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Kalendarium 

OBS. Årsmötet, vårens föredrag och 

släktforskarcafé sker troligen som 

videomöten. Du får vidare information via 

e-post och på vår hemsida. 

Föredragen börjar kl. 18.00 och håller på i 

cirka en timme. 

Läs mer om föredragen på vår hemsida. 

Torsdagen den 18 februari kl. 14.00-16.00 

SLÄKTFORSKARCAFÉ 

Tisdagen den 2 mars kl. 18.00 

FÖREDRAG av Calle Lindström: 

”Oäkta barn – fader okänd”. 

Tisdagen den 16 mars kl. 18.00 

ÅRSMÖTE. 

Tisdagen den 23 mars kl. 18.00 

FÖREDRAG av Marie Andersen: 

”Skogsfinnar – inhemsk migration på 

1500-talet och början av 1600-talet”. 

Tisdagen den 13 april kl. 18.00 

FÖREDRAG av Lars Ericson Wolke: 

”Maritim historia” 

Tisdagen den 4 maj kl. 18.00 

FÖREDRAG av Kjell Petterson: 

”Svenskar i Österled”. 

Släktforskarstödet vid släktforskardatorn 

på Sollentuna bibliotek har vi ställt in tills 

vidare. Om ni behöver hjälp med något i 

släktforskningen så hör av er på förening-

ens e-post så får vi hitta en lösning på 

problemet. 

Parloiren på Känsö 
Huset användes vid en första kontakt och 

för samtal med besättningen på ankom-

mande fartyg då smittrisk kunde före-

komma. Mellan avdelningarna inne i huset 

löper en murad ränna i golvet där man 

kunde bränna svavel för att få en 

svavelhaltig rök som skulle ta kål på 

smittan. På ömse sidor om rännan finns ett 

järngaller från golv till tak. Detta skulle 

hindra smitta från att överföras mellan 

smittmisstänkta och smittskyddstjänste-

männen. Parloiren är unik och den enda 

kvarvarande i hela världen.  

(Källa: Wikipedia). 

Agneta Svensson 
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Ordföranden har ordet              
          

God fortsättning på det nya året! 

I år hade vi ingen möjlighet att anordna något på Släktforskningens dag 

som handlade om "Samhällets skuggsida i arkivens ljus" men tisdagen 

efter hade vi ett föredrag där Thomas Fürth berättade om "Utanförskapets 

villkor" och var man kan hitta information. 

   Vi fortsätter med digitala föredrag och café så länge vi måste och 

hoppas att vi kan ses fysiskt i höst. 

   Kom ihåg att titta på Släktforskarförbundets hemsida www. rotter.se där 

man kan få diverse tips. 

   Där finns en youtubelänk till Östersunds arkiv som handlar om att tyda handskrift och som 

ger många bra tips. MyHeritage har gratisföredrag under våren med Peter Sjölund och det är 

inte bara om DNA-släktforskning. 

   Skånes Släktforskarförbund anordnar en släktforskarvecka 5-10 juli, se mer på 

www.sfvs2021.sgfm.se. 

   Glöm inte heller vår hemsida – där finns också matnyttig information. 

   Snart är det årsmöte och det saknas en revisorssuppleant för kommande år! Är det någon 

som kan ställa upp? Hör av er till föreningsmejlen. 

   Vi behöver artiklar till kommande nummer av an-tecknat. Korta som långa berättelser är 

lika välkomna. 

   Glöm inte att anmäla till styrelsen när ni flyttar eller byter e-postadress. Det är viktigt för att 

ni ska få den information vi skickar ut. 

   Håll ut och håll avstånd så ses vi förhoppningsvis i höst. Tills dess ses vi på Zoom! 

Marianne Ljungström 

 

I väntan på vaccin
Så här i pandemitider finns mycket tid för 

släktforskningen. Förutom de vanliga upp-

gifterna i kyrkböckerna finns ofta intressant 

läsning i sockenstämmoprotokoll och har 

man tur finns dessa digitalt. I samband med 

min släktforskning om släkten i Västergöt-

land hittade jag en intressant notis. 

   För snart 200 år sedan, den 1 maj 1825, 

hölls den allmänna valborgsmässosocken-

stämman i Saleby socken i Västergötland. 

Då beslutades bland annat följande: 

§ 9 Beslutades att de förmögnare i socknen 

skola betala Klock. Lindström Åtta ss. 

Banco för hvarje barn han vaccinerar åt 

dem, men de fattigares barn bör han 

vaccinera utan betalning. 

§ 10 Till Vaccinationsföreståndare i Saleby 

Socken förordnades Jan Bengtsson i 

Fläggagården och Jan Andersson i 

Skattegården Lanna. 

