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Kalendarium
OBS. Föredragen börjar kl. 18.00 och
håller på i cirka en timme.
Läs mer om föredragen på vår hemsida.

c/o Marianne Ljungström
Flädervägen 55
194 64 Upplands Väsby

Årsmötet och föredragen äger rum i
Amorinasalen, Sollentuna bibliotek.
Tisdagen den 3 mars kl. 17.00
ÅRSMÖTE. Därefter berättar Släktforskarförbundets ordförande Erland Ringborg om
förbundets verksamhet, historia och
inriktning.

Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
e-post: info@sollentunaslaktforskare.se
Plusgiro: 712 140-3

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har 254
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föredrag och studiebesök.

I samband med årsmötet firar föreningen
30-årsjubileum med förtäring. Var du med
redan när den bildades? Hör gärna av
dig till styrelsen.
Torsdagen den 19 mars kl. 18.00
FÖREDRAG av Thomas Fürth: ”Hur man
släktforskar utanför Norden”.

Styrelsen
Marianne Ljungström, ordförande
070-351 30 24 marianne@ljungstrom.nu
Margaretha Vinterholt, vice ordförande
08-754 24 96 marg.vinter@gmail.com
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
070-292 15 62
sekreterare@sollentunaslaktforskare.se
Kjell Hassel, kassör
070-712 45 09 kjell.hassel@ordratt.se
Agneta Berghem
073-705 03 07 agneta.berghem@gmail.com
Kaj Höglander
070-536 00 03 k.hoglander@hotmail.com
Margareta Lagerman
073-584 70 06
margaretalagerman@gmail.com

an-tecknat

Tisdagen den 24 mars kl. 14.00-16.00
SLÄKTFORSKARCAFÉ Arena Satelliten.
Tisdagen den 7 april kl. 9.00-16.30
DNA-kurs med Peter Sjölund: ”Så
använder du ditt DNA-resultat”. Anmälan
se hemsidan.
Onsdagen den 8 april kl. 9.00-16.30
DNA-kurs med Peter Sjölund: ”Spåra
släkten tusentals år tillbaka”. Anmälan se
hemsidan.
Tisdagen den 21 april kl. 18.00
FÖREDRAG av Kenneth Walldén: ”När
Stockholm blev storstad”.
Släktforskarstöd ges vid släktforskardatorn
på Sollentuna bibliotek kl. 10.00–14.30
följande onsdagar: 26/2, 18/3, 8/4 och 22/4,
55 minuter per person och termin.
Forskarstödet bokas via nätet. Se vår hemsida
www.sollentunaslaktforskare.se och välj
Släktforskning/Forskarstöd för instruktioner
och länk till bokningen.

ISSN 2002-9799

Medlemsbladet beräknas komma ut med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Marianne Ljungström tel.
070-351 30 24.
Redaktionsgruppen består av Agneta Berghem,
Agneta Svensson, Birgitta Hassel och
Margaretha Vinterholt.

Föreningen är medlem i Sveriges
Släktforskarförbund och samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Manus och bilder skickas till: Margaretha
Vinterholt: marg.vinter@gmail.com
Nästa nummer beräknas komma ut i maj.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Ordföranden har ordet
God fortsättning på det nya året!
Julen har vi städat ut och vårens aktiviteter har börjat. Vi har anordnat
Släktforskningens dag den 18 januari, se separat notis.
Släktforskarcaféet som vi planerat den 13 februari utgår då vi inte hittat
någon ledig lokal. Eftersom kommunen har bokat Tintomararummet och
Amorinasalen dagtid hela året ut får vi svårare att hitta lokal och det kan
bli så att vi kommer att ha caféet med början först klockan 16.
Vi kommer i april att anordna två heldagskurser i att tyda sitt DNAresultat med Peter Sjölund som kursledare och det finns i skrivande stund
fortfarande lediga platser.
Studiecirkel i att tyda handskrift kunde vi inte ordna i vår då det var för få anmälda. Ni som
är intresserade att gå den kan anmäla er på info@sollentunaslaktforskare.se.
Vi behöver fler artiklar till an-tecknat och ni som har något att skriva om, stort som smått,
hör av er!
Styrelsen är intresserad av om ni har något som ni kan berätta om och som kan vara
intressant för andra i föreningen. Det kan vara korta föredrag.
Tag för vana att titta på hemsidan under "Kommande evenemang" vad som händer i vår och
vilken lokal som gäller.
Marianne Ljungström

