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Tvätterskor vid klappbrygga nedanför Barnängen
med Danviksklippan i bakgrunden.
Läs mer om fattigt folks villkor i gången tid på sidorna 6 – 11.

Vinterns föredrag
16 februari
Margareta Lagerman kommer
till vår mötesafton och berättar
om Gabriel Polhem.
17 mars
Barbro Nordlöf kommer till vår
mötesafton och berättar om
”Familjerätt förr och nu”.
Se annonserna på sista sidan!
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Ordföranden har ordet
Nu skriver vi 2010 - två nya siffror att träna
in sig på – och detta sekels första
decennium är förbi.
För släktforskningen har detta decennium
inneburit stora framsteg. Det har kommit
nya program och nytt material som medför
förenkling för släktforskaren. Tänk så
bekvämt att kunna sitta hemma vid sin
dator och plocka fram anorna! Vem hade
tänkt sig detta för tio år sedan?
I radio har man länge sänt släktforskarprogram men på sista tiden har även
TV gett sig in i branschen. Allt detta medför att intresset för släktforskning är på
stark frammarsch. Det visar sig också i
medlemsstatistiken. Antalet medlemmar
ökar stadigt.
I år fyller vår förening 20 år. Något att
celebrera! Det ska bli spännande att se vad
den nya styrelsen hittar på.
Detta är min sista ordförandespalt. Nu har
jag varit ordförande fyra år. Det har varit
intressant och stimulerande och jag har lärt
mig massor om släktforskning. Det har varit
roligt att arbeta tillsammans med alla
kunniga medlemmar som troget ställt upp. I
första hand de i styrelsen men också de som
bidragit med insatser av olika slag på alla
våra aktiviteter. Jag har under denna tid lärt
känna många nya intressanta personer
vilket jag är särskilt glad för. Varmt tack till
alla som stöttat mig och kommit med glada
tillrop och haft överseende med de fadäser
som inträffat.
Nu önskar jag den nya styrelsen lycka till.
Jag hoppas innerligt att det finns de som
vill åta sig uppdrag även i fortsättningen så
vår förening kan leva kvar.

c/o Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7, 192 77 Sollentuna
Föreningens plusgiro: 712 140-3
Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 191
medlemmar.
Föreningen vill öka intresset för släktforskning, bland annat genom föreläsningar och
studiebesök.

KALENDARIUM
 Tisdagen den 16 februari kl 19.00
Årsmöte med föredrag av Margareta
Lagerman om uppfinnaren Gabriel
Polhem.
Onsdagen den 17 mars kl 19.00
Föredrag av Barbro Nordlöf om
familjerätt förr och nu.
 Torsdagen den 15 april kl 19.00
Föredrag av Bertil Klingsell om pärlor i
udda arkiv.
 Tisdagen den 20 april kl 13.00
Studiebesök på Landstingsarkivet.
 Tisdagen den 4 maj kl 19.00
Föredrag av Gunvor Hjärtström om
giftermål förr och nu.
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När var och en sin syssla sköter. Då går allt väl
evad som möter.
Med dessa ord avslutas Hustavlan, den lutherska läran om de tre stånden, som
påverkade människornas mentalitet under nära tre hundra år.
I Smålands Historia, Historiska Media Riga 2006, ger Olle Larsson, Lennart Johansson
och Lars-Olof Larsson också en beskrivning av den sociala strukturen på landsbygden under samma tid med utgångspunkt från förhållandena i Småland. Nedan följer
ett sammandrag av sidorna 141-192.
ståndet av överhet och undersåtar medan
hushållsståndet var indelat i inte mindre än
nio olika grupper. Dessa var gifta män,
gifta kvinnor, föräldrar, barn, husbönder
och matmödrar, tjänstefolk, ungt folk,
änkor samt menige man. En ideal situation
rådde då lärarna var undersåtar i det
politiska ståndet och överheten åhörare i
kyrkoståndet. Husfadern var överhuvud i
hushållsståndet medan han tillhörde lärarna
eller åhörarna i kyrkoståndet, eller överheten eller undersåtarna i det politiska ståndet. Hustavlan omfattade alla människor i
samhället.
Värt att notera är att man inom hushållsståndet ingick i en rad olika relationer.
En gift man hade en relation till sin hustru
och var dessutom förälder till sina barn.
Han kunde sedan antingen vara husbonde
eller tillhöra tjänstefolkets skara. Han ingick också i gruppen menige man. Även
kvinnorna ingick i flera olika relationer.
Hustavlans bibelord tillhandahöll regler
för hur människorna i de olika stånden och
grupperna skulle förhålla sig till varandra.
Bibelorden betonar i många avseenden de
ömsesidiga förpliktelserna i de olika relationerna.
Den gifta kvinnan skulle vara underordnad sin man som i sin tur skulle visa
henne kärlek. Tjänstefolket skulle lyda
sina husbönder som var skyldiga att behandla dem väl. De bibelord som riktar sig
till gruppen menige man kan karaktäriseras
som regler för mellanmänskliga relationer
över huvud taget. Vikten av att visa godhet mot nästan betonas genomgående.
Hustavlans slutord uttrycker väl den
strävan efter ordning som präglar 1600-

Hustavlan
Ibland kallas perioden från 1500-talets
början och fram till det tidiga 1800-talet
för hustavlans tid. Med detta menar man en
tid där den lutherska läran om de tre
stånden, hustavlan, spelade en så stor roll
att dess budskap kan ses som en del av
människornas mentalitet.
Treståndsläran mötte människorna i den
lilla katekesen, boken som fick så stor
spridning att den med rätta kan betraktas
som folkboken framför alla andra från och
med 1500-talet. Den kom att spela en
viktig roll i folkundervisningen och alla
människor kom härigenom att konfronteras
med dess innehåll.

Luthers lilla katekes.