   År 1816 blev det obligatoriskt att 

vaccinera alla barn under två år mot 

smittkoppor. Oftast var det klockaren som 

vaccinerade barnen. Det blev också 

obligatoriskt att notera i kyrkböckerna vilka 

som blivit vaccinerade. I slutet av 1700-talet 

inympades vätska från kokoppor. Ordet 

vaccin kommer från det latinska ordet för 

ko, vacca.  

   Den sista smittkoppsepidemin i Sverige 

kom till Stockholm på försommaren 1963 

då 27 personer blev smittade och fyra dog. 

En oro spred sig i samhället och särskilt i 

den del av Stockholm där jag bodde och där 

det fanns flera smittade. Till midsommar 

förklarades Stockholm smittfritt och WHO 

förklarade sjukdomen utrotad 1980. 

   Nu väntar vi på att bli vaccinerade mot 

covid-19 och vi kommer att få vaccinet 

gratis. 

Agneta Svensson 
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Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar  
Via Vetenskapsakademiens register och tidskriften Handlingar får vår medlem 
Margareta Lagerman inspiration att söka vidare även i andra källor och berättar här 
om karantänsanstalten på Känsö och läkaren Pehr Dubb.   
Såsom fallet är med så många fina 

samlingar har även Kungl. Vetenskaps-

akademiens Handlingar från dess start 1739 

fram till 1854 digitaliserats och ligger 

kostnadsfritt tillgängliga i en databas på 

nätet för den naturvetenskapligt och 

tekniskt intresserade att söka i. Innehållet 

ger oss också en kulturell bakgrund till 

förhållandena i landet under särskilt 1700-

talet och fram på 1800-talet.  

   På många sätt kan detta emellertid vara en 

guldgruva även för släktforskaren. Hur ofta 

kan vi inte under vår forskning stöta på en 

person, anfader eller inte, som har haft 

anknytning till eller lämnat ett bidrag till 

Akademien och som i sin tur medverkar till 

att sätta lite extra färg på vår skildring. 

   Databasen innehåller digitaliserade 

faksimilavbildningar av Kungl. Veten-

skapsakademiens Handlingar 1739-1854. 

Uppsatserna är sökbara på antingen 

författarnamn eller ord i titeln. Man kan 

också bläddra direkt i de olika årgångarna. 

Även Register öfver Kongl. Vetenskaps-

Academiens Handlingar 1739-1825 är 

digitaliserat. Här kan man söka bland tal, 

inträdestal, åminnelsetal, författare, samt 

ämnesord (Andra registret). 

   Handlingar nr 1 från 1739 heter just 

Förberedelse. Den är skriven av 

Akademiens dåvarande ständige sekreterare 

Anders Johan von Höpken. Tillsammans 

med Jonas Alströmer, Sten Carl Bielke, 

Carl Wilhelm Cederhielm, Carl von Linné 

och Mårten Triewald bildade han den 2 juni 

1739 Vetenskapsakademien. Den 31 mars 

1741 godkände Fredrik I Akademiens 

grundregler och därmed blev Vetenskaps-

akademien kunglig. En av de namnkunnige 

som strax sällade till det illustra sällskapet 

var Christopher Polhem och med tiden 

sonen Gabriel Polhem. Att emellertid 

närmare presentera dessa ”pionjärer” 

lämnar vi därhän. Avsikten med denna 

artikel är snarare att ge en bild av innehållet 

i de tre huvuddelar som Handlingar delats 

upp i och hur man kan göra sökningar.  

 

 
Handlingar Nr 1 Kungl. Vetenskapsakademien. 

Vad som är mest iögonfallande vad gäller 

Handlingar är att de är publicerade på 

svenska, inte på latin, som annars var det 

vanliga vid denna tid. Alla alster skulle ha 

sin grund i och utgångspunkt från ett 

ekonomiskt nyttotänkande. Därav följde 

sedan vikten av att innehållet i artiklarna 

skulle tryckas och spridas till en så bred 

krets som möjligt, inte begränsas av någon 

språkbarriär. Det i sin tur bidrog också till 

att Akademien fick en lyckosam start. 

   Till en början hade Akademien fem 

klasser: Astronomie, Elementa (det vill säga 

experimentalfysik, matematik, mekanik och 

arkitektur), Naturalhistoria (där också 

näringar som fiske, jakt och silkesmaskavel 

ingick), Artificalia (med vilket man syftade 

på hushållning, industri, handel samt 

medicin) och Lingua (svenska språket). 

Man tog emellertid inte så allvarligt på 

klassindelningen som senare även kom att 

ändras ett flertal gånger. 
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   Låt oss koncentrera oss på det alfabetiska 

registret för att se efter om det är något som 

särskilt fångar vårt intresse. Genast när vi 

läser bara första sidan förstår vi det breda 

spann som de olika artiklarna stäcker sig 

över. Vissa mer utvidgade områden är dels 

samlade under egen rubrik, till exempel 

Botanik och Chemie, dels återfinns till 

exempel varje enskilt ämne eller växt också 

under sin rätta benämning. Inledningsvis 

uppmanas man att söka på båda ställena i 

registret för att inte missa något inslag. 

