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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.
OBS. Föredragen äger rum i Arena
Satelliten, Allfarvägen 4, Sollentuna
centrum.
Tisdagen den 8 september kl. 18.00
FÖREDRAG av Sonja Entzenberg,
Institutet för språk och folkminnen,
Uppsala: ”Namnskicket i Sverige”.

c/o Marianne Ljungström
Flädervägen 55
194 64 Upplands Väsby
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.

Tisdagen den 29 september kl. 14.00-16.00
SLÄKTFORSKARCAFÉ
Tisdagen den 13 oktober kl. 18.00
FÖREDRAG av Hans Högman: ”Knektar,
ryttare och båtsmän – Indelningsverket
1682-1901”.
Tisdagen den 3 november kl. 18.00
FÖREDRAG av Thomas Fürth: ”Hur man
släktforskar utanför Norden”.
Tisdagen den 10 november kl. 18.00
FÖREDRAG av Anders Boberg, Sollentuna
hembygdsförening: ”Hembygdsföreningen
och dess fastigheter”.
Släktforskarstöd ges vid släktforskardatorn
på Sollentuna bibliotek kl. 10.00–14.30
följande onsdagar: 9/9, 23/9, 14/10, 4/11,
25/11 och 9/12, 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.
Föreningen är medlem i Sveriges
Släktforskarförbund och samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan.
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Ordföranden har ordet
Tack för förtroendet att vara ordförande ytterligare ett år.
Det är samma styrelse sedan 2015 och vi behöver få in nya personer
som engagerar sig i styrelsens arbete.
Styrelsen har en idé om att bilda en arbetsgrupp som specifikt arbetar
med program, att hitta lämpliga studiebesök och föredragshållare, en eller
två personer från styrelsen kommer att ingå i denna grupp.
Vi behöver en person som är administratör för vår facebookgrupp
Sollentuna Släktforskare.
Vi behöver en valberedning om två personer. Detta arbete ligger idag på
styrelsen.
Vill ni deltaga i släktforskarstödet på biblioteket eller kaffekokning på våra medlemsträffar?
Ni som är nyfikna och vill hjälpa till med något av ovanstående mejla oss på
info@sollentunaslaktforskare.se
Vi önskar även berättelser till an-tecknat, allt är välkommet stort som smått.
I dessa covid-19 tider tyckte vi att det var klokast att ställa in alla aktiviteter under våren
och vi hoppas att det blir ett normalt läge i höst så att vi kan träffas igen. Ta för vana att titta
på hemsidan för att se om det är ändringar i evenemangen då vi inte vet hur covid-19-läget ser
ut i höst.
DNA-kurserna i början på april genomfördes via nätet, där Peter Sjölund fanns i Härnösand
och deltagarna satt hemma uppkopplade vid datorn. Det blev annorlunda mot att träffas men
det fungerade mycket bra och vi är glada att vi kunde genomföra kurserna.
Årets Släktforskardagar i Skövde har ställts in för första gången sen de startade.
Glöm inte att titta på Släktforskarförbundets hemsida www.rotter.se där finns det mycket
matnyttigt för oss släktforskare.
Det är en konstig tid nu när man är isolerad men försök njuta av våren så gott det går. Det
finns mycket tid till släktforskning och kanske några av er passar på att skriva en berättelse
om släkten.
Marianne Ljungström

Årsmötet med föredrag av Erland Ringborg och
efterföljande 30-årsfest
På årsmötet den 3 mars valdes samma
styrelse som året innan. Erland Ringborg,
ordförande för Sveriges Släktforskarförbund, valdes till ordförande och Agneta
Berghem till sekreterare för mötet. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning liksom revisorernas berättelse
genomgicks och lades till handlingarna.
Verksamhetsplanen genomgicks och den
och budgeten fastställdes för 2020.
Vid förfrågan och uppmaning att anmäla
sitt intresse att ingå i valberedningen var det
ingen som anmälde sig. Enligt röstlängden
deltog 43 medlemmar.
Från styrelsens sida påpekades att när email skickas till medlemmarna är det vissa