Hustavlan delade in mänskligheten i tre
av Gud givna stånd: kyrkoståndet, det
politiska ståndet och hushållsståndet.
Varje stånd var i sin tur indelade i överordnade och underlydande. Kyrkoståndet
bestod av lärare och åhörare, det politiska

3

talets samhälle. ”När var och en sin syssla
sköter. Då går allt väl evad oss möter.”
Ordning i relation till Gud, mellan grannar,
i äktenskapet och i samhället i stort var av
fundamental betydelse.

det möjligt för kronobönderna att köpa loss
sin jord och bli självägande skattebönder.
Under 1700-talet fördubblades antalet
självägande bönder, sedan det genom en
bestämmelse från 1789 blivit möjligt också

1600-talets sociala strukturer
Skattebönder ägde själva sina gårdar och
betalade skatt till kronan. Kronobönderna
brukade jord som ägdes av kronan och erlade en årlig ränta till staten medan frälsebönderna brukade adelns jordar och betalade avrad, det vill säga en årlig avgift, för
detta. De sociala skillnaderna inom bondeståndet, liksom inom de övriga stånden,
var stora. Endast skatte- och kronobönderna hade rätt att välja representanter till
riksdagen. Här kunde de ställa krav och
argumentera för och emot beslut.
Av denna utveckling att döma – adelns
tillväxt och ökande privilegier – kunde
man tänka sig att bönderna i många avseenden var utlämnade åt enskilda adelsmäns
godtycke och att deras rädsla att förlora sin
frihet och sin jord var befogad. Men det
mesta tyder på att Mobergs bild av det
småländska 1600-talet är målad i för mörka färger. Det verkar snarast som om rättssäkerheten förbättrades än försämrades
under århundradet, bland annat tack vare
hovrätternas tillkomst. Inte heller kan man
generellt säga att adeln försökte tillskansa
sig äganderätten till skattegårdar. Det finns
emellertid flera exempel på frälseköp av
skattejord. Sannolikt hade bönderna det
inte sämre under adeln än under kronan.
Frälsebönderna drabbades faktiskt lindrigare av utskrivningarna till krigsmakten
än de övriga. Bilden av en förtryckt
bondeklass som led svårt under ett obarmhärtigt adelsvälde stämmer illa överens
med den historiska verkligheten.

Självägande bönder.

för frälsebönder att bli självägande. I
Kronobergs län var 80 procent av bönderna
självägande 1800 jämfört med 40 procent
hundra år tidigare. Böndernas stöd till
Gustav III gav dem också en kunglig försäkran om fri- och rättigheter. Bland annat
fick de full rätt till skogsavverkning, jakt
och fiske på utmarkerna.
Med jordbrukets expansion följde en
ökad levnadsstandard.
Kosthållningen
blev bättre, liksom kläderna och bostäderna. Nu lät många bönder uppföra stora
mangårdsbyggnader i två våningar med de
högre ståndspersonernas bostäder som
förebilder. Före år 1800 var herrgårdar
och prästgårdar ofta rödmålade medan
bondstugorna var omålade. Från och med
denna tid blir bondgårdarna röda, medan
torp och backstugor förblev omålade och
grå. För att distansera sig från bönderna
slutade herrskapsfolket att måla sina hus
röda och övergick i stället till att måla sina
boningshus med vit eller gul oljefärg.
Generellt kan man säga att den småländske
bonden blev ganska förmögen under 1800talet. Bilden av den småländska fattigdomen under 1800-talet måste därför nyanseras. Bönderna var välbeställda medan
fattigdomen framför allt drabbade det
växande landsbygdsproletariatet som snart

Självägande bönder ökar i antal
Jordbrukets expansion medförde en social
omstrukturering på landsbygden. Framför
allt ökade de självägande böndernas antal.
Under sent 1600-tal tillhörde drygt 25 procent av de småländska bönderna denna kategori. Förordningen om skatteköp gjorde
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skulle dras till städerna, arbetsvandra eller
emigrera.

Storgodsdrift och statarsystem
Under loppet av 1800-talet blev det allt
vanligare att godsägare gick över till storgodsdrift. Arrendebönderna avhystes och
arbetskraftsbehovet löstes genom dagsverksskyldiga herrgårdstorpare och statare.
Denna utveckling innebar att hela byar
kunde försvinna.
Under 1800-talet var inte längre alla
säterier i adelns ägo. Från och med 1810
blev det möjligt för ofrälse personer att förvärva rätten till säterier. Många så kallade
ofrälse ståndspersoner utnyttjade möjligheten och under seklets lopp blev det allt
vanligare att herrgårdar beboddes av
ofrälse officerare, ämbetsmän och andra.
Långsamt förvandlades det gamla bondesamhället. Snart skulle en omfattande
folkförflyttning äga rum från landsbygden
och in till städerna och till Amerikas
förenta stater, det förlovade landet i väster.
Snart kom Sverige att omvandlas från att
vara ett jordbruksland till att bli ett industriland. En ny era började!

1800-talets befolkningsexplosion
Trots den kraftiga nyodlingen gjorde den
kraftiga befolkningsökningen att den
odlingsbara marken inte räckte till alla.
Hemmansklyvningen fortsatte men till sist
blev odlingsenheterna för små för att
kunna klyvas ytterligare. Många barn till
bönder kunde inte längre bli självägande
jordbrukare utan proletariserades och blev
torpare, backstugusittare eller tjänstefolk i

Backstuga.

Gitt Rosander

stället. Klyftan mellan den relativt välmående bondeklassen och jordbruksproletariatet ökade.
Redan vid mitten av 1800-talet var den
senare gruppen omfattande. I likhet med
bondeklassen fanns det också stora sociala
och ekonomiska skillnader inom jordbrukssamhället underklass. Torparna hade
det relativt bra. De hade för det mesta en
trygg bärgning på sitt torp som de ofta
innehade med besittningsrätt på livstid.
Backstugusittarna levde i små hus som
stod på ofri grund. Många av dem som
levde i backstugorna var skomakare, skräddare, förtennare, snickare, taktäckare och
smeder eller försörjde sig genom stickning,
virkning och dylikt. Inhyseshjonen hade
det sämst. De var många gånger gamla,
sjuka och uttjänta och levde inhysta hos
andra. På detta sätt var de ständigt utlämnade åt andras goda vilja för att klara sitt
uppehälle.

