och rättegång följde , där han dömdes att mista livet
som straff för sin gärning. Och med livet
fick han sona siff brott genom halshuggning
i Långkroken.
Är 1833, då han avrattades, gick ett långt
tåg av människor från Torsby upp till Långkroken, berättade samtida. Det Yat den
dödsdömde, bödeln, rättsbetjänter, myndighetspersoner och en från varje hemrnätr' Som
förs&indigats att till Yarnagel närYara. Dessutom en hel del nyfikna naturligtvis. Olof
Larsson bar på sina rasslande fjättrar och
troligen övern afiade han i Torsby, innan

färden strilldes till Langkroken. Följet rastade i Skalltorp på vägen och sedan hade man
inte så långt kvar till målet.
Vid avrättningsplatsen hade en massa
rnänniskor samlats för att se halshuggningen.
En del hade klättrat upp i treden för att kunna se bättre. När någon myndighetsperson
ville jaga ned den, sade galgmannen: "låt
dem sitta kvar, de kornmer nog ner Snart".
På galgbacken hade tre pålar rests. En för
kroppeil, en för huvudet och en för handen.
Handen dömdes han att mista för barnets
skull. Somliga säger, att pil mittstolpen hade
ett kärrtrjul anbragts, där kroppen skulle ligga. Innan man viu tärdig att läsa upp domen
och skrida till handling, begärde Olof Larsson med bruten stdmma, att få sjunga en
psalm, som beviljades. Han sjöng:

T

"O, Herre Gud, va"d har iag giort,
nu först iag varse blivit,
att jag ei handlat som iag bort,"
etc.

Han knäböjde under psalmsången, fick sedan lägga sig pä stupstocken, bödelns hugg
tog forst handen och sedan huvudet. När
huvudet föll, besannades bödelns ord:
skräckslagna föll de nyfikna ned från träden.
Den avrdffades kvarleYor lämnades kvar pä
sina pålar. Den vita skjortan fladdrade kring
den huvudlösa kroppen och de som hade
vägarna förbi, giorde sig i förskräckelse en
ny väg omkring den fruktade platsen. Jong i
Oppegården, Lekvattnet berättade att när han
red till Fryksände där han läste för prästen,
såg han den hemska synen mellan träden'
säkerligen ingen uppbygglig syn för en 14åring som på återfärden sent på kvällen
skulle rida platsen förbi. Detta dr några
uppteckningar om händelserna kring den
sista avrdffningen i Fryksände. Om Olof
Larsson berättades, att han visade sig för sin
son i en kolarkoja och att han låtit förstå att
han tått frid och förlåtelse för sin hemska
missgärning, dess svåra omstzlndigheter till
trots.
Än i dag finns tydliga märken aY avrättningsplatsen i form av fvå djupa gropar
mellan trädelt.
*t*
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till information är domen
grund för dödsstraffet. På
Värmlandsarkiv i Karlstad, som har domarna
från länets häradsrdtter arkiverade, kunde
man på min telefonförfrågan inte plocka
fram domen. Normalt tas mord upp på extrainkallade (urtima) ting. Där fanns inte
domen registrerad enligt Värmlandarkiv och
sökning i protokollen från ordinarie vår- och
höstting för det aktuella året kunde man inte
åta sig (matenalet för omfattande).
Då utdömda dödsdomar alltid skulle överprövas i hovrdtten, var nästa steg att åka in
till Riksarkivet i Marieberg och leta i Svea
hovrätts arkiy. Med benägen hjälp från personalen kunde hovrdttsdomen mot Olof Olsson plockas fram. I hovråttens handlingar
framgick att ärendet gått vidare till Högsta
Domstolen och att nådansökan ddrefter inlämnats till Kungl. Maj:t. Där, under Justitierevisionens besvärsakter, fann jag alla
Etrt ANNAN väg

spm ligger

;

F

till

utredningar, vittnesförhör, domstolsförhandlingar i häradsräff, hovrdtt och HD samt
domstolarnas beslut i fallet. Hela akten bestod av I24 sidor plus ett antal bilagor. Ingenting kunde dock hjälpa Olof Olsson - hans
nådansökan avslogs.

?
?

MIN ANFADEn Bengt Ersson på Kyrknäs och
hans hustru Brita Andersdotter var båda inkallade att vittna infor tinget i detta tragiska
mål.
Tilläggas kan också att mordet ägde rum
den 16 november 1830, vilket avviker från
uppgiften i dödboken (se ovan). Dessutom
framgick av domstolsförhandlingarna att
hustrun till kyrkvaktmästaren i Vitsand Karin Jönsdotter var medåtalad för Nt ha levererat giftet enliE Olof Olssons utsaga. Hon
nekade dock och frikändes av rättell.

Ånnu dry7t 170 år tftu, avrdttningen vid
Långlvoken kan spåren efter avrcittrtingsplatsen beskådas Detta foto illustrerade
artikeln i Finnbygden 1953. Mcinnen heter
Karl Dedorsson och Ragnar Johansson.
Förutom nantnuppgiften (se ovan) sfåmmer artikeln ur Finnbygden ovan i huvudsak
med innehållet i häradsrätts- hovrätts- och
HD-domarna.