som inte kan ta emot e-mail i sin mailbox.
Det kan bero på att den interna brevlådan är
full eller att man har bytt e-mailleverantör
eller internetuppkoppling.
Efter årsmötet tackade ordföranden
Marianne Ljungström för förtroendet att
leda styrelsens arbete. Det har varit samma
styrelse sedan 2015 och det behöver komma
in nya personer. Fler medlemmar behöver
engagera sig. En idé kan vara att bilda en
arbetsgrupp som tar fram intressanta
föredrag och föredragshållare samt ordnar
studiebesök. En person från styrelsen skall
ingå i gruppen.
Vidare frågades om någon är intresserad
av att administrera vår facebookgrupp
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Sollentuna Släktforskare. Här kom det
synpunkter från medlemmarna att varför
inte använda vår Hemsida som forum att
ställa frågor och få svar för medlemmarna.
Därefter förflyttade vi oss till Tintomararummet där det var trevligt uppdukat för
festligheter med räksmörgås och dryck och
Marianne hälsade välkommen. Hon
berättade kort om föreningens 30 år. På
skärmar fanns en utställning av vad som har
hänt i föreningen under dessa år. Många
uttryckte att den varit och är väldigt aktiv
och gjort och gör mycket och med stor
variation.
Några ur redaktionen gick runt och
pratade med medlemmarna om att lämna
bidrag till an-tecknat. Stora som små bidrag
är välkomna och exempel på vad de skulle
kunna handla om fanns uppsatta på en vägg.
Några medlemmar hade intressanta
berättelser och lovade att skicka bidrag.
Direkt efter årsmötet presenterade Erland
Ringborg Sveriges Släktforskarförbund och
här kommer en kort resumé.
Dess huvudsakliga uppgift är att ge stöd
och service åt lokala släktforskarföreningar
och regionala förbund och verka för att
sprida kännedom om släktforskningen som
kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap
och är de anslutna släktforskarföreningarnas röst i kontakten med myndigheter och
beslutsfattare.
Idag består Sveriges Släktforskarförbund
av 161 medlemsföreningar.
Förbundet var en av flera som drev frågan
om att det digitaliserade materialet hos
Riksarkivet skulle vara tillgängligt och
lättåtkomligt för släktforskare och andra
forskare. SVAR blev gratis 2019. Riksarkivet får inte anslag från Regeringen för
sina kostnader och måste krympa verksamhet och personal. Med färre anställda kan
man inte digitalisera arkiven i den takt man
hade för avsikt att göra.
Förbundet driver släktforskarportalen
Rötter, ger ut tidningen Släkthistoriskt
Forum och Släktforskarnas årsbok som
utkommit sedan 1988.
Sveriges dödbok har utkommit i sju
upplagor. Den senaste är Sveriges dödbok