Släktforskarhjälp
Lördagarna den 13 februari, den 13 mars
och den 10 april är du välkommen till
släktforskardatorn på Biblioteket i
Sollentuna Centrum.
Kl 11.00 - 14.00 är en rutinerad släktforskare på plats för att hjälpa dig som
kanske inte kommit så långt i din
forskning. Även du som hållit på ett tag är
givetvis välkommen.
Ta med dig vad du hittills forskat fram,
så får vi se om vi kan komma vidare.
Ingen föranmälan.
Styrelsen
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Fattig förr
På vår temadag den 24 oktober 2009 fick vi som infunnit oss i Amorinasalen höra
två mycket intressanta föredrag på temat ”Fattig förr”.
Först ut var Birgit Peters som berättade om fattiga och okända människor i
Stockholm i mitten på 1700-talet och under senare delen av 1800-talet med
utgångspunkt från Per Anders Fogelströms författarskap. Många av oss har väl läst
och gripits av Johannes o Majas och Hennings o Lottens öden i Fogelströms
Stockholms-skildringar. Fokus var nu riktat på de fattigas levnadsvillkor som
Fogelström genom sin forskning redovisar i sina böcker.
En kortversion av föredraget kan du läsa på sidan 9 i detta nummer av an-tecknat.
Därefter var det Berith Dahlströms tur. Hennes ämne var svensk socialhistoria från
medeltid till nutid med tonvikt på utvecklingen i Stockholm. Föredraget, som var
mycket innehållsrikt, återges här nedan i sammandrag.

Medeltiden
Under århundraden flyttades allt fler
verksamheter ut till Danviken. Det blev en
uppsamlingsplats för allehanda icke önskvärda existenser som man inte ville ha inne
i staden. Man bedrev sjuk- och ålderdomshem, spetälskestuga, kurhus, barnsjukstuga, politibarnhus, änkehus och dårhus.
Under 1800-talet överförs fler och fler av
verksamheterna från Danviken till framför
allt Kungsholmen där bland annat
Konradsbergs dårhus, kurhuset Eira och
Garnisonssjukhuset etableras. 1915 är det
nya Danvikshem klart. Det är idag vår enda
”barmhärtighetsinstitution” med anor från
medeltiden. Danviken har kommit att kallas ”socialvårdens vagga”.
I och med reformationen tar staten över
sjukvården medan kyrksocknarna får fortsätta att sköta merparten av fattigvården.

Under medeltiden hade fattigdom ett andligt värde. Ofrivilligt fattiga ansågs utvalda
av Gud. Fattiga människor var ofta objekt
för kristna välgärningar för att välgöraren
skulle få frälsning och syndernas förlåtelse.
I landskapslagarna reglerades de äldsta
formerna av samhällig hjälpverksamhet åt
de fattiga och Magnus Erikssons landslag
innehöll bland annat barns skyldighet att
vårda gamla föräldrar. Gillen och skrån
bedrev omfattande hjälpverksamhet bland
sina medlemmar.
I Stockholm fanns ett antal barmhärtighetsinrättningar – Helgeandshuset på
Helgeandsholmen, S:t Örjans Hospital vid
nuvarande Johannes kyrkogård, Själagården på Själagårdsgatan, Fredags- och
Söndagsallmosorna i Gamla Stan och sjukstugorna vid Munkbron och på Gråmunkeholmen.

Reformationen
Vid reformationsriksdagen i juni 1527 slås
välgörenhetsinstitutionerna i Stockholm
samman. 1531 förs alla fattiga och sjuka
över till det gamla Franciskanerklostret på
Gråmunkeholmen
under
benämning
Stockholms Helgeandshus och Hospital. På
grund av orenlighet och stank flyttas det
dock redan 1551 av Gustav Vasa till
Danviken vid Hammarby sjö. Stockholms
Hospital, som det senare kom att kallas,
var den första sociala inrättningen där.

Danviken.

Hospitalordningen 1624
Gustav II Adolf ger 1624 ut en ”constitution emot tiggiare och tidjztiuffer” även
kallad 1624 års hospitalordning. Syftet är
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att bekämpa det skadliga och fördärvliga
tiggeriet som ökade i hela landet och som
riskerade att uppfylla riket med lättingar
och andra onyttiga och skadliga grupper av
människor. Sjuk- och fattigvården skulle
centraliseras till färre och större institutioner. Sjuk- och fattigstugorna i socknarna skulle rivas och tiggeri förbjudas.
Fattigstugorna ansågs orsaka lättja och
tiggeri. Gamla, sjuka och vanföra skulle in
på hospitalen och föräldralösa och tiggande
barn på barnhusen. Lata och odisciplinerade skulle föras till tukthusen.
Nu blev det inte riktigt som det var tänkt.
Endast vissa delar av förordningen kom att
förverkligas. Större delen av fattigvården
kom liksom tidigare att skötas av lokalsamhället.

vinster mellan barnhus, tukthus och fängelse kunde uppnås. Det gällde att ta tillvara
all arbetskraft. Stora Barnhuset ändrade
senare namn till Allmänna Barnhuset och
flyttade 1885 till Norrtullsgatan och fanns
kvar där till 1923 då det stängdes.

Drottninghuset
År 1686 instiftades av drottning Ulrika
Eleonora d.ä. en offentlig fattigvårdsinstitution i Stockholm belägen vid Johannes
kyrkogård. Drottninghuset, som det kom
att kallas, är i bruk än i denna dag.

Försvarslöshetslagen
Försvarslös var den som inte hade fast
arbete, förmögenhet eller annan försörjning. Den som saknade detta kunde tvingas
in på tukthus/spinnhus för att där arbeta för
sin försörjning. Efter stormaktstiden (efter
1721) var landet utarmat. Tiggeriet ökade
till en kolossal omfattning med de stora
skarorna av hemvändande soldater och
flyktingar. Myndigheterna började därför
tillämpa försvarslöshetslagen allt oftare
och allt hårdare för att få bukt med det
tilltagande tiggeriet. På tukt- och spinnhusen fick de intagna stanna tills de lyckats
få en fast tjänst, vilket kunde ta många år.
Försvarslöshetslagen avskaffades 1885 och
ersattes av lösdriverilagen som 1965 i sin
tur ersattes av lagen om samhällsfarlig
asocialitet fram till 1981.