Den lärdom som en släkdorskare kan dra
av det som här redovisats dr att andrahandsuppgifter, som exempelvis artikeln i Finnbygden, inte alltid är helt korrekt. Gå alltid
tillbaka till källorna, om du kan
Tom Hedström

I,{ya siindningstider

för Sliiktband i PI

SmrrBAND, tädions lärorika

släktforskarprogram i Pl, har
tyvärr ändrat sina sändningsti-

stället för söndag har
måndag blivit sändningsdag med
start klockan 10.03. Repriserna
sänds tisdag 00.03 och lördag

der.

I

19.30.

^*

Om du missar Programmet
finns det tillgängligt På SR:s
hemsida. Där har också utfdrdats
efterlysning av släktforskare som
har bandinspelningar av intresse
i sin ägo.
Redaktionen för Släktband
nås hos Sveriges Radio i Umeå
på telefon 090-12 14 15, e-Post
slaktband@ sr.se.

"Din slöktssga" vöntar på din beröttelse !
I

MOTSATTA DELEN AV
Sverige, nere i Malffiö, arbetar
man nu med fortsättningen av
programserien "Din släktsaga".
Det är höstens Programserie

som förbereds. På
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uppmaningen "skicka in din
berdttelse !".
Marianne Söderberg skriver:
"Hör gärna av dig till oss om
du vill berätta om någon eler
några i din familj som levde
två eller tre generationer före
Du når redaktionen På
040-2274 90 eller e-Post
din. slaktsaga @ svt. se.
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Min soldat i

Yristerbsttem

Av Berit Jeppsson

;

Ft

SI-ÄKuNGARNA t Våisterbotten sa att han
drack en del på gamla dar. Men det må väl
vara forlåtet, så här 92 år efteråt. Han är
ändå "min soldat - någonstans i Sverige".
Fram till det att jag vff wå år gamrnal levde min monnors mor, Christina Karolina.
Jag har inga minnen av henne, men min
monnor minns jag med glädje. Hon var tung
i kroppen och långsam men väldigt snäll. Jag
fick övernatta hos henne då och dä niir mina
ftiråildrar skulle bort på kviillen. Innan min
mor dog fick jag henne att berätta allt hon
kom ihåg om sin ungdom och sin släkt. Av
hennes monnor - Christina Karolina fick
jag bilden av en stark och arbetsam kvinna.
I-lär barnen blev yuxna arbetade hon som
"splitvedsjänta" i sågverkssamhället Kubikenborg, strax söder om Sundsvall. Hon blev
åinka 1911 och avled 1935.
NÄR JAG eönrADe med slåiktforskning på 50-

?

7

talet frll det sig naturligt att starta med min
mors släkt. Men jag kom inte så långt dä.
Barnafodande och ett antal flyttningar lade
hinder i vägen och nåir jag satte igang på
allvar efter pensioneringen kom andra sldktgrenar före. Men nu ar jag alltså där och
huvudperson har blivit mofinors morfar
Christina Karolinas fff - fältjägaren Johan
Darriel Sparrman.
Johan Darriel Peffersson var son till stockmakaren och fältj agaren Anders Gustaf Pettersson och foddes i Degerfors i Västerbotten den 4 ju"i 1827 . Vid 19 års ålder, efter
några dr2ingår, blev han soldat vid 'T'{r 1
Lifkompaniet wid Kongl. Westerbottens
Fältjägare Corps" och stationerades som nr
67 i Sörfors vid [Jme älv ca I mil våister om
Umeå. Han fick då tillnamnet Sparrmalr. fu
1849 gifte han sig med Christina Carolina
Jonsdotter från Sävar. Hon var alltså mor titl
Christina Carolina i Sundsvall. Det såigs ju
att den tidens soldater var "härt barnlag da"
och min fältj ägare var inget undantag. Han
och hustrun fick tolv barn under loppet av

Det latnde vara Sparrmctn...

"Soldatens

hemlromst", tecluting cN V. E. Sparre i G.
Nybleeus, " Scener ur den indelte soldatens
liv" (Stockholm 1S7 I). Foto Krigsarkivet.

tjugo år. De tre yngsta var fodda under nödåren i slutet av 1860-talet och blev bara några månader gamla. Men nio barn att forsörja
var såikert helt tillräckligt ftir en fattig soldat
i det karga Västerboffen,
Jac HÅt-,I-En NU på att folja alla barnens vidare öden i livet. En dotter avled i lungsot
vid 23 års ålder. Två söner blev dömda till
ftingelse for misshandel. Men båda två återanpassade sig till ett hederliE liv och åtminstone den ene blev helnyklerist och en
betrodd man i socknelt. Tre av barnen flyttade till Sundsvallstrakten, som vid den här
tiden var en expanderande sågverksregion.
En av dem återvände till Sörfors, en emigterade till Kanada och min mofinorsmor stannade i Sundsvall. Två av döttrarna reste till
Stockholm, dtir de gifte sig och forblev storstadsbor. Den ena gtfte sig med en vedhandlare och "fick det bra", enliE min mors
åsit<t.