   Det visar sig verkligen att genomgången 

faktiskt inbjuder till vissa djupdykningar 

som väcker nyfikenheten att ta reda på mer 

vad som ligger bakom artikeln. Man kan 

nämligen finna ingående skildringar av 

unika händelser som väckte stor sensation 

över hela landet och även utomlands. En, 

eller rättare sagt, två tillfällen när sådana 

fenomen ägde rum på himlavalvet sätter sitt 

avtryck i handlingarna. Första gången 

skedde den 6 juni 1761, den andra 3 juni 

1769. Den främste vetenskapsmannen inom 

astronomin vid denna tid var Pehr 

Wargentin. Han skrev artiklar vid dessa 

händelser. Flera andra författare beskrev 

också sina observationer men vi tar fram 

Wargentins här. 

   Om meridian-skillnaderna emellan de 

orter, der planeten Venus blifvit observerad 

i solen d. 6 Jun. 1761. 

   Berättelse om de anstalter, som varit 

gjorda i Sverige, att observera planeten 

Venus i solen d. 3 Junii, 1769, och huru de 

lyckats. 

   Över hela landet och även utomlands 

följde man dessa två händelser med stor 

spänning. Alla iakttagelser publicerades i 

Akademiens Handlingar.  Detta är ett 

exempel på vad man kan finna av intresse 

att hämta från den gamla samlingen även 

idag. Det ger en bild av unika händelser som 

engagerade människorna vid dessa tidpunk-

ter och måste utgjort ett livligt samtalsämne 

kanske framför allt mellan Akademiens 

medlemmar. Under huvudrubriken Astro-

nomie upptas sex sidor av det alfabetiska 

registret med artiklar om himlafenomen, 

solförmörkelse, månförmörkelse, kometer 

med mera.  

Känsö karantänsanläggning  

Hur skulle jag kunna motstå, i skrivande 

stund, att vid nästa nedslag i registret stanna 

upp och titta närmare på vad som döljer sig 

under rubriken ”Om den Svenska 

Quarantains-anstalten på Känsö”? 

   Wikipedia berättar följande om den 

karantänsanläggning som i början av 1800-

talet byggdes upp på Känsö utanför 

Göteborg. Sverige hade livliga handelsut-

bytelser med fjärran länder. Fartygen förde 

med sig smittosamma sjukdomar som 

snabbt spreds i Sverige. För att förhindra 

detta planerade man Känsö-anläggningen. 

Fartygen sattes i karantän, lasten renades 

och misstänkta sjukdomsfall fördes till 

särskilda byggnader på ön där de hölls 

isolerade och förhoppningsvis tillfrisknade. 

Särskilda byggnader uppfördes av 

fortifikationsofficeren Jacob Forsell och 

”efter direktiv” av läkaren Pehr Dubb. ”För 

att minska smittrisken restes fyra av 

byggnaderna på anlagda stenkistor i en rad 

tvärs över en grund havsvik, förenade med 

ön genom en stenkaj med vindbryggor till 

land och mellan byggnaderna”. 

   Känsö karantänstation är statligt bygg-

nadsminne sedan 1939. Samtalspaviljongen 

Parloiren är en i sitt slag världsunik 

byggnad.

 
Känsö karantänstation. 

Källa: Wikipedia: Bengt Oberger - Eget arbete
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Pehr Dubb. Gravyr av Joh. Fr. 

Martin efter miniatyrmålning av D. Bossi. 

Pehr Dubb 

Pehr Dubb visar sig ligga bakom den drygt 

trettio sidor långa beskrivningen av 

anläggningen i Akademiens Handlingar. 

Alla funktioner är noga angivna, allt ifrån 

inkvarteringen och isoleringen på området 

fram till dess den sjuke tillfrisknat och 

sedan får röra sig ute, men då inom ett 

bestämt område på ön. Detaljerna kan följas 

i Akademiens Handlingar från 1818. 

Nyfikenheten väcks att finna ut vem denne 

Pehr Dubb var.  

   ”Pappa Dubb” var det smeknamn omgiv-

ningen gav Pehr Dubb. När man läser den 

vänskapliga levnadsbeskrivning som 

återfinns i Svenskt biografiskt lexikon 

(SBL) kan man ana att det var hans person 

innefattad i ett nötskal. 

   Pehr Gustav Dubb föddes den 14 

januari 1750 i Mariestad, och dog den 6 

januari 1834 i Göteborg. Han utbildade sig 

till läkare i Uppsala och tog sin med.lic. 

1776. Han var fattigläkare vid Sätra brunn 

två år innan han gjorde studieresor 

utomlands. I något mer än 30 år var han 

sedan ameralitetsmedicus vid arméns flotta 

i Göteborg. Samtidigt var han läkare och 

styresman vid Sahlgrenska sjukhuset. 