Stora Barnhuset
1624 års hospitalordning resulterade i ett
Barn- och Tuktohus i det gamla klostret på
Gråmunkeholmen för barn som saknade
familj och som drev omkring på stadens
gator och tiggde. Stora Barnhuset, som det
kom att kallas, flyttade 1633 till ett område

Fattighus inrättas
Under 1730-talet beslöts att alla församlingar i Stockholm skulle inrätta fattighus.
Först ut var Katarina församling år 1745. I
centrala staden uppförde flera av församligarna sina fattighus på Sabbatsbergsområdet på Norrmalm.
De fattiga indelades i olika klasser
beroende på arbetsförmåga. Det var viktigt
att vara ”rätt fattig” d v s ingå i rätt
fattigklass. Deras understöd var beroende
av vilken fattigklass de tillhörde. Störst
understöd fick de sängliggande, lytta, lama
och blinda. Nästa klass bestod av
föräldralösa barn, utfattiga änkor och

Stora Barnhuset.

vid nuvarande Norra Bantorget. Barnen
fick här en viss undervisning men viktigast
var att de arbetade och på så vis kunde dra
in inkomster till verksamheten.
I mitten av 1600-talet byggdes i anslutning till barnhuset ett renodlat tukthus för
tjuvar, löskonor, fyllehundar och fyllehyndor och vid 1600-talets slut det nya
Smedjegårdsfängelset. Tanken var att skapa ett ”hantverkshus” där samordnings-
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åldringar som saknade anhöriga. Även
husfattiga d v s de som hade husrum kunde
vara berättigade till visst underhåll. Ju friskare de fattiga var desto lägre blev understödet.

begärde minst i bidrag från kommunen.
Det var också vanligt med så kallad rotegång för åldringar och andra fattiga genom
att bönderna turades om att försörja och
härbärgera de fattiga. Fattigvårdsstyrelsen
hade målsmans- och husbonderätt över
understödstagarna. De som försörjdes av
fattigvården fick inte rösträtt förrän 1945.
Fattigauktioner och rotegång upphörde
först 1918.
Genom lagstiftning skedde under 1900talet viktiga förändringar till det bättre och
genom att vissa ärenden togs bort från
fattigvården. 1913 infördes lagen om allmän pensionsförsäkring och 1948 blev
pensionen mer ekonomiskt omfattande –
den gick att leva på. 1924 inrättades barnavårdsnämnder, 1948 infördes allmänt barnbidrag och 1918 års fattigvårdslag ersattes
med 1956 års socialhjälpslag. I den avskaffades bland annat den äldre lagstiftningens regler om anhörigas försörjningsplikt. Socialhjälp blev nu en rättighet.
1982 kom socialtjänstlagen som ersatte
ett antal tidigare lagar om socialhjälp,
nykterhetsvård, barnavård och barnomsorg.
Från 1982 har kommunerna ansvaret för att
alla invånare får den hjälp de behöver.
Numera heter socialhjälp försörjningsstöd.

Fattighusets folk.

För att bli intagen på församlingens
fattighus måste man vara ”rätt fattig”,
tillhöra församlingen, leva sedligt och
kristet och vara vid ”förnuft och sinne”.
Genom 1862 års kommunallagar övertog
Stockholms kommun fattighusen från
församlingarna.

Försörjnings- och arbetsanstalter
Under 1800-talet hade Stockholm två
centrala anstalter – 1846-1905 Södra försörjningsinrättningen ”Dihlströmska” vid
Glasbruksgatan och 1861-1925 Norra försörjningsinrättningen ”Grubbens” vid Fleminggatan. De kunde härbärgera upp till
2 000 personer – män, kvinnor och barn.
När anstalterna lades ner, flyttades de kvarvarande till Högalids vårdhem vid
Hornstull.

Tom Hedström

Säregna dopnamn
Man finner ibland ovanliga dopnamn
i födelseböckerna och vi har tidigare
redovisat en del sådana fynd i antecknat. Här följer mitt bidrag denna
gång:

Fattigvårdslagstiftning
1847 fick fattigvården en likartad reglering
över hela landet och 1853 infördes möjligheter att överklaga hos länsstyrelserna.
1871 beskars fattighjälpen kraftigt och
möjligheten att överklaga togs bort. Endast
nödtorftig hjälp kunde fås om det inte
fanns anhöriga som kunde bistå och man
måste också ha hemortsrätt i kommunen,
d v s vistats där i minst tre år. Det var mest
åldringar och faderlösa barn som fick
hjälp. Både barn och åldringar auktionerades ut vid fattigauktioner till den som

Alfhild Animalia Elisabeth
Astrid Christina Florentina
Bror Lovisin
Elisabeth Detlomina
Frans Oskar Adolf Niodor
Krestene Saxenia Elosina
Mera liknande kuriosa från er forskning efterlyses!
Tom Hedström
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Fattig i Fogelströms Stockholm
Man kan inte välja en mer representativ
författare än Per Anders Fogelström när
det gäller att skildra fattiga människors
villkor förr i tiden. Fogelström började
berätta om Stockholms historia i de fem
böckerna i serien Stad som behandlar åren
1860 till 1968. Där får vi följa Hennings
och Lottens och deras efterkommandes
öden, tillsammans fem generationer. Därefter går författaren tillbaka fem generationer av Lottens förfäder till mitten av
1700-talet i Vävarnas barn, och fortsätter
berättelsen i Krigens barn och Vita
bergens barn. Den sistnämnda romanen
slutar där Mina drömmars stad börjar och
tillsammans spänner de åtta romanerna
över 219 år av Stockholms historia.
Fogelström vill berätta om de fattiga och
okända människorna. Dessa människor var
under 1700-talet analfabeter och har inte
lämnat några skrivna dokument. Fakta
måste sökas i fattigläkares anteckningar, i
kyrkböcker och domstolsprotokoll. Böckernas huvudpersoner är diktade men
fabrikörer, präster och andra kända mera
offentliga personer är faktiska. Det ligger
ingående forskning bakom Stockholmsromanerna, vilket Fogelström belönades
för 1976 då han utnämndes till hedersdoktor i historia vid Stockholms universitet.

petersjuderiet anlades 1749 i nuvarande
Rålambshovsparken för tillverkning av salpeter, som behövdes för krutframställning.