Äktenskapsförord 1918
Här kommer utdrag ur ett äldre äktenskapsförord. Det är inte så olikt de man skriver
idag, men vad som skiljer är hur man tituleras.
I an-tecknat nr 1-2016 berättade vår
som hans föräldrar skrev inför deras
medlem Ulf Björck om sin mor Karin
giftermål år 1918.
Björck. Hon fick som flicka ta studentDet är intressant att se hur man titulerar
examen som privatist och år 1915 blev hon
personer på den här tiden. Han är Medicine
jur. kand. Att flickor läste juridik på den
Kandidat och hon är Fröken. Att hon var
tiden var ovanligt. Hon var också den första
Jur. Kand. framkommer inte alls.
kvinnan som satt ting i Göta hovrätt.
Redaktionen
Nu delger han oss det äktenskapsförord
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Att vara fattig i början av 1800-talet
Innehållet i sockenstämmoprotokoll och kyrkoräkenskaper kan ge en bredare bild av
en socken. Vår medlem Agneta Svensson beskriver fattigvårdens innehåll och
inkomster utifrån Vendels och Frödinge socknar.
I samband med min släktforskning om min
farmor Esters anor på morssidan fann jag att
flera slutade sina liv som fattighjon i början
av 1800-talet vilket jag beskrev i artikeln
om skomakarens döttrar i Vendel i antecknat nr 3-2017.
På farmor Esters fars sida har jag sökt
släkten bakåt på manssidan och kom då till
Locknevi och Frödinge socknar i nordöstra
Småland mellan Vimmerby och Västervik.
Hur levde man som fattig och hur fick
kyrkan sina inkomster för fattigvården?
Dessa frågor har jag delvis fått svar på
genom att läsa sockenstämmoprotokoll och
räkenskapsböcker från socknarna Vendel
och Frödinge.

3o De skola ej eller äga någon så förmögen
slägt, som kan underholla dem; ty i fall
deras anhörige äro bemedlade, åligger dem
att dem vårda 1. Tim. 5:4.8.
Angående sådane arma, hafve vi uti den Hel
Skrift trenne lagar, som äro oföränderlige.
1o Att ingen nödlidande och tiggare bör
finnas ibland de Christna; ty att låta någon
lida nöd, och icke visa honom undsättning,
strider aldeles emot den Christeliga kärleken, som befaller, att vi skole dela något med
honom, som nödtorftig är, Eph. 4:28.
2o Att hvar ock en Christelig slägt skall
försörja sina fattiga anhöriga. Aposteln
betygar, att den, som det icke gjorde, var
argare än en hedning, det är, att han
förtjente uteslutas utur Församlingen, och
icke blifva ansedd såsom dess Ledamot. 1.
Tim. 5:8.

Regler för fattigvården
Fram till 1862 års kommunreform var
omsorgen om de fattiga kyrkans uppgift.
Den kunde socknen lösa genom boende i
fattighus eller rotegång eller att säd, ved och
kläder delades ut till de fattiga. Även
penningunderstöd förekom. I Vendel fanns
ett fattigmagasin dit bönderna levererade
spannmål och andra förnödenheter.
Vilka kunde då få fattighjälp av församlingen? I Vendels sockens ”Räkenskaper
för fattigvård 1777-1811” finns följande
noterat i början av boken:
”Vilka förtjena, att bispringas af Fattigmedlen eller med Församlingens hjelp?

3o Att de arme, som icke hafva någre
förmögna anhörige, skola underhollas af
Församlingens frivilliga gåfvor, hvaruppå
flere bevis och exempel finnas i den h.
skrift.”
För att försörja de fattiga fick kyrkan
inkomster till fattigkassan bland annat som
fattigprocent från bouppteckningar vilket
alla var skyldiga att ge. Förutom detta
betalade man till fattigkassan vid bröllop,
dop, kvinnans kyrkogång efter ett barns
födelse och vid gravöl. Att använda kyrkans
brudkrona eller bårkläde vid begravning var
också en kostnad för den enskilde som gav
kyrkan inkomster. I Vendels församlings
räkenskapsbok finns en taxa för kostnader
vid begravning. Vid gravöl gav man säkert
efter förmåga.
Ibland fanns en fattigbössa såsom i
Vaxholm. Texten på fattigbössan i
Vaxholm lyder: ”Ädle människovän hör en
bedjande suck af nödens barn de anropa dig
om ditt förbarmande och den skärf du har
uti tysthet offrat skall ej blifva obelönt den