1860-2017 som släpptes i början av 2019.
Nu planerar man ytterligare en ny version
som beräknas utkomma 2021 och innehålla
data från 1830. Den, Rötterbokhandeln och
förlagsverksamheten utgör förbundets
största inkomstkälla. På Rötterbokhandeln
kan man köpa förbundets skivor, böcker,
antavlor med mera och som medlem i en
släktforskarförening anknuten till Sveriges
Släktforskarförbund har man rabatt.
Anbytarforum är ett diskussionsforum för
släktforskning. Här kan du få hjälp av andra
forskare att komma vidare när du stött på
problem, läsa besvärlig handstil, identifiera
fotografier och mycket annat. Det är fritt att
läsa och skriva inlägg på Anbytarforum
men för att skriva inlägg behövs ett
användarkonto. I år finns 35 000 konton och
har ökat med 2000 sedan förra året. Detta är
helt gratis.
Släktforskningens dag inträffar varje år
den tredje lördagen i januari. Då håller
många av Sveriges Släktforskarförbunds
medlemsföreningar, hembygdsföreningar,
arkiv och bibliotek öppna hus och
arrangerar aktiviteter för släktforskningsintresserade. Varje år har ett tema.
Förbundet har en Riksstämma för
medlemsföreningarna i samband med Släktforskardagarna och stödjer ekonomiskt
föreningen som arrangerar Släktforskardagarna som i år äger rum i Skövde den 2223 augusti. Huvudsponsor är Arkiv Digital.
Arkiv Digital är nu den privata aktör på
marknaden som har bäst kapacitet att
digitalisera arkivmaterial. De fotograferar
kyrkböcker och annat material från
originalen och därmed blir kvaliteten bättre.
På hemsidan www.rotter.se kan man
under rubriken Förbundet läsa mycket mer
om förbundet och dess verksamhet, projekt
samt publikationer.
Gå in på www.rotter.se för att läsa mer.
Margaretha Vinterholt
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Min tyrolerklänning
Mina minnen av min farmor Anna var att
hon reste mycket, alltid. Det gjorde hon i
hela sitt liv tills hon var långt över 80 år.
Hon föddes 1893 och dog 1985, 92 år
gammal. Min pappa tyckte att när var hon
till åren kommen skulle hon inte resa längre.
Farmor var en dam med skinn på näsan.
Resandet det skulle hennes son absolut inte
lägga sig i. Att ha upplevt denna diskussion
dem emellan var för mig en upplevelse och
en rolig sådan. En bestämd mor och en son
kommen till åren som såg ut som en liten
gosse. Så hade jag aldrig sett honom.
Hon var en av de tidiga charterresenärerna
när resandet tog fart på 1950-talet. Hennes
första resor gick till Schweiz och Nice i
Frankrike. I Schweiz köpte hon en
tyrolerklänning till mig. Den finns kvar än
idag, men inte hatten.
Tyrolerklänningen fick jag när jag var
fyra år. Då var det spännande och
annorlunda att ha en sådan klänning. Men
när jag var ett par år äldre måste jag också
använda den och då var den både för kort
och för trång. Men jag hade ju fått den av
Farmor! Det skulle glädja henne om jag
använde den! Det var bara att hoppas att
man inte skulle träffa någon som man
kände. Och fotografier skulle det naturligtvis tas på mig i klänningen. Jag har bilder
som togs vid Svartån i Västerås med
domkyrkan i bakgrunden. Bilder togs också
på Djäkneberget i Västerås. Klänningen har
jag sparat och kommer att så göra tills den
faller isär. Om dotterdottern vill använda
den? Jag har inte frågat för hennes mamma
ville absolut inte använda den.
I Nice köpte hon mig en halmhatt. Vidare
åkte hon till Kanarieöarna och på ön
Lanzarote red hon på kameler och det finns
ett foto på henne i ett av hennes fotoalbum.
Hon besökte ön Gran Canaria ett år också.
Där köpte hon en docka iklädd spansk
flamencoklänning. Den har jag också kvar.
Hon hade alltid så många dråpliga historier
att berätta.

Foto: Margaretha fyra år - taget av min far.

Som änka efter en lokförare hade Anna
cirka sex till sju, åtta gratisbiljetter på tåg
per år. Dessa använde hon flitigt både att
resa med SJ:s gula postbussar i norra
Sverige, resor till västkusten och till släkten
i Sundsvall. Kosteröarna var också ett kärt
resmål.
Salta bad på västkusten var ett måste varje
sommar, trots att hon inte kunde simma.
Som barn var jag med henne där, både i
Haverdal, Båstad och Skrea strand,
Falkenberg många gånger. Trots att jag varit
på västkusten med mina föräldrar många
somrar i rad var det alltid ett äventyr med
farmor.
Margaretha Vinterholt
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En adoption på dalska och rikssvenska
Vi har fått denna text från Annika Rullgård i Orsa. I nr 4-2019 publicerade vi hennes
kommentar om hållkarl och kostillare. Dalska är språket som talas i Mora, Orsa och
Älvdalen. Texten på dalska har tidigare varit publicerad i Mora hembygdlags årsskrift.
Texten på rikssvenska är ingen direkt översättning men beskriver samma adoption.
Tä tag a se jänn kripp Mäj mårmår add fler
syskon. O add jänn bror så jätted Emanuel
men så åller kålled fö Manne. Sä add o två
systrär og. Dem jätted Elsa å Anna. Vi
sagdum Elsa-måster å Ann-måster.
På 1920-talä bydgjed Ann-måster i Boden
min sänn kall och sejnä fyr kripper, två
kullör å två pöjker män 1920 do kalln
hennes. Minst krippen, je åv kullör va född
i november 1918, var bar ett par år då fad
ennes do. I vetent um an va sjok eld um ä va
nån olycksändels men ur nu va min o satje
så stod Ann-måster dan sjov min fyr
småkripper.
Männ mårfar, Carl Spansk, ek bårta Annmåster fö tä sjå um ä va nod an kund jåp
enner min. Ä va je lång tågresa, 100 mil,
kansje mer. Då an kam emat så add an täj
minn se båd pöjker å sä bydgjed dem em nä
mej mårmår å mårfar i fler år. Ann-måster
åss kullör va mytje nä mäj mårmår å mårfar
og.
Itä va då mej mamma va ikring ti år. Mej
mårmår add tri kullör til då, Kare så va född
1910, Selma så va född 1919 å Lill-Kesti så
va född 1921. Int för att mårmår å mårfar
add så sturt öjs men ä fanns jämt plass dar.
I tror att ä add kunna sitt ur månger så elst
runt dem åss köksbord.
Jänn missmår nå tag alldeles i byrjan åv
1920-talä
va
mej
mårmår
nidvi
majestångdje å o add åll sejnä krippär minn
se å sä add o nogä åv Ann-måster åss og. I
add sku tro att åll kullör add kullkläde å se.
Mårmår måst a aft sex, sju, kansje ått
krippär atta se. Je så o add minn se va i alla
fall Annmåster åss lisskull, Kare. Ed lär föll
a ve då läså ed I minns frå missmårer mä I
va litn. Frå åll garder kam dem min
ästsjussär dar fotjä såt runt trillö åss kanter
å mitt upå såt ä spilmänn. Då åller add
keme, ekum vi iveg å ämtedum björkrejsä å
blåmmör ta kläd majestångdje minn. Ita tog