Bostad, arbete och kost
När Lottens förfäder Maja och Johannes
Krohn kommer till Barnängen har de sonen
Per, 10 år, med sig och Maja föder där sitt
femte barn Sofia Magdalena. Tre barn är
döda. Familjens hem var en säng i ett litet
fabriksrum där fem personer arbetade på
dagarna och tio sov på nätterna. Arbetsdagarna var långa, från fem på morgonen till
nio på kvällen. Ändå hade textilarbetarna
svårt att försörja sig och de fick många
gånger gå ut och tigga på söndagarna. Ett
enklare sätt för kvinnor var att ”gå med
korgen”, alltså låtsas vara försäljerskor,
men det man sålde var sexuella tjänster.
Två systrar upptäcks av sedlighetspolisen
och hamnar på spinnhuset på Långholmen.

Fattigt folk skulle göra landet rikt
Spinnhuset på Långholmen.

Här presenteras några människoöden dels
ur Vävarnas barn (1749-1779), dels ur
Mina drömmars stad (1860-1880) och
Barn av sin stad (1880-1900) ur olika
perspektiv: bostad, arbete, barnens och
åldringarnas villkor, sjukdom och nöjen
om det fanns några. Nationalekonomerna
under 1700-talet menade att arbetarnas
fattigdom skulle göra landet rikt: Nöden
skulle tvinga de fattiga att arbeta flitigt,
magan och behoven äro starka pådrivare.
Vävarnas barn handlar om Barnängens
textilfabrik men också om salpetersjuderiet på Kungsholmen. Textilfabriken
grundades 1691 för framställning av det
blåa klädet till karolinernas uniformer. Sal-

Man får veta vad de intagna utspisas med. I
Vävarnas barn har potatisen ännu inte
blivit den basföda som den blir under
1800-talet. Man åt gröt, strömming, sill,
bröd, kött och fick ibland mjölk. Den
ensidigt salta kosten utan grönsaker gav
upphov till skörbjugg. På spinnhuset fick
man ändå bättre mat än många bland de
”fria” som arbetade på fabrikerna. Men
som anställd hade man sitt ”laga försvar”.
Utan arbetsgivare kunde man sättas i
fängelse.
Någon läkare eller tandläkare fanns inte
att uppsöka på Barnängen. För Johannes
var tandvärken svårast. Han hade knappast
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några tänder kvar. Förstörda ryggar och
knän och giktskadade fingrar var vanligt.
Johannes hade en haltande gång på grund
av att hans ena ben hade slagits av och
vården han fått varit bristfällig. Han avled i
rödsot (dysenteri) på grund av bristande
sanitära förhållanden.

tre år på salpetersjuderiet, en tid som hon
knappt överlever. Hon gifter sig och blir
tvätterska, det friaste yrket vid denna tid.
Sofias dotter Malin hjälper till med tvätten
liksom barnbarnet Lisa. Lisas dotter Malin
blir också tvätterska och då har vi kommit
fram till Lottens mor. Lotten är 12 år när
Mina drömmar stad börjar.
Malins arbetskamrat Johanna arbetar hos
en prästfru som kräver att Johanna ska vara
gift för att få behålla arbetet. Johanna lever
i ett så kallat Stockholmsäktenskap, som
var ett livslångt och troget samboförhållande utan att man gått till prästen,
med Hennings arbetskamrat i hamnen –
”Skräcken”. Det blir bröllop i tvätterskegården vid Nytorget. Det är här Henning
och Lotten träffas 1866.

Barnens villkor under 1700-talet
Omkring 1750 fanns på Barnängens
textilfabrik 500 arbetare, två gamlingar och
ett 100-tal barn. Där arbetade barnen
tidigast vid 10 års ålder. Barnadödligheten
var hög. Under ”frihetstiden” dog i
Stockholm fyra barn av tio under det första
levnadsåret (dubbelt så många som genomsnittet för hela Sverige). Pojkar och flickor
var klädda i kolt, ett kjolliknande plagg, till
7-8 årsåldern. De hade ingenting under, det
var lätt att dra upp kolten och aga dem.
Koltbarnen var helt skyddslösa och
ständigt utsatta för misshandel av äldre
barn eller vuxna. Husaga förekom, den
avskaffades inte förrän 1856.

Bostäderna i slutet av 1800-talet
Henning är föräldralös. Fadern är okänd,
modern död i kolera. När han träffar Lotten
bor han i Färgargården hos ”Storsäcken”.
Det var svårt att få sängplats under denna
tid då invandringen till storstaden gjorde
att befolkningen tredubblades på 50 år,
från 100 000 till 300 000 fram till 1900.
Henning delar rum med tre barn och tre
vuxna. Sju personer per rum var medeltal i
arbetarklassen i slutet av 1800-talet. Vi går
fram till sommaren 1867. Henning har fått
en rumskamrat, Matilda, som börjar sällskapa med hans kamrat ”Tummen”.
Henning är tillsammans med Lotten.
Sommaren 1867 hyr de fyra ett hus på
Åsöberget. Idag är husen där sanerade och
moderniserade. Men på 1860-talet var de

Åldringsvård blev fattigvård
Under närmare två århundraden hade
Danviks hospital varit stadens enda egentliga sjukhus och vårdhem för spetälska,
sinnessjuka och veneriskt smittade men
också för orkeslösa åldringar, krigsinvalider och föräldralösa barn. Katarina församling fick ett eget fattighus 1745 i
Lillienhoffska palatset vid nuvarande Medborgarplatsen. De intagna fick bära fattigplåt med fattighusets märke väl synligt.
De fick pengar som de sedan använde till
att betala sin mat. Så många som möjligt
av de intagna skulle arbeta och tjäna på
det. Fattighjonen bodde trångt, sängarna
stod nära varandra och det var många i
samma rum. Majas och Johannes son Per
bestämmer sig efter ett besök i fattighuset
att be arbetskamraten August Drake lära
honom läsa och skriva. Han kan därigenom
bli kontorist och sedan fabrikör för en egen
textilfabrik.
Handlingen fortsätter i Krigens barn och
Vita bergens barn på kvinnosidan. Sofia
blir delaktig i ett mord och får som straff