Fältjägare Sparrman och hans hustru bo,Cde
kvar på soldattorpet i Sörfors till 1873, dä
han fick avsked ia grund av åderbråck och
"enl Läkarbetyg med anmälan till underhåll.
Tjent troget och vä1". Sparrman fick forstås

Fcittjr)garens lada i Sörfors står kvar rinnu.

inte bo kvar i soldattorpet utan byggde sig en
egen stuga alldeles i niirheten. Han står i
fortsattningen som hemmansägare i husfrrhorslåingdenra. fu 1891 avled hustru Christina Carolina i "maginflammatiod'. Av bouppteckningen framgår att huset var värderat
till I 300 kronor och det sailrmaolagda värdet av boet val 1 682 kronor. Man hade
bland annat en gammal ko, 30 kr, en gris, I
kr samt sex stycken hönor och en ttrpp, 1:75.
Johan Daniel levde till 1912, dähan avled på
[Jmeå lasarett aY njurbäckeninflammation
och lunginflammatioil, 85 år gammal-

Dsr MESTA AV detta ?ir sådant som man kan
fä fram ur kyrkoboksmatsrialet. Men man
vill ju veta mera - se måinniskan bakom alla
data. Hur såg det ut i Sörfors däir han levde,
finns det några efterlevande kvar? Min man
Gunnar hade hittat några av sina förfåders
hus i skåne med hjälp av hembygdsforeningar, så jag beslöt att pröva safiuna väg.
Iagbörj ade med Sveriges Hembygdsforbund
i Stockholm och lotsades vidare upp till
VästeÖotten. Jag fick napp hos den femte
personen iagtalade med. "Jaht', sa damen i
luren, "en ättling till Sparrman bor granne
med mig. Vi träffas ofta". Detta visar att det
inte räcker med att vara flitig som slåikfforskare, man ska ha tur också. Men det at bJart
- man måste hjälPa turen På traveo:

I sLUrEr AV augusti åkte iug upp till Västerbotten for att träffa mina sentida släktingar.
Iag hade då l6;lrt

i telefon med tre av dem

och jag val beredd att täffa dessa. Jag hade
med rnig tre böcker om Sundsvall som presenter. Det blev en fest utan all like! Istället
for tre personer kom det elva med olika anknytning till ffiltj ägare SparrmarJ. Det blev
en heldag som började med kaffe och smörgås och slutade med en storstilad middag.
Och alla hade något att berätta. Jag som
hade foreställt mig att sitta i lugn och ro med
någon sliilfing och anteckna blev överhopad
med faktå och beriittelser, en del rena skrönor. Att anteckna val uteslutet men tack och
lov hade den yngste slåilctingen en bandspelare med sig och han har lovat att skicka en
kopia så smaningom.
Ett frågetecken i min sleiktutredning fick
jag i alla fall uträtat, nämligen ffiltjägarens
ömamn. I alla trrkunder ståI han nåimnd sorrr.Johan Daniel eller J. D. Sparnrran. Vilket var
hans tilltalsnalnn, Johan eller Daniel? Naturligtvis har iagtyckt att Johan iir det naturligaste, men det har funnits en indikation på
motsatselt. Alla bamen utom två har haft
eftemaffmet Sparrmalr. De två som blivit
dömda for något

brott

+

4s

hette

Danielsson i
eftemamn. Nu

kunde mina
slåiktin gar bekräfta att han
kallades Daniel.

{t

Sparrmans

fitlWlunta
EN LUSTIG SAK

i sammanhanget

ät de gene-

rationsforskjutningar som kan uppstå i stora
familjer. Min våird i Sörfors - 80 år gammal
- åir sondotterson till Sparrmans nionde bam
medan jag är dotterdotterdotterdotter till den
.tredje i barnaskarall. Vi är nästan järnngamla
**tt tillhör två olika generationer. Hans son
åir lika gammal som mitt andra banl
Och nu fortsåitter iag utredningen aY
"mfun soldaf' med ftirnyad energi. "Allt"
skall jag tn reda på och sedan skriva en
slälcthistoria. Släktforskning åir både låirorikt
och spännande!
Berit Jeppsson

4f

ltiktforskare ns krokiga re s &
kan lednfra,m till okiindnfiiffier
S

Av Ossi Janson
Arr BoRIA slälcforska är att ge sig ut på en

+

/)

krokig resa som man inte vet var den slutar
och inte heller hur lång den är. Det enda
man vet är var man börjar, nästan. Man
rnöter personer som varit anonyma i hela
ens liv, men som ändå har satt sina spår i
vener och gener.
När jag började släktforska för några år
sedan hade jag ingen kunskap om hur släktforskning skulle bedrivås, men en kurs
hjälpte mig på traven. Jag lärde mig också
att inie vara rädd for att o'klicka" på nätet.
Tyvärr dr de personer som skulle kunna ge
mig information döda, men jag hade i alla
fall lite tur, för en kusin till mig hade eff
fantastiskt minne. Hon gav mig narnn och
datum på vår fannor och farfar och andra
släktingar. Jag hade som sagt tur, för några
månader senare dog även rnin kusin.