1o De böra med all sannolikhet erkännas för
omvände Christne, och anses för Jesu
bröder och systrar. Matth: 25:40.
Ogudaktige böra icke igenom allmosor
styrkas i sin ondska.
2o De böra finnas i det stånd, att de ej
sjelfve förmå skaffa sig födan. Med dem
som kunna arbeta, och hafva anledning att
förvärfva sig nödtorftig bergning, bör altså
Församlingen icke betungas. 1. Jhess: 4:11.
2. Jhess: 3:10.11.
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”S.D. Förestälte Pastor nödvändigheten af
en förbättrad reglering i afseende på de
fattigas vård och underhåll i denna
församling; hvarvid erindrades, att som de
till detta ändamål anslagne medel så väl i
spanmål som penningar numera voro
aldeles otillräckelige, sedan antalet af
fattighjon i denna Församling under de
sednare åren så ansenligen ökats; så vore det
visserligen nödigt, att Församlingens
Ledamöter ju förr dess häldre öfverenskommo om något ytterligare understöd för
de fattiga och värkligen behöfvande, hvarigenom de utan bettlande och kringvandrande må kunna njuta ett nödtorftigt
underhåll; - hälst som det enligt författningarne är hvarje Sockens ovilkorliga
skylldighet att underhålla och försörja sina
fattige
Under det Församlingens Ledamöter togo
denna sak i öfvervägande, anfördes af Herr
Fändrikcken
och
Krono-Befallningsmannen Normelin följande till Protokollet:
Fattigas underhåll och vård, är et ämne
som aldrig nog ömt kan öfvervägas, en
skyldighet som både Christendom och
Borgerliga Författningar oss ålägga. Detta
ämne flere gånger väckt, har likvist icke
vunnit den uppmärksamhet det förtjent och
Församlingens Pastor önskat. Därigenom
har inträffat at tiggerierne märkeligen
tilltagit, at Barn och upväxande ungdom
flocktals kringvandra för at genom
bettlande uselt nära et lika uselt lif.
Därigenom inträffar vidare at desse varefter
danas till lättingar och et afskrap i
Samhället. […] Alt hvad Församlingen
redan gordt till fattigas förmån består i et
anordnadt fattigMagazine af 100 tunnor
Spanmål och jag tviflar något fattighjon
blifvit anslagit öfver ¼ tunna Spanmål och
af fattigkassan 16 a 24 Sk, det vill säga
knapt en månads föda på åhret. – Orättvise
och
obillige
skulle
Församlingens
Ledamöter fortfara at vara, om de intet
sjelfmant genast öfverenskommo om en
reglering som på en gång försäkrade fattige
om et nödtorftigt underhåll, och dem sjelfva
om en proportionerlig tunga. […]”

dag då den stora belöningen utfaller för
goda gärningar.”

Fattigbössan utanför Vaxholms kyrka.
Foto: Agneta Svensson

Fattigvårdens innehåll
För att få veta mer om fattigvården i
Vendels socken har jag läst sockenstämmoprotokoll vid besök på landsarkivet i
Uppsala. Här följer några utdrag för tiden
1800-1819.
Vendels socken hade 2 266 invånare år
1810.
Rotegång

Den 12 januari år 1800: ”Anmäldes Gamla
Pigan Lena Ericsdotter i Engen att komma
in på fattighuset: Men afslogs i anseende till
hennes ofärdighet. Och ansågs för henne
bättre, att såsom förut hysas och underhållas
ett dygn i hvart hushåld omkring Socknen.”
Den 29 april år 1804: ”Lämnades blinda
Pigan Anna FransDotter från Hummeltorp
tillstånd, att under sitt kringvandrande i
Soken på hvarje ställe minst uppehålla sig
ett dygn: Och på det sådant må ske i sin rätta
ordning kring hela Soknen, kommer
behörig Lista att upsättas och medfölja.”
Varor och pengar till de fattiga

Församlingen fick en ny präst efter 1802 då
gamle prosten dog. Den nye prästen ansåg
att församlingen måste förbättra tillvaron
för de fattiga och den 30 juni 1805 kan man
läsa följande:
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”4. Sedan församlingens Ledamöter insett
om ej omöjligheten dock svårigheten att för
närvarande gå Konungens Befallningshafvandes önskan till mötes, så nyttigt det
än vore, att medelst anskaffande af Lin, Ull
eller andra tjenliga arbetsämnen sysselsätta
de fattiga som ägo arbetsförmåga och
derigenom underlätta och till någon del
afhjelpa deras behof; biföllo de, att, till
någon undsättning för de mest nödlidande,
skulle för närvarande få användas den
Spanmål, bestående af en Tunna och Två
fjerdingar hälften Råg och Korn, som
kommit församlingen tillgodo, genom
Gamle Pehr Mattssons på KyrkoÅsen och
Anders Svalas i fattighuset inträffade död
och skulle den denna Säd till mjöl förmalas
och på detta sätt utdelas.
Som genom fattighjonet Lisa Larsdotters
på Löten inträffade död äfven 1 Tunna
spanmål komit församlingen till godo skulle
den äfven få användas till samma ändamål
som den i 4§ af föregående Protokoll
tillslagna Spanmål.”
Lisa Larsdotter är min ana och hon dog
som fattighjon 81 år gammal den 15 mars
1819, sex dagar före ovanstående möte. Här
kan man tala om ”den enes död, den andres
bröd”.