Under senare åren hade han högsta 

inseendet över sjukhusen i Göteborg, 

Strömstad och Tingvalla. Dubb var även 

involverad i frågor rörande fattigvården i 

staden.  (Fritt återgivet från SBL). 

   SBL avslutar med Dubbs olika engage-

mang i vetenskapliga sammanslutningar 

och akademier: Här nämner vi bara 

”Ämnessven i Vetenskapsakademien 1778, 

LVVS 1786 (preses 1805-06), ledamot av 

Patriotiska sällskapet 1802, hedersledamot 

av Collegium medicum 1811, ledamot av 

Svenska läkaresällskapet 1813.”  

   Biografin ger emellertid en livfull 

beskrivning av Dubbs personlighet. ”I sina 

mellanhavanden med stadens myndigheter 

kunde D., som den kraftnatur han var, även 

använda sig av en mycket öppenhjärtlig 

ironi för att genomdriva sina syften.” 

Tillsammans med andra läkare bildade 

Dubb ”den s.k. fakulteten eller societeten, i 

vars samkväm och diskussioner även andra 

stadens läkare deltogo. Pappa Dubbs 

kulinariskt högstående kök bidrog till 

sammanhållningen”.  

   Det framgår vidare att Dubb var 

”normgivande” för karantänskommissionen 

och karantänsanstalten på Känsö, den 

ursprungliga orsaken till denna berättelse 

om honom. Som belöning för sin insats fick 

han en ”briljanterad gulddosa” av konungen 

1807.  

   Pehr Dubb var ”en karakteristisk gestalt, 

boren härskare, en upplyst despot, en 

kraftfull och praktiskt initiativtagare, över-

lägsen som organisatör och administrativ 

ledare, outtröttligt arbetsam, strängt punkt-

lig och mycket öppenhjärtlig. Samtidigt var 

den för sjuka och fattiga verkligt ömmande 

läkaren och människan …” 

   Avslutningsvis om Dubb styrde han med 

”nykter uppfattning, stor erfarenhet, lugn 

värdighet samt med humor inom många 

områden, så även inom Göteborgs frimurar-

loge där han blev styrande mästare 1800.” 

Han var en jovial och social sällskaps-

broder. Hur många levnadsbeskrivningar i 

SBL ger en så allsidig bild av den 

biograferade personen? 

   Som nämndes inledningsvis finns 

åtskilligt att hämta även för släktforskaren 

från Akademiens Handlingar. I denna 

artikel lämnas åt sidan registren över 

ledamöternas tal vid olika tillfällen, såsom 

inträdestal, presidiital, och så småningom 

det åminnelsetal som hölls över dem. Allt 

för att ge en allsidig och spännande inblick 

i det naturvetenskapliga och tekniska och 

inte minst kulturella livet i Sverige under 

särskilt 1700- och förra hälften av 1800-

talet. Som sagt, en riktig guldgruva att gräva 

från. 

Margareta Lagerman 
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Intermezzo i Häradshammars kyrka  
I Östkinds häradsrätts dombok från den 19 oktober 1670 fann vår medlem Lars 

Nilsson följande tilldragelse på långfredagen samma år. 

Långfredagen 1670 inföll den 1 april och då 

hölls i Häradshammars kyrka som brukligt 

högmässa med nattvardsgång. Allt var dock 

inte helt som vanligt. När nämndemannen 

Per Eriksson i Karlösa reste sig ur kyrk-

bänken för att ta emot nattvarden hindrades 

han av en instormande och drucken Petter 

Jonsson Kock ifrån Hult. Anledningen till 

dennes burdusa framfart var ett rykte om att 

nämndemannen Per för prosten Nils 

Langelius skulle ha angett att notlaget 

försnillat fisktionde.  

 

 
Häradshammars kyrka, uppförd 1806 efter en 

brand. Källa: Wikipedia 

Vid det prosteting som Langelius höll i 

Häradshammar tidigare under året hade han 

allvarligt förmanat allmogen ”att giva rätt 

tionde av fisk när de not draga”. Kanske 

hade han dåliga erfarenheter. Det menade i 

varje fall Per Eriksson i Karlösa i samspråk 

med Anders Håkansson i Rösätter någon 

vecka efter prostetinget. Genom Anders i 

Rösätter spreds så påståendet att nämnde-

man Per skvallrat för prosten om undan-

hållen tiondefisk. 

   Beskyllningarna togs upp av Östkinds 

häradsrätt på hösttinget 1670. När prosten 

Langelius hördes av rätten betygade han Per 

Erikssons oskuld. Även Olof i Möckläng 

framträdde för tinget och menade att det var 

Anders Håkansson som spritt uppgifterna 

om felaktigt tionde till notlaget. När Petter 

Jonsson Kock hördes bekände han att 

notlaget sagt att de skulle fälla notnät över 

Per i Karlösa och uppmanat honom till 

aktionen i kyrkan. Eskil Raelsson i Hestad 

vittnade om att samma notlags trakasserier 

mot Per Eriksson hade fortsatt annandag 

påsk efter gudstjänsten vid Jonsbergs 

kapell.  