Vt reraDE aldrig om min morrnor, morfar,

)

farmor och farfar i mitt föräldrahem. De var
alla döda innan jag föddes. Men min resa
genom arkiven har talat om för mig att jag
har småländskt blod i mina ådror på rnin
farmorsmors och farmorsfars sida.

Mina funderingar är över varför min farmorsfar Johannes Pettersson (f 1829-08-12 i
Käbbo, Södra Vi) blev soldat 1852-03-03
vid Södermanlands regementeo Gripsholms
kompani, och fick soldatnamnet Nöjd. Han
var bara 22 år och ensam son på gården
han hade bara yngre systrar. Soldattorpet låg
utanför Överenhörna (nodväst our Södertiilje), och han måste året efter åkt hem for att
hämta sin blivande fru, för de gifte sig 1853.
Tyvärr har jag ännu inte hittat vigseldatumgt.
Men soldatlivet varade inte så länge.
1863-06-18 begär Johannes avsked på grund
av "sjuklighet enligt läkarintyg, giktåkomma
med sfyvhet i lederna". Han var då 34 år
gammal. Min farmorsmor Carolina Albertina Johansdotter (f 1834* LO-22 i Pelarne,
Vimrnerby) bodde titrlsamrnans rned sin man
och fyra barn på soldattorpet 1042 Nöttesta,
Hagalund, Overenhörna, till 1863 entigt
husforhörslängden. Men det måste ha varit
sorg i huset för den 24 september safiun a är
dör en dotter sex år gammal.
Under tiden fram till L876 bodde familjen i Tveta, då familjen dyker upp på den

Den
mannen

i

gamle
mitten

är min farfo,
Ludvig och den

gamla damen rir
min farmor
Emma. Andra

personen frå,

vcinster,

med

i kors,
cir min far
Ossian. De
armarna

andra cir syskon

och syskonbarn.
Fotografiet rir
daterat

191 3 .

har det kommit tre barn

i

Wiggeby rote). Titeln låter flott, Inen
han arrenderade gården av Uppsala univer-

gård där sedermera min far skall födas,
nämligen Lida (Linde) i Overenhörna. Nu

05

till

sitet.

MrN FARMoR Emma Sophia (f 1859-08-05 i
Överenhörna) tog L877 plats som piga på
Winberga No L i Ytterhörna, då hon var 18
år. Kanske fann hon en kompis i en annan
piga som kom till samma gård från Virnmerby, Emmas mammas hemtrakter. Det
går några å-r, och farmor träffar farfar i
Stockholm.
Min farfar Ludvig August Jansson (f
1848-08-25 i Dalby str, Uppsata) Yar son till
akademibonden Johan Eriksson (f 1817-08-

FenrvroR

flyttar

ocs

FARFAR

grfter sig 1881 och

till Linde gård. Där föds sedan min

far Ossian 189+ som fernte bamet i familjen.
Innan farmor och farfar träffades arbetade
min farfar en tid sorn betjänt på Skokloster,
så det ska bli spännande att få ta del av
slottets handlingar. Men det får bli en annan

historia'

ossi Jansson

f'

f

Kungar, drottningarrfrillor och deras bam
KuNcI-tcA SIÄKTBAND är den kompletta boken om de
svenska kungafamiljerna från Gustav Vasa till vår
nuvarande kung Carl XW Gustaf. Boken innehåller även
den forsta fullstzindiga redogörelsen över kungliga
dlskarinnor (frillor) och utomäktenskapliga barn.
UIf Sun^dberg har sarnmanställt forskningen på området
tilt dags dato. Samtliga kungar, drottningar, frillor och
deras barn presenteras med en minibiografi. Initierat
beskriver han också släktbanden mellan de svenska och
europeiska kungahusen, och en rad livsöden presenteras.
Kungliga släktband ger en inblick i de svenska
kungaätternas familjeliv och vad som hände med de barn
som inte var tronarvingar. Boken är rikl illustrerad med
cirka hundra porträttbilder, informativa släktträd och
överskådli ga upp ställningar.

f
f

civilekonom med ett aktivt
historieintresse. Han har tidigare gett ut bland annat
Svenska freder och stillestånd och Svenska krig L52I-1814.

Ulf

Sundberg

är

Kungliga släktband: Kungar, drottningar,
lag: Historiska Media (ISBN 9L85057487).

frillor
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och deras barn. Av

Ulf

Sundberg. För-

FÖneru I ruGEN

SOlIenTU NA SuÄxrroRSKARE

Verksamhetsberättelse ftir är

2OO4

Ärsmötet ägde rum i Amorinasalen den 19 februari 2(I (} inärvaro av ett 50-tal medlemmar,

Antal medlemmar
Föreningen hade vid årets ingång drygt 100 betalande medlemmar och vid utgången av året
lM.betalande medlemmar, av vilka 105 hade enskilt medlemskap och 19 familjemedlemskap.
Medlemsantalet har alltså ökat med ett z}-tri|.