Diskussioner pågick och den 17 november 1805 beslutades:
”1. Bestämdes de fattigas antal, som för
det närvarande, enligt den upläsne
Förteckningen, uppgår till 50, af hvilka de
mäst torftige och till arbete oförmögne få
njuta hela fattigdelar, men de öfrige, i
afseende på olika omständigheter, dels
halfva dels fjerde-delar, utgörande
tillsammans 26 hela och en half fattigdel.
2. Beviljades och anslogs till hvarje hel
fattigdel 14 lispund mjöl, hälften Råg- och
hälften Kornmjöl, 1 fjerding ärter och 2
kappar gryn, hvilka persedlar Församlingens Ledamöter åtogs sig att lefverera i
Fattig-Magazinet, när pålysning derom
sker. Likaledes anslogs half Tunna säd till
varje hel Fattigdel ur FattigMagazinet.
Dessutom böra ock de fattige efter förra
vanligheten till jul hvarje år ihogkommas
med något understöd i penningar af
FattigCassans medel, hvilket understöd i
kyrkovärdarnes närvaro till dem utdelas i
proportion av Fattigdelens storlek.
5. som intet Fattig-hjon hädanefter med
annat villkor antages än att dess
qvarlåtenskap efter dess död skall tillfalla
Fattig-Cassan; Så bör hvar ock en, som
hädanefter vill njuta Fattigdel, låta sin
ägendom så i löst som fast af 2ne trovärdige
män upptecknas, och förteckningen derpå
hos Pastor inlämna.”
Man beslutade också att detta skulle gälla
i två år och 1807 utökades det till två tunnor
spannmål.
År 1809 kom ytterligare en bestämmelse:
”Derefter afgjordes, att enär den händelse
inträffa, att ett Fattig-hjon, som med döden
afgår, efter sig lämnar Maka, som äfven
åstundar och är i behof af fattigdel, bör den
efterlevande orubbad intill sin död få
behålla qvarlåtenskapen undantagande
hvad Klädes-persedlar beträffar, som den
aflidne efter sig lämnat och den
efterlevande kan umbära, hvilka till FattigCassans förmån böra på öppen Auction
försäljas.”

Fattigvårdens inkomster
Landsarkivet i Vadstena gav mig mer
innehåll i min släktforskning. I stället för
sockenstämmoprotokoll fann jag räkenskaper i form av kyrkans och de fattiges
inkomster och utgifter avseende Frödinge
socken. Räkenskapsböckerna är kolumnindelade, en för riksdaler (r) och en för
skilling (s) och pengar gavs både till kyrkan
och till fattigkassan. Nedan finns några
utdrag ur böckerna. För att förkorta texten
anger jag nedan till exempel 4+4 s vilket
avser 4 skilling till kyrkan och 4 skilling till
fattigkassan.
Vid bröllop

I boken för 1811-1812 finns flera anteckningar om att man vid bröllop gav bidrag till
de fattiga och till ”Lazarettet”.
Den 24 oktober 1825: ”Brudgummen idag
Anders Nilsson i Flugenäs gifvit till kyrkan

Arbete för de fattiga

Den 21 mars år 1819 antecknades:
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Den 15 mars 1829: ”Vid bouppteckningen
efter Carl Nilssons hustru i Skråphem
tillfallit de fattige 1 r 12 s”.

8 s och till fattigkassan 8 s, för brudkronan
4 s”.
Den 6 januari 1832: ”på Bröllopslaget hos
Lars Persson i Sjundhult förleden Lördag
samlades af Gästerna 16 s till kyrkan, 1 r 16
s till de fattige”.

Böter

Ibland var man pliktad att betala. Den 19
juni 1814 fann jag följande anteckning:
”Liljegren i Tofwerum pligtat för Fylleri
och Swordom till de fattiga 1 r 32 s”.
Den 27 april 1828: ”Enk. Lena Cajsa
Andersdotter från Hvenaholm för lönskaläger 32 s banco till kyrkans inkomster”.
Gåvor

Även vid andra händelser betalade man.
Soldater som deltagit i kriget mot Norge
1814 var givmilda.
Den 14 augusti: ”Dragon Liht i Linnekullen och äfwen dragon Brun i Herrehafwa
för sin lyckliga hemkomst” 8+8 s.
Den 18 november: ”Herr Sergeant Hjerne
som idag för sin lyckliga hemkomst från
kriget gifvit till kyrkan” 16+16 s.
Den 11 december: ”Corporal Tales som
för sin lyckliga hemkomst från kriget givit
till kyrkan” 6+6 s. Dessutom har flera
soldater givit 4 eller 6 s.
Återvunnen hälsa var också ett skäl till att
betala till kyrkan och de fattiga.
Den 3 mars 1833: ”En hederlig man i
församlingen har idag för sin återvunna
hälsa gifvit 32 s till de fattiga”.
Den 4 juli 1833: ”En hederlig man i
församlingen har idag för återvunnen hälsa
gifvit 16 s till kyrkan och 16 s till de
fattiga”.