   Östkinds häradsrätt dömde Anders 

Håkansson i Rösätter och Petter Jonsson 

Kock i Hult att vardera böta en kanna vin till 

Häradshammars kyrka och Petter Jonsson 

ytterligare ett stop vin för att ha hindrat Per 

Erikssons nattvardsgång. Samtidigt enades 

man om hur fångsten av fisk vid notdrag-

ning skulle delas. Först skulle kronolotsen 

och gamle kronolotsen få sina andelar och 

prästen sitt tionde. Den fisk som därefter 

återstod fick notlaget disponera.  

   Häradshammars socken är belägen på 

yttre Vikbolandet, några mil öster om 

Norrköping och med kust mot Bråviken. I 

äldre tid räknades även Jonsbergs kapell till 

Häradshammar. Notdragningen bör ha ägt 

rum i Bråviken mellan Häradshammar och 

Kvarsebo på andra sidan vattnet.  

Lars Nilsson

 

KUNSKAP BORTSKÄNKES – 20 ÅRGÅNGAR AV DISKULOGEN 

Efter 20 års medlemskap i DIS och en fullbordad släktkrönika är det dags att röja i bokhyllan. 

Medlemstidningen Diskulogen är inspirerande och att slänga den i tidningscontainern känns 

som att kasta pärlor för svin. 

Finns att hämta hos mig Gunilla Norström, Smedjevägen 7, Gula Husen i Häggvik. 

Tel. 08 754 34 58. Parkeringsplats (20 minuter) utanför porten. 

OBS! Bor på 5 våningen och hissen är avstängd hela februari. 
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Axel Theodor och Carl Thure Westerberg 
Vi har fått ytterligare en text från Annika Rullgård i Orsa. Tidigare texter finns 
publicerade i nr 4-2019 om innebörden av orden hållkarl och kostillare och i nr 2-
2020 om dalska språket som talas i Mora, Orsa och Älvdalen. Denna gång berättar 
hon om andra människors öden som man kan stöta på när man letar efter sina egna 
anförvanter. Hennes nyfikenhet ledde fram till denna historia. 

När jag letade i husförhörslängderna efter 

min mors farfar väcktes min nyfikenhet 

över vilka som bodde på den del av Mora 

som kallades Stranden och som än idag ofta 

kallas så. Mina släktingar flyttade från 

Morkarlby till Stranden 1858. Stranden är 

det smala näset mellan Siljan i söder, 

Hemulån och Österdalälven mot norr och i 

öster Orsälven. 

 

 
Mora, vy in mot stranden strax öster om hotellet. 

Foto: J A Liebsohn, Mora bygdearkiv. 

För att stilla min nyfikenhet bläddrade jag 

igenom den del av husförhörslängden som 

benämns Stranden i Mora AI:15d och som 

omfattar åren 1857-1862. Befolkningen på 

Stranden skiljde sig från befolkningen ute i 

byarna. Många av hushållen på Stranden var 

inflyttade och de hade tjänstefolk. Där fanns 

pigor, drängar, dagkarlar och mamseller. 

Ute i byarna fanns inga pigor och drängar 

men många av de ungdomar som gårdarna 

inte kunde försörja måste bidra till 

försörjningen och blev då ofta pigor och 

drängar. 

   Av en slump upptäckte jag anteckningar 

om två personer och som verkade höra ihop. 

Anteckningarna var dels om handlaren 

Westerberg och dels om pigan Anna Stina 

Mjöberg. 

   Handlaren Thure Bogislaus Westerberg 

var född i Krokek 1837 och kom till Mora 

1857 från Linköping. Han bodde på 

Stranden nr 9. Där också bruksförvaltaren 

M C Fogelqvist med hustru och tjänstefolk, 

Gustaf Alfred Roth, handlaren Adolf 

Herman Westerbergh med hustru, 

bokhållare Arvid Theodor Hall, bodgossen 

Johan Albert Berggren och bokhållaren Isak 

August Isaksson med piga. Bogislaus 

Westerberg finns med i denna husförhörs-

längd på två ställen utan att ha flyttat. 

   Pigan Anna Stina Mjöberg var född i 

Ludvika 1841 och flyttade med sina 

föräldrar, räckaren Johan Mjöberg och Stina 

Ulrica Spjut, sina sex systrar och sin bror till 

Siljansfors. I Siljansfors bruk cirka 20 km 

sydväst om Mora bodde och arbetade folk 

från många olika orter i Sverige. Deras 

namn visar att där de kom från hade man 

andra namnskick än i trakterna runt Siljan 

och Orsasjön. 