I
I
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Sfyrelse
Styrelse valdes. Liksom är 2ff)3 var ingen beredd att ätasig uppdraget som ordförande. Mötet
beslöt därför återigen att våilja två vice ordförande, Kjell Åbrink och Christina Högmark
Bergman, att dela på uppdraget. I praktiken blev det dock så, att Christina Högmark Bergman
fick axla hela ordförandeskapel eftersom Kjell Åbrinks konsulttjänst i Sundsvall blev till en
heltidstjiinst.
Vid det efterföljande konstituerande sammanträdet fördelades styrelseuppgifterna enligt
följande: Kjell Åbrink vice ordförande, Christina Högmark Bergman vice ordförande och anrcckrnrredaktionen, Hans Carlheim kassör, Catrine Norberg sekreterare, Erja Mauritzell
presskontakt, kommunkontakt och an-tecknat-redaktionen, Berit Jeppsson biblioteksansvarig
samt Kalendariet på Rötter, Dorothy Glantz medlemsaktiviteter m.m.

Verksamheten i korthet
Föreningen har under året haft en omfattande verksamhet med aktivitetskvåillar, föredrag och
två forskarkvällar på Riksarkivet i Arninge. Verksamhetens mål har varit att ge medlemmarna
stimulans, kunskap, nya idder om släkforskning samt att genom samvaro ge möjlighet till

7
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kontakter och tankeutbyte medlemmar emellan. - Följande mötesprogram har genomförts:
19 februari: Efter årsmötesförhandlingarna berättade Jiirgen Weigle om hur han efter mindre
åin 4 timmar vid datorn fått fram 7 generationer och 90 personer.
25 mars berättade ffe av föreningens medlemmar: Gunnar Jeppsson, Åke Rising och Ulla
Lindell-Öhrström, under åimnet'Framgång och motgång, knep och genvägar'. Det var mycket
litorikt och tevligt. Drygt 50 medlemmar deltog.
6 maj genomfördes en viilbesökt (32 personer) och uppskattad forskarkväll i Arninge. Samåkning organiserades av Dorothy Glantz. Avgiften 40 kr per person gav ett litet överskott.
Föreningen bjöd på kaffebröd.
22 september gav I-ennart Ekman v?irdefulla tips och besvarade fiågor om hur man kan presentera och bevara resultatet av sin forskning. 55 personer deltog.
16 oktober genomfördes sedvanlig temadag i Tintomara och Amorina. Drygt 200 besökare
gick runt bland utstiillarna fiån Krigsarkivet, Stockholms Stadsarkiv, Storstockholms Genealogiska Förening samt vår egen förening. Dessutom demonstrerade tre representanter från
Genline 'släkforskning på nätet' samt sålde böcker om slåikforskning, Stefan Macklin visade
släktprogrammet Min Sliikt och två representanter från DisÖst presenterade Disgen. Carl Szabad från Sveriges Sl?ilaforskarförbund kunde inte komma på grund av utelåsning i samband
med flytten till Sundbyberg. Vår förenings vice ordförande Kjell Åbrink ersatte honom genom
att visa diverse CD ur förbundets sortiment. I Amorinasalen gav Ian Hamilton goda råd till
nybörjare och Ulf Berggren riktade sig till släkforskare som hållit på en tid och kanske fastnat i sin forskning. Ett 50-tål personer åhörde vardera föredrageL
28 oktober genomfördes en ny forskarkviill i Arninge med 31 deltagare och till ett pris av 4O
kr per person. Samåkning visade sig återigen vara trppskattat. Manga av deltagarna var nya
medlemmar. Asqistenter från föreningen var engagerade för att hjiilpa de ovana.