Frödinge kyrka, ingången i vapenhuset.
Foto: Wikimedia Commons

Vid kvinnans kyrkogång

Min ana Anders Jaen Nilsson flyttade till
Frödinge år 1809 där dottern Anna Stina
föddes den 18 april. Den 21 maj finns
antecknat ”Anders Nilsson Flugenäs som
idag vid sin hustrus kyrkogång givit 2 s till
kyrkan och 2 s till fattigkassan”. Efter nästa
barns födelse år 1811 gav han 4+4 s vid
hustruns kyrkogång.
Vid dödsfall

Mina anor finns med den 24 juni 1812: ”I
Testam efter Nils Torstenssons hustru i
Flugenäs är gifv. 2 s till kyrkan och 2 s till
fattigkassan, för Bårklädnad 4 s, för efterringningen 5+4 s”.
Ytterligare noteringar om testamente och
bouppteckning:
Den 14 mars 1819: ”I Testm: efter Enkan
Maja Månsdotter i Flugenäs är gifwet 3 r 4
s till kyrkan och 3 r 4 s till fattigkassan, för
Bårklädet 4 r, för efterringningen 5 r 4 s”.
Den 21 mars 1819: ”Vid bouppteckningen
efter Enkan Maja Månsdotter i Flugenäs
tillfallit de fattiga 5 r”.

Avslutning

Att läsa sockenstämmoprotokoll och kyrkoräkenskaper har givit mig en bredare bild av
livet i socknen än att endast ta del av de
sedvanliga kyrkoböckerna. Jag har också
fått en inblick i hur fattigvården sköttes av
kyrkan.
Det var intressant att följa mina släktingar
och deras grannar på detta sätt. Även om
lantbruksbefolkningen till stora delar levde
i självhushåll måste man ha haft tillgång till
kontanter för att ge pengar till kyrkan och
fattigkassan.
Agneta Svensson
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Den gamla sockenstugans lyckliga öde
Vår medlem Margareta Lagerman var på besök hos medlemmarna Britt-Marie och
Hans Sjöquist i deras stuga vid sjön Bergviken i Norrbo, Skog i augusti 2019 och fick
då en visning av den renoverade sockenstugan. Just på andra sidan sjön steg
emigranterna på båten och startade sin resa mot okända mål för länge sedan. I antecknat nr 4-2015 finns en artikel om emigrationen från Skog 1865.
Så kan vi plocka upp tråden där vi lämnade
den för fyra år sedan, närmare bestämt den
18 juli 2015, i den gamla sockenstugan i
Skog, Stråtjära, Hälsingland. Där höll man
en minnesutställning över de 112 bybor som
emigrerade tillsammans till Nordamerika, i
tidiga ottan den 18 juli 1865, alltså för 150
år sedan. Inne i rummen hade man dokumenterat vad man funnit ut om varje
persons öde med bland annat fotografier.
Passagerarlistor
fanns
uppsatta
på
väggarna. Böcker och broschyrer fanns
tillgängliga på bordet. Men det är inte om
dessa emigranter denna berättelse handlar
om utan just om den gamla sockenstugan.
Sockenstugan ligger centralt belägen mitt
emot Skogs kyrka som byggdes år 1805.
Inför kyrkans 200-årsminne 2005 trycktes
en broschyr med i första hand den gamla
kyrkans historia. Här kan vi även följa
sockenstugans något osäkra öde. Man hade
ingående diskussioner och svårigheter att
komma överens om man över huvud taget
skulle bygga en sockenstuga. Först 1826
stod sockenstugan på plats och den första
kyrkostämman kunde hållas där. Helt klar
med inredning och utvändig målning var
den först 1830. Reparationer gjordes 1889
och 1905. Från början var den klockarbostad. Åren 1901-1903 användes lokalen
för småskoleundervisning. Problemet uppstod nu att man blir utan lokal för nattvardsläsningen som istället fick hållas i prästgården. Man måste få lokal dels till detta,
dels lokaler där man kunde hålla begravningar och bröllop. Efter nära 100 år anser
man sockenstugan både för mörk, kall och
trång. Efter intensiva diskussioner är man
till slut överens om att bygga en ny
församlingslokal. 1938 invigs så S:t
Staffans hus. Men sockenstugan då? Vad
händer med den?

Sockenstugans öde hade länge hängt på
en skör tråd. Vid ett tillfälle 1968 ville
kyrkorådet flytta stugan eftersom man
ansåg att den ”skymde och störde harmonin
till det nybyggda ålderdomshemmet
Eklunda”. Man ville alltså flytta stugan och
vände sig då till kommunen som skulle
utföra arbetet. Svaret därifrån blev att man
inte hade några tankar på någon flyttning.
Och sockenstugan står kvar på sin
ursprungliga plats. Men lika osäkert var
läget vid minneshögtiden 2015. Grävskoporna lurade illavarslande runt hörnet.
Men det är här som solskenshistorien
börjar.