   Av anteckningarna i husförhörslängden 

framgår att Bogislaus Westerberg och Anna 

Stina Mjöberg var trolovade. De fick två 

söner, Axel Theodor och Carl Thure, födda 

1859 respektive 1861. För båda sönerna 

anges i husförhörslängderna att Bogislaus 

låtit som fästekvinna kyrktaga Anna Stina 

Mjöberg. 

   Men så verkar Bogislaus Westerberg ha 

hittat en ny kärlek, en kvinna från Leksand. 

På hösten den 15 september 1861, när den 

yngste sonen var drygt ett halvår gammal 

upplöses trolovningen mellan Bogislaus 

och Anna Stina av domkapitlet.  

   I husförhörslängderna kan man läsa att 

Bogislaus Westerberg åtagit sig att 

ombesörja barnens vård och fostran. I 

anteckningskolumnen för sönerna finns 

följande notering: Af fadern Handl Thure 

Bogislaus Westerberg till föräldravård och 

uppfostran mottagna. 

   Den 5 maj 1862 flyttade barnen till sin far 

och även hos fadern finns en anteckning om 

att Westerberg åtagit sig att försörja och 

uppfostra pojkarna som sina egna barn. 

   Drygt två månader senare gifte sig herr 

Westerberg med sin Leksandskvinna och 
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den 28 september 1862 flyttade paret till 

Norrköping. Några rader längre ner på sidan 

ser man att samma dag flyttade båda barnen 

till Falun. 

   Genom att leta i Arkiv Digitals register 

över befolkningen för åren 1840-1947 har 

jag hittat både Axel Theodor och Carl 

Thure. Ett äldre par, Johan Hammar och 

hans hustru, i Falun blev deras foster-

föräldrar den 29 oktober 1862. Där bodde 

de tills gruvarbetaren Hellström med hustru 

tog över som fosterföräldrar den 19 

november 1863. Båda bröderna stannade 

hos Hellströms till och med 1883. Några 

gånger flyttade de inom Falun med sina 

fosterföräldrar under dessa år. Den sista 

anteckningen om dem anger att de gått till 

sjöss. 

   Livet för gruvarbetarna vid Falu 

koppargruva var hårt oavsett om man 

arbetade under eller ovan jord. Både luft 

och jord var bemängda med föroreningar 

från gruvverksamheten, som när Axel 

Theodor och Carl Thure levde i Falun, 

pågått i flera hundra år. 

   När jag läser om hur dessa pojkar blev 

lurade av sin far skär det inom mig. Hur 

ledsna måste de inte ha varit när de först 

togs från sin mamma och sedan fraktades 

till Falun och där lämnades hos vilt 

främmande människor. De var då inte mer 

än ett respektive tre år. 

   Mamman Anna Stina fann en ny man, 

gifte sig och fick sju barn. År 1889 blev hon 

änka. Hon levde kvar i Mora tills hon dog 

1911. 

Annika Rullgård 

 

Varför flyttade så många till Stockholm? 
”När Stockholm blev storstad” var titeln på föredraget den 13 oktober. Kenneth 
Walldén beskrev olika faktorer som påverkade detta och konsekvenserna för de 
nyinflyttade. Här följer en sammanfattning av hans föredrag.

Flera orsaker har förts fram varför 

befolkningen flyttade till städer. Befolk-

ningsökningen kan vara den största. Under 

perioden 1750-1850 ökade Sveriges 

befolkning från 1,7 till 3,8 miljoner. 

Flytten från landsbygden 

Laga skifte 1826 gjorde att smala remsor 

slogs ihop till större enheter. 11 gårdar med 

22 ”remsor” blev tre stora, jordbruket blev 

nu effektivare. Med nya grödor och 

maskiner minskade behovet av fler 

anställda. Byar splittrades och samman-

hållningen försvann och det blev ”lättare” 

att flytta. 

Industrier lockade med arbete 

I dag är det svårt att föreställa sig 

Stockholm som en industristad med tunga 

metallindustrier på rad med skorstenar som 

spydde ut svartrök. Klara sjö var full av 

aktivitet, båtar från England med stenkol, 

andra från Bergslagen med järnmalm. 

Broarna till Klara sjö var därför länge 

sväng- eller öppningsbara. 

   Flera av de större industrierna hade över 

1000 anställda när de var som störst. Några 

av industrierna var Bolinder, Alfred Nobel, 

LM Ericsson och Separator. 

 

 
Bolinders mekaniska verkstad.  

Foto efter litografi. Okänd konstnär.  

Stockholmskällan, Stockholms stadsmuseum.
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Bostadsbristen var enorm 

Detta gjorde att hyrorna var höga även i 

jämförelse med städer på kontinenten.  

   Den största inflyttningen var till Kungs-

holmen, som ökade från 3700 till 35 000 på 

50 år. Bristen lockade till spekulations-

byggen och dåliga hus. Låg boende- 

standard, torrdass på gården och vatten i 

farstun var vanligt. 