(

dö'' FöreteL6 november berättade professor Arne Jansson under rubtiken 'Mörda för att få
under
elsen var vanlig i Sverigi, nästan uteslutande i storstiiderna och mest bland kvinnorna,
för
mord
döden
till
dömas
en period då sjiilvmo.d n* tabubelagt och fattigdomel stor. Att
blev en utväg fbr dem att undslippa en eländig tillvaro. Ett s0-tål medlemmar deltog i mötel
7 december fick Chris Henning avsluta årets aktiviteter med att berätta om innebörden av
begreppet 'morgongåva'. Chris informerade också om det nya släkforskarcentret i Sundbyb"rg ;"*t leddJen lrågestund med många frågor och erfarenhetsutbyten. Kaffe, lussebröd och
glögg serverades ä 10 kronor. Nästan 40 personer deltog.
Namn åt de döda
Under Zp4har föreningens åtagande i projektet "Namn åt de dödd', administrerat av Inge-.
mar Goliath, slutförts. Antalet poster som regisfferats är 3.7A2. De som hjälpt till avtackades
med kaffe och tårta onsdager den 12 maj i Duvslaget på Stallbacken vid Edsbergs slott.
Ingemar gav då en kort redågörelse över arbetet. Som tack för nedlagt arbete har föreningen
frin Sn"riges Släkforskarförbund fått 1 903 kr att anviindas för uttag av produkter ur förbun1980 (ny)
dets sortiment. Vår förening har hittills tagit ut två CD-skivor; sveriges befolkning
för utlåoch Rosenberg: Geografi.strt Statistiskt Håndlextkon öfver Sverige, vilka båda finns
ning till vår ftirenings medlemmar genom biblioteksansvarig, Berit Jeppsson. För resterande
tilljodohavande, 1 o-er:so kr, beslöts att inköpa den nya versionen av Släkfforskarförbundets
Emigranten, som beräknas komma'ut under första kvartalet fu 2oa6.
Bonuspaket
Ett bonluspaket från Sveriges Slåikforskarförbund har utnyttjats som föUer:
veckovis bland intesse- Årsabonnemanget på Gentine (avslutas i april 2005) harfördelatsblev
mycket uppskattat av
rade medlemmar. OoräAy Ghntz administrerade. Arrangemanget
av våra
föreningens medlemmar. Det grundar sig på förhandlingar mellan Genline och wå
hemsida
styrelsJmedlemmar, Christina Högmark Bärgman och Dorothy Glantz, På Rötters
av
en
id6 fran
ood", Förbundsnytt står att läsa: --;'Företaget Genline meddelar nu, inspirerade
anFöreningen Sollentuna Slåikforskare, att det för de föreningar som så önskar går bra att
våinda Genlineabonnemanget i Bonuspaketet i en sorts pröva-på-stafett bland_medlemmama.o'
på Digtal4 forskarsalen från
-Årsabonnemangen på-Arkion HistorieNät Sverige samt
SVAR fördelades blanå intresserade medlemmar genom utlottning den 14 juni 200l'i närvaro
av Gun och Arne Borgert, Dorothy Glantz samt Björn och Catrine Norberg. Abonnemanget
av
på HistorieNät Sverig"-n*or av Curt Sahlgren och abonnemanget på Digitala forskarsalen

.-1
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Käth Bolin.

Logotyp fiir fiireningen
rtiåta! ttirelåg att iinära logotypen för Föreningen Sollentuna Släkforskare. Ett antal alterna'
tiv hade presenterats i an-itcknaf. En omröstning btand medlemmarna resulterade dock i att
den tidigare logotypen skulle behållas.

Ekonomi

Sammanfattningsvis kan nåimnas, att föreningen för är ZOCA kommer att redovisa ett överskott
med cirka 3 000 kr att jämföra med 2003 års underskott med cirka 9 000 kr. Redovisningen
följer budget, utom betriiffande medlemsavgifter, diir budgeten har överskridits med 2 500 krAÅOfningar om bidrag till verksamheten har avslagits av Sollentuna kommun men beviljats
med 1 700 kr av Sveriges Släkforskarförbund

an-tecknat

Föreningens medlemsblad an-teclcruthar utkommit med fyra nummer under 20fJ/.. Ansvariga
för bladet har varit Eija Mauriuell, Christina Högmark Bergman samt Olle Vävare. Flera
medlemmar har medverkat med uppskattade artiklar.

-|

Biblioteksskåpet
Berit Jeppsson har hand om föreningens CD-skivor och föreningens böcker som inte åir registrerade i biblioteket m.m. Lån görs vid medlemsmöten eller genom telefonkontakt med Berir
Förteckning över föreningens hela samling har publicerats i an-teclcna
Sfyrelsesammanhäden
Styrelsen har sedan årsmötet haft sju protokolHörda sammanträden.

Slutord
Stort deltagarantal på medlemsaktiviteterna samt ett tjugotal nya medlemmar under året ser vi

i styrelsen som en bekriiftelse på att vi 2ir på rätt väg när det gåiller föreningens verksamhet.
Styrelsen tackar för det gångna året och önskar föreningen fortsatt framgang i arbetet.
Sollentuna den 3 januari 2005

Kjell Åbrink
Vice ordförande

Christina Ho gmark
Vice ordförande

Hans Carlheim
Kassör

Presskontakf, an-tecknat

B er gman

Catrine Norberg
Sekreterare

Eija Mauritzell

Berit Jeppsson
Ansvarig for bibliotek
och Kalendariet på Rötter

Dorothy Glantz
Medlemsaktiviteter

Hamlets fra"ga. En svensk sjrilvmordshistoria, Stockholm 2000.

Liis mer om sjölvmord

?

Vid medlemsmötet den 16 november
berättade professor Arne Jansson
intressant om Seden ay dråipa barr
fiir att sjåilv få mista liveL Håir återges
en litterafurlista fiir den som viII veta
mer i detta otrevliga ämne.

LrND, Vgna

The Suicidal Mind and Body: Examples
fro* Northern German!, i "From Sin to
Insanity. ..".

JeNrssoN, ARNE

?