Kåkar på Åsöberget.
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otäta och dragiga. När höststormarna kom
gick fönsterrutorna ofta sönder. Henning
och Lotten får fyra barn, August, Emelie,
Gertrud och Olof. Tummen och Matilda får
tre pojkar.
Arbetstiden under åren 1860-1880, alltså
i Mina drömmars stad, har knappast blivit
kortare. Hennings arbete i hamnen kan
variera mellan 12 och 16 timmar per dag.
Under hungeråret 1867 var det hård konkurrens om arbetstillfällena, många bönder
drog sig till staden och väntade i hamnen
på något tillfälle till påhugg. Då sänktes
lönen för övertidsarbete. Tummen får
arbete i ett bageri med bara tre fria nätter
per år. Han är med om att organisera en
strejk bland bageriarbetarna, varigenom
man lyckas utverka fria lördagsnätter.

orsakad av dåliga bostäder, hårt arbete och
dålig kost. Henning avlider 35 år gammal,
medelåldern för män i arbetarklassen vid
den här tiden. Lotten flyttar nu ner med tre
av barnen till Nytorget, August adopterar
hon bort. Hon försörjer sig som tvätterska.
En januari morgon faller hon i en vak och
drunknar. Lotten blev 40 år. Emelie övertar
ansvaret för syskonen och även för
familjen Karlssons barn.

Barnens villkor under 1800-talet
Om barnen skriver Fogelström att av
utkantens fattiga ungar var hälften oäkta
och att av dessa dog hälften. Husagan var
avskaffad men barnagan förbjöds först
1976. Barnarbete förekom, det värsta
exemplet är sotarpojkarna som brände sig i
skorstenspiporna och misshandlades av de
äldre gesällerna. 1842 infördes obligatorisk
folkskola i Sverige och även om inte skolgången blev så regelbunden för alla barn,
var det dock ett stort framsteg.

Hamnarbetare.

Fanns det då inga nöjen i denna hårda
tillvaro. Jo, man kunde åka kälke och man
kunde göra turer med roddbåt på Hammarby sjö. Man kunde ta ångslupen vid
Tegelviken till Djurgården. Barnen fick
nöja sig med kottar och trädockor. Emelie
blir glad över en näsduk broderad med ett
E som Henning köpt till hennes åttaårsdag.

Viktig kunskap om förr

Tuberkulos – proletärsjukdomen

I de fem romanerna i Stadserien förbättras
långsamt villkoren, man får följa utvecklingen till folkhemmet, men det är viktigt
att påminna dagens ungdomar om att
Fattigsverige fanns för inte så länge sedan.
Jag läste alltid Mina drömmars stad med
eleverna i åk 8. Därefter vandrade vi på
Söder och eleverna fick skriva uppsats och
jämföra sitt eget liv med Hennings eller
Lottens. En flicka avslutade sin uppsats:
Jag skulle inte vilja byta med Henning för
en miljon. Hon hade fått perspektiv på sitt
eget liv.

Lotten håller sina barn rena och hela,
hennes hem är en nyskurad ö i ett hav av
smuts. Den skötsamma familjen Nilssons
öden flätas naturligt samman med den
asociala familjen Karlssons som är förstörd
av alkoholmissbruk. Spriten var billig.
Smittens tiodubbelt renade brännvin kunde
köpas för 75 öre litern på Fjäderholmarna.
Men Henning dricker inte. Pengarna behövs till mat. När Henning blir sjuk och
faller ihop i hamnen bärs han hem och blir
sängliggande. Fattigläkaren kommer på
besök och rekommenderar mjölk, ägg, kött
och färsk fisk. Han ska inte äta stark mat
såsom sill. Men det var just sill och potatis
som var basfödan liksom bröd. Den sjukdom Henning drabbats av är tuberkulos,

Birgit Peters
(F d sekreterare i sällskapet Per Anders
Fogelströms Vänner och tidigare högstadielärare i svenska och engelska.)
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Lisskvarngården i Nås. Foto: Jon Lindholm.

Gårdsnamnen i Dalarna
Allmogen i Dalarna har intill nutid allmänt
saknat bruket av släktnamn i betydelsen
ärftliga tillnamn efter dopnamnet. Där har
man i stället i de s k gårdsnamnen ett slags
tillnamn, som står före dopnamnet. De kan
betraktas som verkliga släktnamn, då de
går i arv och ofta är mycket beständiga
inom släkterna.
Benämningen gårdsnamn är dock
missvisande, då dessa namn i de allra flesta
fall kan härledas till personer och mera
sällan står i direkt samband med gårdarna.
Bättre vore den gamla folkliga benämningen förnamn, om inte detta ord redan är
använt i betydelsen dopnamn.
Gårdsnamnen är att uppfatta som ursprungliga fars- och morsnamn. Patronymikon med -son och -dotter efter
farsnamnet är relativt sentida namnformer.
Mot detta något klumpiga namnskick har
funnits ett äldre bruk med faderns namn
före dopnamnet och i genitiv. I stället för
Anders Göransson har man i Dalarna sagt
Görans-Anders, ihopskrivet Görasanders,
uttalat med endast en accent. Detta namnskick är mycket gammalt och finns även i
andra delar av Sverige.