Sockenstugan före renovering.
Foto: Britt-Marie Sjöquist

Skogs hembygdsförening köper stugan för
endast en krona, väl medveten om att man
tar på sig ett stort arbete och också stora
kostnader. Medel finns inga. Fastigheten är
i starkt behov av reparation och restauration
både utvändigt och invändigt. Privata
ideella arbetsinsatser kommer inte att räcka
hela vägen. Det hela kommer att kräva
betydande ekonomiska och ideella resurser.
Man bildar en arbetsgrupp som varierar lite
med tiden. Kassören ansöker om medel från
olika fonder och institutioner, bland annat
Kungafonden, EU, Söderhamns kommun,
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet
samt ett otal lokala föreningar och företag
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samt enskilda medlemmar. Över 700
arbetstimmar har lagts ner ideellt. Man har
vakat över varje detalj, både vad gäller
upprustningens kvalitet och utförande.
Resultatet har blivit över förväntan. När
man stiger in möts man genast av en lugn
och smakfull atmosfär. Varje detalj har valts
med eftertanke och omsorg. Tapeter som
smälter in, vackra möbler, armaturer med
mera Nu väntar så småningom införskaffandet av ett skåp för förvaring av böcker
och linne.

mera. Men man kommer i framtiden också
att hyra ut den vid tillfällen som bröllop och
andra festligheter. Redan nu öppnades här
en utställning under de medeltidsdagar som
arrangerades i byn under september månad.

Interiör efter renovering. Foto: Britt-Marie Sjöquist

Det torde inte vara någon svårighet att få
alla som kommer in att tänka sig för och
vara försiktiga och varsamma i lokalen. Det
kommer säkert att dröja mycket, mycket
länge innan man vågar ifrågasätta
sockenstugan i Skogs vara eller inte vara.
Margareta Lagerman
Britt-Marie Sjöquist

Sockenstugan efter renovering.
Foto: Britt-Marie Sjöquist

Sockenstugan har tagits i bruk. Den ska
kunna användas till exempelvis studiecirklar, sammanträden, utställningar med

Välbesökt DNA-kurs den 7 november
Kursen Så använder du ditt DNA-resultat
med Peter Sjölund blev snabbt fulltecknad.
Den vände sig till personer som testat sig
avseende autosomalt DNA hos Family Tree
DNA (FTDNA) eller MyHeritage. Vi var
40 förväntansfulla kursdeltagare som under
Peter Sjölunds underhållande pedagogik
bland annat fick lära oss metoden AGTA för
att hitta släktskapet med våra DNAmatchningar.
A står för avstånd, hur mycket gemensamt DNA har vi med våra matchningar och
hur långt är det längsta blocket. Verktyget
dnapainter.com är här användbart.
G står för gemensamma matchningar,
vilka av matchningarna matchar varandra. I
FTDNA kan man använda In Common
With och kromosomläsaren men det finns

även fristående så kallade klusterverktyg.
T står för triangulering där man tittar på
matchade DNA segment från två håll för att
se om matchningen är på fars- eller
morssidan. Här har MyHeritage ett bra
verktyg.
A står avslutningsvis för antavlor jämförs
och innebär att man tittar i matchningarnas
uppladdade släktträd. Tyvärr har inte alla
testade personer lagt upp sådana. Vi
konstaterade dock att FTDNA, som de
flesta svenskar testat sig hos, har mycket att
utveckla vad gäller hjälpmedlen för att tolka
resultaten. Det var en trivsam och lärorik
kursdag och vi har i föreningen fått mycket
positiv återkoppling från deltagarna.
Agneta Berghem
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Hyttegårdens historia
Vår medlem Vasti D’Angelo berättar här om en gård i Småland som har varit i
hennes släkt under drygt 100 år.
Åren 1810–1831 brukades Hyttegården (i
Rud, Bottnaryds socken, Jönköpings län) av
min farfars farfar Anders Larsson. Gården
tycks i början av 1800-talet ha varit
uppdelad på mer än en ägare. Vi vet säkert,
att en av ägarna var grenadieren (se fotnot
1) Isac Rapp, eftersom han år 1833 till min
farfarsfars bror klockaren Johannes
Andersson sålde 1/8 mantal (se fotnot 2)
Hyttegård i Rud. Detta betalades till fullo av
Johannes år 1834. Denna del av Hyttegården fick senare namnet Södergården.
3/4 mantal Hyttegård köptes den 8 april
1822 av bergsmannen Gudmund Sager
(sedermera brukspatron Sager på Ryfors
Bruk, Mullsjö). Säljaren var min farfars
farfar Anders Larsson. Det året föddes hans
och hustrun Brittas fjärde barn dottern
Charlotta. Familjen hade då troligen på
grund av missväxt och dåliga skördar fått
dålig ekonomi och Anders hade därför varit
tvungen att sälja gården. Sen vet jag säkert,
att Anders arrenderade Hyttegården av
Sager och brukade den fram till sin död
1831. Då tog äldste sonen Anders
Andersson över arrendet.
Den 8 april år 1838 köpte min farfarsfar
Jaen (Jann) Petter Andersson 1/4 mantal
Hyttegård av brukspatron Sager. Jaen Petter
var då endast 20 år gammal och dräng på
gården Bonnagärde. Han måste ha varit en
bestämd och mycket driftig ung man. Tänk
att som 20-åring kunnat komma upp sig från
dräng till hemmansägare. Året därpå den 8
februari 1839 köpte han dessutom ytterligare 1/4 mantal Hyttegård av Sager. Som
21-åring ägde och brukade han alltså 2/4
mantal Hyttegård och resterande 1/4 mantal
arrenderade han. Brodern Anders, som
tidigare arrenderat gården, bodde kvar och
hjälpte till med gårdens skötsel. Hans hustru
hette Maria (Maja) Danielsdotter. 1842 gifte
sig Jaen Petter med Marias lillasyster
Johanna Danielsdotter. Nu var alltså två
bröder Andersson gifta med var sin syster
Danielsdotter. De bodde på Hyttegården