Mörda för att få dö, i "Människovärdet
och makten...", red Arne Jarrick och
Johan Söderberg, Stockholm L994.
From Swords to Sorcow. Homicide an^d
Suicide in Early Modern Stockholm,
Stockholm 1998.
Suicidal Murders in Stockholm, i "From
Sin to Insanity, Suicide in Early Modern
Europe", red Jeffrey R Watt, Cornell
[Jniversity Press, Ithaca, N.Y., USA
20C4,.

JanrucK, Anrvp
Kcirlekens mnla och
1997.

tårar, Stockholm

Onnn, BtRGrrrA

Inda vid livet, Lund L998.
OnEN, BmcrrrA; PEnssoN, Bonu- E B;
Yvotnve MARIA
Den frivillig:a doden, Stockholm 1 998.
'WpnNER,

Om-aNDER, ANN-Sorrp

"...den sm"cirtsamma oro, vilken bragt
horcom ända tiII ledsnad vid livet", i
Ann-Sofie Ohlander: "Kärlek, död och
frihet...", Stockholm 1986.

Wnrr, Jerr;Rpy R
Suicide, Gender and Religion. The Case
of Geneva, i "From Sin to Insanity".
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kilctforskningen inte kingre ett mysterium
SläKtINNEHÅU-SFÖRTECKNINGEN till
NAI _ SIÄKTFORSKNINGET{ btiT iNtC Ctt
en av de bästa
S

mysterium nåir man hat Ewa Johnnssoms
bok Släktforslvtingens mysterium _ii
hands. Undertiteln är kirobok i slöloAig
9.q9pforslming.Vilket OetyOer: E
na denna uot< var som nem äch
läsa. Med andra oro u"t tirn"r au inte
en ABC-I 2 3-order. Du lär dig
vad du behtin", u"tt io, att anväid"

norla

följa

direlt
n*-

förhörslängder (llft) eller Uoupptectningar, till exempä: il.iät dtg.:ckså
o" m rtiL i ofika tranotingar'
pä!"
""ä
Du 1är dig hur handlingar ar uppstiitlda mycket tia.u"rp**ä"i ocn, inte minst,
i
det finns utdrag från originalhandlingar
boken så du ra, tliral att öva dina

forskningens mysterium iir
jag har latt- eofgt den kan

jag under
I'Föd"l*"- och dopboken (C)" hitta infggation om namnskick' seder och bruk
dopritualer, namngivning' gud-

1iJg9wr"
ft]riildlar, kyiktagning, barn födda utom
den
åiktenskapet' rättsutvecklingen och
34
sidorna
;;* rnoa"to - allt mellan
oIn fg' Dessa sidor ger ett smakprov och
informad.u ka1 leta fram mer dctaljerad

tion på annat hå11'
som
Ewa Johans-son bgrör,också kiillor
hiiradsrättsarkiv, domböcker'- sockenfinns
stämmoprotokoll med flera' H?ir
annat
också lite smått och gott om bland
tideriikning Sverige o:l--dt latinska
är
,,inte behöva följa en
helgda-g1blnamningarna (om barnet
Med aff
döpt på Jubilate.'' )
order" menar :ug utt man kan börja
nottt en bildförteckning sist i boden information man har och ftirstå
är
ken, men författarens privata bilder
jag
använda
kan
Hur
användas.
den kan
inte identifierade. Jag skulle glima ha
till exempel ettfödelseår plus
velx vgta årtal på dessa foton' Men det är
sriiktrorsr<ning.
Med
församling?
och en
mysterium som återstår i denna
raru
3nda
ens mysteriom tui-man välja utt
bok!
torfOrfrtirståingder eller födelseboken
Dorothy Glantz
(Fb). I kapitlet om Fb visas ett utdrag
ån Fb från L7g6 och hur den är uppställd
där'
och vad man kan vänta sig att hitta
om
paragrafer
finns några

i

handstilskunskaper. ABCmed
hur
ett*1"il
ää

fs'"

f

bi

fl

av

Likaså

namnskick, seder och bruk vid doPet'
namngivning med mera' När du ögnar
ig."oä denna information ser du direkt
om du har tillräckligt med information
för att anvdnda FbMed ett födelseår och en församling
(Fs) kan du också titta direlct i Hft och
där kanske få en hänvisning till vilken
l{fl
månad i Fb du bör leta. I kapitlen om
till hus1är man sig lite om bakgrunden
av
målning
en
förhör, koåpletterat med
Kilian ZoLL som visar hur ett husförhör

{S\

,s\

5 tT

#rfit

r s itry s r;'gr.'srs

-*'f,p* r *'."-i

kunde gå till.
upp
Husförhörslängderna skulle sfällas
upptopografiskt. Och skillnaden mellan
en
och
stfumingen av en FIfl från en stad
på lanjet förklaras. Skillnaden mellan
husförhörslängd och en församlingsbok

-1ft

g :.r

[r

r.rb,*

i,:,

å-i

sa f gi

i;' I *.+'r';

å-

l

l"

i'

1'S

JohansSlciktforsknin7ens Mysterium' Ewa

son.MonitorFörlaget,2A02'ISBN:9188034-75-5

vet du den?
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Planerad verksamhet under 2005

får man en pinkad som ska användas vid

Styrelsen har planerat att, utöver årsmcitet,
ha ett allmänt möte L3 april samt en utflykt
till nya Släkforskarcentrum i Sundbyberg.
Under hösten planeras tre sammankomster. Innehållet i dessa och datum får bestämmas av den nyvalda styrelsen. Traditionell temadag blir det också och den är planerad till 15 oktober.

bokningen,

Biblioteket kommer på samma dator att ha
CD-skivorna Sveriges befolkning 1890 samt
Sveriges befollvting I 980.