Dalarnas gårdsnamn har till största delen
bildats av någon anfaders dopnamn. Hela
dopnamnsförrådet inom en socken kan då
ha tagits i bruk. Även gamla utdöda dopnamn går igen i gårdsnamnen – t ex Bond
(Bonde), Böris (Böril), Eljas (Ilian), Toris
(Torgil), Trons (Trond), Guris (Gudrid),
Gullo (Gunlög) o s v. Äldre former av
nutida namn är också vanliga – t ex Has
(Hans), Jannes (Johannes), Jugas (Johan),
Hinders (Henrik), Kerstopp (Kristoffer),
Nirs (Nils), Säffräs (Sigfrid), Beri (Britta),
Majt (Marit), Segris (Sigrid) o s v.
Dessa gårdsnamns uppkomst är analoga
med uppkomsten av släktnamnen på -son.
Per, en son till en avlägsen anfader Jöns,
kallas inte Per Jönsson utan Jöns-Per och
Erik, en sonsons sonson till Jöns, kommer
att heta Jöns-Eriks. Både Per och Erik bär
sin anfaders namn och båda lämnar det
vidare till efterkommande.
Gårdsnamn kunde även bildas av någon
anmoders namn – ingenting hindrade att en
son eller dotter blev känd som sin moders
son eller dotter. I äldre tid var detta gårdsnamnsskick naturligt och tämligen vanligt.
En släkt kunde bli så talrik att de olika
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i Dalarna – t ex Per i Hagen, Lasse på
Heden och Ola i Jönsa eller vardagligare
Haga-Per, Hed-Lasse och Jöns-Ola.
Gårdsnamn kan även ha uppkommit ur
kultur- och naturbegrepp t ex Bäck, Fall,
Grop, Hed, Hol, Kvarnhol, Smedback,
Storsten, Tomt, Täpp m fl.
Ibland måste nya gårdsnamn skapas och
då antalet dopnamn var begränsat kunde
man sätta samman flera av sina förfäders
dopnamn. Soldatsläkten Hök härstammar
från en Per Ersson Hök. Sonsonens namn
skrevs Hök Per Ersson och dennes son Hök
Olof Persson kallades Hökpers-Olar. Den
senares ättlingar kallas Hökpersolars-Erke
och Hökpersolars-Per. Här har vi tre
förfäder i gårdsnamnet. På likande sätt har
gårdsnamnen Andersjans, Bondjönses,
Nissamarit och Olarsbrittas uppkommit.
Gårdsnamnen har gått i arv som vanliga
släktnamn. Bäraren av namnet hade själv
inte mycket att säga till om vid namngivningen – grannar, sockenbor och
prästen skötte om den saken. Vanligen gick
faderns gårdsnamn över på ättlingarna,
manliga som kvinnliga, och den gifta
kvinnan behöll oftast sitt ärvda namn.
Farsnamn på -son och -dotter har varit
vanliga i Dalarna, men endast i skrift. I det
dagliga livet användes de aldrig. Numera
skriver sig kvinnliga ättlingar med farsnamn på -son och gifta kvinnor tar för det
mesta sin makes farsnamn, som alltså blivit
det nya släktnamnet. Gamla ärvda gårdsnamn behålls i allt mindre utsträckning.
När man under 1900-talet skaffat sig nya
släktnamn, har dock ofta det gamla
gårdsnamnet kommit till heders igen.

släktgrenarna måste skiljas åt, och då
lämpligt mansnamn saknades kunde moderns namn bli gårdsnamn åt ättlingarna.
Om modern var från annan trakt eller hade
ett för orten ovanligt namn, togs hennes
namn gärna som gårdsnamn. Norrländska
Bricken och finska Lena har givit upphov
till gårdsnamn.
Många gårdsnamn har bildats av soldatnamn. Soldatnamnet var ett personligt
skiljenamn i vardagslag – ofta begagnat i
bestämd form. Var soldatnamnet bättre utmärkande än soldatens ursprungliga gårdsnamn undanträngdes det senare och ättlingarna fick soldatnamnet som nytt gårdsnamn. Som exempel på gårdsnamn uppkomna ur soldatnamn: Atter, Alvarsam,
Blåns, Dansar, Frimodig, Gietting, Illvar,
Järp(es), Kruskopp, Kuller, Plåt, Pollack,
Ruts, Sillman, Skjutar, Spansk, Spelman,
Smed, Stöfling, Tysk o s v.
Det förekommer också gårdsnamn, som
kan härledas ur yrkesbeteckningar, t ex Fut
(Fogde), Skommar, Snickar, Spögubb,
Svarvar o s v samt ur personliga karaktäristika, t.ex. Glad, Munter, Rolig, Grå,
Röd, Liten, Lång, Stor o s v.
Flera gårdsnamn har uppstått ur släktskapsbenämningar, t ex Bel (farbror/morbror), Belkunu (farbrors/morbrors hustru), Päbel (farbror Per), Kullas (flicka/dotter), Måg, och Tyt (faster/moster).
Det finns också ett antal gårdsnamn, som
anger hemort – t ex Bagg (från Norge),
Finn, Järkarls (från Järna), Lim (från
Lima), Västgöt m fl. Namnet Västgöt i
Floda socken leder i sitt ursprung till en
Per Andersson Mollgren från Västergötland, som inflyttade i mitten av 1700talet. Tillnamnet Mollgren hade han ingen
nytta av i sin nya hemtrakt, där han bara
kallade för Västgöten. Sonen bar namnet
Västgöt-Jon och Mollgren var för alltid
försvunnet. Samma motvilja för bruk av
tillnamn råder än idag (1920-tal) – om
fadern heter Bergström kallas inte sonen
Gustaf Bergström utan Bergströms Gustaf.
Det medeltida namnskicket att namnge
en person med dopnamn samt angivande
av hemort, by eller gård förekommer ännu

Tom Hedström
Källa: Hans Boremans artikel
familjenamn 1920, sid 249 – 252.

i

Sveriges

Vinnare av antavlan, som lottades ut
vid höstens temadag, blev
Lena Jansson – grattis.
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Verksamhetsberättelse 2009
Inför föreningens årsmöte 2010 avger
styrelsen följande verksamhetsberättelse
för 2009.

Lördag den 26 september deltog vi i
den av Sollentuna kommun anordnade
Föreningsmässan i köpcentret Stinsen.
Ideella föreningar gavs där möjlighet att
visa upp sig och berätta om sin verksamhet
för besökarna.
Lördag den 24 oktober genomfördes
den sedvanliga temadagen i Tintomararummet och Amorinasalen. Årets tema var
”Fattig förr”. Föredrag hölls av Birgit
Peters om ”Människoöden i Fogelströms
författarskap” och Berith Dahlström om
”Fattigvården förr”. Utställare var Sällskapet Vallonättlingarna, Krigsarkivet,
Storstockholms Genealogiska Förening,
Genealogiska föreningen/Släktforskarnas
Arkiv, Stockholms Stadsarkiv, Genline,
DIS/ÖST, Riksarkivet samt Arkiv Digital.
Ca 90 besökare.
Tisdag den 10 november höll CarlWerner Pettersson ett föredrag om ”Svensk
emigration – fritt ur hjärtat”. 55 deltagare.
Torsdag den 3 december informerade
Kjell Åbrink om CD-skivor som hjälp i
släktforskningen. 86 deltagare.
Eftersom detta var sista mötet före jul
bjöd föreningen på glögg och pepparkakor.
Forskarstöd vid släktforskardatorn.
Tre lördagar under våren och tre under
hösten har kunniga medlemmar funnits på
biblioteket för att ge forskarstöd vid
släktforskardatorn.
Representanter från föreningen har
deltagit i informationsträffar för ideella
föreningar som kommunen inbjudit till.
Planerade besök på arkiv har blivit
inställda. Det ena pga av sjukdom, det andra pga för lågt antal anmälda deltagare.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av Kerstin
Myrehed, ordförande, Dan Eriksson,
kassör, Leif Eriksson, Karin Henriksson,
sekreterare, Eva Näslund, Brita Orre,
Brita Ågren, vice ordförande.
Styrelsen har under arbetsåret haft 9
protokollförda sammanträden.