och brukade den tillsammans. Detta skulle
upprepas på 1930-talet. Då var två bröder
Johansson, Gunnar och Gideon (min pappa)
gifta med var sin syster Dahlström, Elin och
Maria (min mamma). De ägde Hyttegården
och brukade den tillsammans. Tänk vad
historien kan upprepa sig!
Men nu tillbaka till 1800-talet och Jaen
Petter. Den 19 februari 1867 köpte han av
brukspatron Sager den del av Hyttegården,
1/4 mantal, som han fram tills dess hade
arrenderat. Nu ägde han alltså hela
Hyttegården och hade blivit en storbonde.
På 1860-talet hade han 20 drängar och pigor
anställda på gården.
Den 24 maj 1880 var det dags för
generationsskifte på Hyttegården. Då
skrevs ett köpekontrakt och köpebrev som i
början löd så här: Jag Jaen Petter
Andersson
upplåter
och
försäljer
härmedelst med min kära hustru Johanna
Danielsdotters samtycke till vår son Anders
Johan Pettersson vårt ägande 3/4 mantal
Rud Hyttegård mot en köpeskilling (Fem
tusen kronor) Jämte förbindelse att till oss
utgöra undantag, enligt denna dag särskilt
upprättat undantagskontrakt…
I köpekontraktet finns undantagskontraktet. Det var mycket utförligt och
detaljerat och innehöll inte mindre än 10
punkter. Här några citat:
*Såsom lifstids undantag förbehåller vi oss
till Bostad den lilla byggningen med
undantag af det norra badrummet å nedre
botten som får begagnas af köparen.
*Förbehåller vi oss sommartorr ved
hemkörd och inlagd i vedboden samt väl
sönderhugget.
*Förbehåller vi oss att få 1 ko, vinter och
sommar född väl och försvarligt Jämte
ägarens mjölkkrukor Samt den tid på året
den inte mjölkar skall ägaren till oss varje
dag lämna en halfkanna oskummad
sötmjölk...
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Hyttegården på 1920-talet. Foto privat.

*Att årligen till oss vid anfodran leverera 3
tunnor Råg vägande minst 14 skålpund (Se
fotnot 3) per tunna. Samt 4 tunnor Hafre
innehållande i wikt per tunna minst 9
skålpund. Samt 1/2-dels tunna Korn
vägande 6 skålpund. Samt 3 tunnor Potatis.
1/8-dels tunna sill. 1 fat Salt och ett år
gammalt Ungnöt eller i dess ställe 25
kronor dem då skall betalas den 1 oktober...
* I händelse att vi skulle blifva besvärade
med Sjukdom eller ålderdomsbesvärligheter skall köparen eller dess rättsinnehafvare vårda och sköta oss.
Jaen Petter och Johanna bodde nu i
gårdens lillestuga (som egentligen inte var
så liten) och levde på sitt undantag fram till
sin död.
Det var nu från och med 1880 och fram
till sin död 1922 som min farfar Anders
Johan ägde och brukade Hyttegården.
Medägare var enligt både köpebrevet och
lagfarten hans hustru Sanna Justin (min
farmor). Både köpekontraktet och köpebrevet är också undertecknat av Justin. Hon
omnämns där som Anders Johans hustru.
Men en egendomlighet är att de ju inte gifte
sig förrän 1887. När köpebrevet skrevs
1880 var Justin bara 18 år gammal. Jag
antar, att det låg så till, att Anders Johan och
Justin 1880 var trolovade (förlovade). En
trolovning var vid den här tiden juridiskt
bindande, så det var därför hon var med i
köpebrevet. En annan sak som tyder på
riktigheten i mitt antagande är att lagfarten
(ägandebeviset) på Hyttegården inte utfärdades i bägges namn förrän den 18 mars 1887
– alltså efter deras giftermål, som ägde rum