Stäktforskningens Dag 2006
Vid Sveriges Släktforskarfcirbunds
Östersund

Styrelsen beräknar att an-tecknat ska
komma ut fyra gånger under året. Redaktionen hoppas att många medlemmar även fortsättningsvis kommer med bidrag till an-

eff försök att anordna en Släktforskningens
dag över hela landet. Det blir den 18 mars

tecknat.

Stäktforskarcentrum
i Sundbyberg

2006.

Medlemsavgiften på 150 kr för enskild
och 2W kr för familj beräknas vara oförändrad under 2W6.

Det är ny adress och nytt telefonnummer till
Sveriges Släktrorskarförbund, som nu flyttat
till Släktrorskarcenffum i Sundbyberg.
Adressen åir All6n 7, I72 66 Sundbyberg,
och telefonnurnret 08 { l0 75 50. Släktforskarcentrum ar öppet för allmänheten måndag-fredag 10.00-16.00.
Släktforskarcenfium är gemensamt med
Genealogiska foreningen. I lokalema finns
också Dis-Öst. För öppettider, kontrollera
med Släkforskarcentrum eller respektive
förenings hemsida.

Genline på Sollentuna bibliotek
Kyrkböckerna på Internet, Genlire, kommer
att finnas på Sollentuna bibliotek i centrum
från slutet av januari. Man får boka fvåtimmarspass och den förutseende bokar naturligfvis i förväg. Det är kostnadsfritt att
använda Genline på bibliotekel Bokning
sker på en bokningsdator i hunudbiblioteket.
Man måste ha lånekort och fran biblioteket

?
?

i

sfåmma i
höstas beslöts att man ska göra

År du nybörjare i sliilctforslming? Völkommen titl studiecirkel!
Föreningen Sollenturta Släkforskare har under hösten fått flera nya medlemmar. En del av
dessa har redan hunnit hitra anf:ider och anmödrar langt tillbaka i tiden medan andra står i
begynnelsen av sin forskarg?irning. Några i den senare kategorin har efterfrågat en kurs i hur
man bäst går tillv?iga nålr man sliikforskar, så att de kan komma igang på allvar.
Föreningen kommer nu att ordna en studiecirkel i slåiktrorskning för nybörjare under vårterrninen med start i mitten av februari. Kursen beräknas pågå under sex onsdagar, preliminlirt mellan kl. 13.30 och 16.00. Ledare blir Berit och Gunnar Jeppsson.
Studiecirkeln iir avgiftsfri. Däiremot vill vi att var och en nar tiitgang till boken Stciktforska!
Steg för steg ay Per Clemensson och Kjell Andersson. Den går att låna på biblioteket eller
köpa i bokhandeln. Billigaste inköp gör man på nätet - exempelvis på adlibris (286 kr) eller
bokus (281 kr). Fraktavgift på 19 kr tillkomnier. Irdarna hjåilper gärna till med inköpen för
dem som inte brukar handla böcker på nätet.
Anmåilan skall göras till Berit och Gunnar Jeppsson, telefon 754-26 95- Lokal för kursen
avgörs nåir Vi vet hur många deltagare det blir.
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Avsändare:

Föreningen Sollentuna Slgb.dfskare
c / o Christina Högrya'rKtsergman
Allevägen L
L92 TffiOLLENTI]NA

Fönerut rueeru

SoueNru

NA St-ÄxrroRsKARE

inbjuder til I

årsmöte
måndag 21 februari 2005 kl 19.00 i Tintomararummet,
Biblioteket, Sollentuna centrum

.a\.

På dagordningen: verksam hetsberättelse (se an-te ckwt sid 1 1-L3),

revisorernas berättelse, ansvarsfrihe! val av ordfiirande,
styrelseledamöter, revisorer och revisorsuppleant fastställande
av medlemsavgift fiir 2006, behandling av eventuella motioner.

Motioner till årsmötet ska Yara vice ordftirande Christina
Högmark Bergman tillhanda senast den 7 februari 2005
under adress Atldvägen 12 G, 19276 Sollentuna.

*

'

På programmet i öwigt:

Var forskar du?
H itta din forskarkompis

!

Vi delar in oss vid fyra bord allt efter forskningsintresse,
ett fiir Norrland, ett fiir Svealand, ett fiir västra Götaland
samt ett ftir södra och östra GötalandVar och en anger sitt huvudsakliga forskningsområde,
så kanske vi finner gemensamma slåiktingar eller intressen.

*

Viilkomne!
Styrelsen

+r'..

{$-.