Kortare liv i staden 

Livslängden påverkades negativt av den 

dåliga miljön. Epidemier var regelbundet 

återkommande: kolera, rödsot och tyfus tog 

många liv. 

   Även alkoholen tog många liv, supandet 

var mycket utbrett i staden och medellivs-

längden för unga män var klart lägre i 

Stockholm än på landsbygden. 

   De sanitära problemen var enorma, 

renhållningen i staden var inte byggd för 

massinflyttning. Latrin, sopor och allmän 

renhållning fungerade inte. 

   Ändå fortsatte flykten till storstaden. 

Kenneth Walldén 

 

 

Utanförskapets villkor  
Årets första föredrag, den 19 januari, hölls av Thomas Fürth. Han är känd i 
släktforskarkretsar och är docent i historia och disputerade 1979 på en avhandling 
om arbetslösa i Stockholm under 1930-talskrisen. Han har även forskat om 
socialförsäkringars framväxt under 1900-talet. Vår medlem Margaretha Vinterholt ger 
här ett sammandrag av föredraget.

Thomas Fürth berättade om utanförskapets 

villkor i äldre tider och om hur man bär sig 

åt för att forska om fattiga, arbetslösa och 

folk i samhällets marginal bland våra 

förfäder. 

   Vi släktforskare berättar gärna om vad vi 

hittat i vår släktforskning. Som släkt-

forskare får man frågan om man hittat något 

speciellt som sticker ut. Några har historier 

om anor som hamnat i "samhällets skugg-

sida". Tusentals människor hamnade på 

fängelser, hospital, sinnessjukhus, barn-

hem, alkoholistanstalter och andra institu-

tioner som alla skapade arkiv.  

   Var hittar man uppgifter, jo, bland annat i 

socialnämndens och i nykterhetsnämndens 

akter. 

   Fattigdomens cyklers tre kritiska perioder 

var ända fram till 1900-talets mitt - när man 

var barn, när man skulle försörja en barnrik 

familj och när man blev gammal och inte 

kunde arbeta. Folkpensionen infördes 1914. 

ATP-pensionen kom i slutet av 1950-talet 

då svenska folket fick gå till valurnorna och 

rösta om densamma. 

Något om lagstiftningen 

1686 - ny kyrkolag gav ansvaret till 

socknen att vårda sina invånare 

1811 - socknen får ta ut fattigskatt 

1847 - den första fattigvårdslagen instiftas 

1862 - kommunreformen kom, vilket 

innebar att moderna kommuner inrättades 

1871 - fattigvårdslag, som innebar att barn, 

åldringar, sjuka och vanföra utan anhöriga 

skulle tas om hand; arbetslösa omfattades 

inte  

1918 - ny fattigvårdslag – kommuner 

måste inrätta ålderdomshem 

1956 - fattigvårdslagen ändrar namn till 

lagen om socialhjälp. 

Hospitaler och fattigstugor 

1624 - hospitalförordning – alla icke 

arbetsföra skulle tas in på hospital och barn 

togs in på barnhus 

1642 - hospitaler skulle sörja för fattiga 

och sjuka som ej hade släktingar 

1682/1686 - Drottninghuset i Stockholm 

grundades för medellösa kvinnor. Det är 

Sveriges äldsta i sitt slag och ligger vid 

Johannes kyrka 

1751 - Stockholm stads första fattighus var 

Sabbatsberg. 1700-talets fattighus kallades 

från och med år 1918 ålderdomshem 

1763 - fattigvården skiljs från sjukvården.  

   Det var olika villkor i städerna och på 

landet. I städerna var förhållandena bättre 
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på fattighusen men friheten mer beskuren. 

På landet var toleransen större mot 

avvikande. På landet hade man också så 

kallad kringgång och rotegång. Det innebar 

att den fattige gick runt hos andra i byn för 

att få ett mål mat och hade ibland en 

fattigklubba hängandes om halsen som 

bevis på att den fattige hade rätt att göra så.  

   För barn var auktioner vanligare än 

kringgång. På landet auktionerades barn ut 

till den lägstbjudande. Detta kan man läsa 

om i Harry Martinssons Nässlorna blomma. 

I städerna däremot fanns barnasyler, en 

äldre typ av barnhem. Därom kan man läsa 

i Anders Fogelströms bok Vita bergens 

barn. 

   I Stockholm inrättades Stora Barnhuset 

1637 nära Norra Bantorget. Det bytte namn 

till Allmänna Barnhuset och flyttade senare 

till Norrtullsgatan där huset fortfarande 

finns kvar, nu som skola. Akter härifrån 

finns hos Stockholms stadsarkiv för den 

som söker efter något barn som 

omhändertogs.  