den 3 mars 1887.
Anders Johan dog 1922. Eftersom Justin
var delägare i gården gjordes då inget
arvskifte, utan gården brukades och sköttes
i hennes ställe av sönerna och döttrarna.
Justin dog i november 1928 och sonen
Arvid dog i en olycka några dagar efter
Justins bortgång. År 1930 gjordes därför
arvskifte efter både Anders Johan, Justin
och Arvid. Dokumenten från arvskiftena
visar att kvinnorna på den tiden var
underställda männen. Yngsta döttrarna
Dagmar och Gunhild var ogifta när modern
dog, så för att de skulle kunna skriva under
arvskiftena var de tvungna att skaffa
åldersbetyg, som skulle bifogas handlingarna. Äldsta dottern Edith hade gift sig ett par
år innan moderns död, men för att hennes
namnteckning skulle vara giltig var hennes
man Ernst T. Klasson tvungen att skriva
under också.
I samband med arvskiftet bestämdes att
bröderna Gunnar och Gideon skulle ta över
Hyttegården. Ett köpeavtal skrevs och däri
angavs att bröderna köpte systrarnas delar
av gården. Gunnar bodde kvar i huvudbyggnaden och Gideon flyttade in i lillestugan, där jag sen föddes i januari 1934.
Arbetsfördelningen bröderna emellan blev
så, att Gunnar tog huvudansvaret för odling
och djur och Gideon, som var byggmästare
och behövde snickerivirke till sina byggen,
hade ansvaret för skogsskötseln och sågverket. Denna arbetsfördelning gick bra i
några år, men sen inträffade något (jag vet
inte vad) som gjorde att bröderna våren
1934 sålde gården. I och med detta var då
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Hyttegårdens historia för vår familjs
räkning slut.

arrenden) som hemmanet skulle prestera.
Ursprungligen var måtten 1, 1/2 eller 1/4.
Hemmansklyvningar och nedskrivningar av
mantalet (förmedling) ledde efter hand till
förskjutningar i kvoterna (till exempel till
3/4 eller 1/8), och efter några generationers
arvskiften till väldigt svårhanterliga kvoter
som 243/2048.
Som underlag för bestämmande av
skattens storlek (jordeboks- och mantalsräntan) fastställdes hemmanets skattekraft
genom taxering redan under Gustav Vasas
tid på 1500-talet.

Fotnot 1: En GRENADIER var en soldat
som vid strid hade till uppgift att kasta
handgranater.
Fotnot 2: Ett MANTAL eller hemmantal var
en kameral taxeringsenhet, ett besuttenhetsmått, som utgjorde grund för beskattning i
Sverige och Finland. Mantalet beräknades
som regel i åker- och ängsmark. Efter hur
mycket säd man kunde odla på marken
uppskattades det i tunnor = tunnland (1
tunnland var 4936,6 kvadratmeter) och
kappar = kappland (på 1 tunnland gick det
32 kappland). Skogsdungar och tomter
räknades bort.
Mantalet utgjorde ett mått på gårdens
skattekraft och de skatteprestationer (eller

Fotnot 3: SKÅLPUND är en gammal
viktenhet, som användes innan det
internationella måttenhetssystemet infördes
i Sverige. 1 skålpund = 425 g.
Vasti D’Angelo

Släktforskningens dag
Den 18 januari firades Släktforskningens
dag på Sollentuna bibliotek. Årets tema var
”Officerare och soldater – deras liv och
bostäder”. Att ha ett föredrag i ämnet var
uppskattat och många besökare kom tidigt.
Hans Högman höll ett halvtimmes föredrag
om ”Indelningsverket 1682–1901”. Han
berättade om hur indelningsverket fungerade avseende knekthållet med rotebönder,
soldattorp och dess indelta infanterisoldater
samt övningshedar. Tiden medgav inte att
han kunde ta upp rusthållen med dess ryttare
och flottans båtsmanshåll. Kjell Hassel höll
ett föredrag om hur man kommer igång med
släktforskning och det var många intresserade som lyssnade.
I övrigt kunde man få information av
Sollentuna hembygdsförening, Elisabeth
Thorsell bidrog med kunskap om hur man
forskar efter emigranter som utvandrat till
Amerika och Föreningen för Smedssläktsforskning kunde svara på frågor om smeder
och bruken runt om i landet.
På skärmar fanns affischer uppsatta där
man kunde läsa om båtsmän och soldater
samt vad man kan hitta på Krigsarkivets

hemsida. Många fick också hjälp med olika
frågor om släktforskning vid våra datorer.
Margaretha Vinterholt

Hans Högman. Foto: Margaretha Vinterholt
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