Antal medlemmar
Föreningen hade vid årets början 184
medlemmar som betalt årsavgiften. Vid
årets slut är motsvarande antal 189.

Verksamhet under året
Föreningen har under året haft en välbesökt verksamhet med bl a mötesaftnar,
temadag, släktforskningens dag, forskarhjälp på biblioteket.
Tisdag den 17 februari hölls årsmöte.
Kvällen inleddes med att Ragnar Fornö
höll föredrag över ämnet ”Fader okänd”.
74 deltagare.
Torsdag den 12 mars föreläste Per
Clason om Indelningsverket och den
indelte soldaten. 53 deltagare.
Lördag den 21 mars genomfördes över
hela landet Släktforskningens dag. Vi
deltog med information om släktforskning
och om vår förening i biblioteket i gott
samarbete med personalen där. Ca 80
besökare.
Tisdag den 21 april höll Eva Brylla
föredrag om trender och bruket av
släktnamn från 1600-talet fram till våra
dagar. 32 besökare.
Onsdag den 23 september berättade
Anders Thornström och gav tips om några
av alla de källor som man kan finna på
nätet till hjälp vid sin släktforskning. 80
deltagare.

Ekonomi
Den kompletta ekonomiska redovisningen
presenteras vid årsmötet. Den ekonomiska
ställningen är god.
Sollentuna kommun har beviljat föreningen ett bidrag på 4 000 kronor samt
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nedsatt hyra för Amorinasalen och
Tintomararummet. Dessutom får föreningen annonsera gratis i Kulturkalendern
samt på kommunens anslagstavlor. Kommunen sköter distributionen.
För Temadagen har vi sökt och erhållit
kulturbidrag från Stockholms Läns Bildningsförbund och Sollentuna kommun.

Årsmötet äger rum tisdagen den 16
februari kl 19.00 i Tintomararummet,
Bibliotekshuset i Sollentuna Centrum. Se
vidare kallelsen i an-tecknat 4-2009.
De ärenden som kommer att avhandlas
framgår av föreningens stadgar (se antecknat 3-2008).

an-tecknat

Släktforskningens dag

Föreningens medlemstidning har utkommit
med 4 nummer under året. Tidningen sköts
av en redaktionsgrupp bestående av Gitt
Rosander Gerhardsson, Ingemar Goliath,
Tom Hedström och Thord Holst till vilka
vi härmed framför ett hjärtligt tack.

I samarbete med biblioteket i Sollentuna
centrum arrangerar vi Släktforskningens
dag lördagen den 20 mars.
Det är öppet hus på biblioteket mellan
kl 11.00 - 15.00.
Styrelsen

Känner Du Din släkt? vår informationsbroschyr om släktforskning, har uppdaterats.

Styrelsen

Biblioteksskåpet
Brita Ågren har haft ansvar för föreningens
hyllor i biblioteket. De böcker som tidigare
lånats ut vid mötesaftnar har överförts till
biblioteket för utlåning då vår låneverksamhet haft ringa omfattning. Nya
böcker har heller inte köpts in på flera år.

Kerstin Myrehed, ordförande
Tel 754 26 55
e-post: kerstin.myrehed@swipnet.se
Brita Ågren, vice ordförande
Tel 35 74 20
e-post: brita.agren@swipnet.se

Slutord

Karin Henriksson, sekreterare
Tel 754 48 01
e-post: karin.henriksson@sawast.se

Det har varit stort antal deltagare på
medlemsaktiviteterna och antalet medlemmar har ökat under året. Detta ser vi i
styrelsen som en bekräftelse på att
föreningens verksamhet i sin nuvarande
form är uppskattad. Många medlemmar har
ställt upp och hjälpt till i olika sammanhang. Till dessa riktas ett varmt tack.
Styrelsen tackar för det gångna året och
önskar föreningen fortsatt framgång i sitt
arbete.

Dan Eriksson, kassör
Tel 92 72 06
e-post: daneriksson770@hotmail.com
Leif Eriksson
Tel 754 41 09
e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se
Brita Orre
Tel 754 25 96
e-post: brita.orre@swipnet.se

Sollentuna 2009-12-31
Kerstin Myrehed

Dan Eriksson

Leif Eriksson

Karin Henriksson

Eva Näslund

Brita Orre

Eva Näslund
Tel 24 68 02
e-post: evna@tele2.se
Ändrad postadress, telefonnummer
och e-postadress anmäls till kassören
Dan Eriksson, se ovan.

Brita Ågren
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Avsändare:
Sollentuna Släktforskare
c/o Kerstin Myrehed
Vidfares väg 7
192 77 Sollentuna

Tisdagen den 16 februari kl 19.00 i Tintomararummet,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Årsmöte
därefter följer

En uppfinnare i skuggan av
sin berömde far
Föredrag av Margareta Lagerman
om Christoffer Polhems son
Gabriel.

Fri entré. Kaffe serveras.
Välkommen!

Onsdagen den 17 mars kl 19.00 i Tintomararummet,
Bibliotekshuset, Sollentuna centrum

Familjerätt förr och nu
Föredrag av Barbro Nordlöf.
Fri entré. Kaffe serveras.
Välkommen!

Kassören blir glad om alla har betalt medlemsavgiften före den 1 februari.
(150 kr per medlem, familjemedlem 50 kr, till plusgiro 712 140-3)