Arbetslöshet  

Ordet kom med industrialismen. I det agrara 

samhället blev man inte utan arbete utan 

man arbetade så länge man orkade på 

ålderns höst. Det var förbjudet att inte 

arbeta. Lösdrivare togs till fånga. År 1804 

inrättades arbetsinrättningar för sysslolösa 

och vanartiga män. År 1885 kom lag mot 

lösdriveri och man kunde dömas till 

tvångsarbete. År 1913 kom en lag om 

nykterhetsvård och då minskade antalet 

lösdrivare. 

   Under 1930-talets kriser steg arbetslös-

heten från 2 % till 25 %. Thomas Fürth 

beskriver det i sin bok ”De arbetslösa och 

1930-talskrisen”.  

Befolkningen 

De fattiga var relativt många. Sverige var ett 

av de fattigaste länderna i Europa. Den 

genomsnittliga befolkningen i en socken 

var cirka 1.200 invånare, varav 25 personer 

var fattigvårdstagare. Åren 1868-1869 

drabbades Sverige av missväxt och år 1869 

fanns cirka 220.000 registrerade fattig-

vårdsunderstödstagare av en befolkning på 

3,5 miljoner.  

Spår i arkiven  

Var hittar man uppgifter om fattiga, 

lösdrivare, arbetslösa och andra i 

utanförskap? 

-  husförhörslängder längst bak i boken ofta 

”på socknen” 

-  kyrkans räkenskaper  

-  bilagor till sockenstämmoprotokoll  

-  en extra anteckning i in- och utflyttnings-

längder.  

   Allmänna barnhuset i Stockholm har arki-

verade handlingar mellan åren 1800-1916.  

   Efter 1862 lagstadgades om de kommuna-

la nämnderna: 

1871 Fattigvårdsstyrelser  

1913 Nykterhetsnämnder  

1919 Fattigvårdsstyrelser = dagens 

socialnämnder  

1926 Barnavårdsnämnder 

1936 blev det obligatoriskt att föra 

socialregisterakter  

1937 måste kommunerna föra 

socialregister 

   Socialregisterakterna i Stockholm är 

unika i rikedom och omfattning. Alla gamla 

avslutade akter samlas i ”Ej aktuella akter” 

= E-akter. Mellan åren 1888-1927 finns 

cirka 120.000 akter bevarade. Dessa finns 

hos Stockholms stadsarkiv.   

   Om en ort inte har ett kommunarkiv är de 

skyldiga att lämna arkivmaterialet till 

Landsarkivet.  

   Man måste komma ihåg att 70 års 

sekretess gäller för allt detta material.  

Vad kan man få reda på i de olika 
handlingarna och arkiven? 

Från år 1933 fick kommunerna bidrag till 

arbetslöshetshjälpen. I matrikeln om en 

person står ålder, yrke, tidigare arbeten med 

inkomst, familjeförhållanden och vandel. 

Även kriminalitet noterades liksom uppgift 

om fackföreningstillhörighet. 

   Andra källor är socialregister, mantals-

uppgifter i mantalslängder, nykterhets-

nämnder. Den senare var en kommunal 

myndighet dit inte bara polisen kunde 
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anmäla alkoholmissbruk utan även hustru 

och barn kunde anmäla. Vidare finns 

polisregister och brandförsäkringar. I 

polisregistret fanns både bild och uppgifter 

om personen ifråga. Många olika register 

från tidiga 1900-talet och sena 1800-talet 

finns. 

Bokförslag 

Förutom de böcker som nämnts 

rekommenderar Thomas Fürth följande: 

- Nilsson, Roddy: Inlåsta, släktforska i 

polis-, fängelse- och anstaltsarkiv. 2000 

- Utterström, Gustaf: Fattig och 

föräldralös i Stockholm på 1600- och 

1700-talen. 1978  

- Västerbro, Magnus: Svälten, Hungeråren 

som formade Sverige. 2020  

- Larsdotter, Anna: Livet för de fattigaste 

utgiven av Släkthistoria 2017.  

- Hembygdslitteratur. Där kan finnas en rik 

skatt om traktens befolkning. 

   Detta var ett mycket intressant och 

givande föredrag.  

Margaretha Vinterholt 

Praktisk Handbok från 1888 
An-tecknat har tidigare haft utdrag från Praktisk handbok under redaktion af D:r 
Vilhelm Kôersner, se an-tecknat nr 2-2016. Boken fick vi låna av vår medlem Britt-
Marie Sjöquist. Då gav vi prov på recept från kokboksdelen.

 Denna gång visar vi ett utdrag om 

”Gymnastik och andra kroppsöfningar”. 

Det torde passa bra i dessa tider med 

corona-epidemin då mycket är stängt för att 

minska smittspridningen i samhället. Vi 

behöver röra på oss och en promenad i skog 

och mark är nyttig och rofylld. En 

promenad i närområdet likaså. Men, ibland 

har man redan sett dessa gator och hus och 

vill ha något nytt.  

   Varför inte göra några gymnastiska 

övningar hemma som omväxling? Boken är 

rikt illustrerad vilket visas nedan. Lycka 

till!  

Margaretha Vinterholt
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