ju litä tid innå ä va färdut å mess fok vänted
gick dem ikringg å prated minn verodrum.
Mäss mäj mårmår stod dan å titted å
majestångdje ilag minn åll krippär så kam je
ana kelingg frå byn fram a mej mårmår. Isö
kelingje add ingä kripper men o add nug
vile a för o sagd a mej mårmår: Å jän står
du, Kesti, minn så mytje kripper. Mej
mårmår add svårå att ä va då je lisskulla dan
o nug kund få.
Å so vart ä. Isö kelingje å ennes kall tog a
se Ann-måsters åss lisskull Kare.
Isö lill Kare vart stur å gifted se min jänn
kall frå Kalmar. Dar add dem andelsträjgard
å blåmsteraffär å sä add dem två kullör. Nå
tag å 1950-talä ekum mejnä föräldrär å I
föbi Kalmar å vi älsedum å mammas åss
kusin, Kare. O å ennes familj bydgjed i jett
sturt öjs å int bar ennes kall å krippär
bydgjed dar. Ilag min dem bydgjed
adoptivpappan og. Ann va rätt så gåmål då
men Kare berätted ur ann jåped enner minn
krippär, städningje å ann läged jätå og. Ede
sällan i a ärt ur nån a prisa je ana menisk so
så Kare prised sänn adoptivpappa. Ja, so bra
vart ä ed så byrdå min att Kare åss fadä do
mäss o va så litn o ä vart mer elld minder
bestämma atta majestångdje att isä så int
add nogä egen kripper skulld tag a se änner.
Mäj mårmår jätted Kristina Spansk men
åller kålled änner fö Kesti elld Kristin. O va
född 1889. Männ mårfar jätted Carl Spansk
o ann va född 1885. Mårfar do 1954 å
mårmår do 1982. All dem åss krippär a däje
og. Mårmår yvrlivd kalln sänn å tri åv säjnä
kripper, två do mäss dem va småer o
je åv kullör do då o va drogt 40 år.
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Min mormor hade flera syskon. Flera dog
redan som små men jag kommer ihåg två av
hennes systrar och en bror.
Den ena systern hette Anna, Ann-måster
sade vi om henne. Hon bodde i Boden med
sin familj: Man och fyra barn, två flickor
och två pojkar. Tyvärr dog hennes man
1920 när barnen var mellan två och nio år
gamla.
Min morfar reste från Mora till Boden för
att stötta sin svägerska och hjälpa henne
med en del praktiska saker. När han
lämnade Boden följde båda pojkarna med
min morfar till Mora och de kom att bo till
och från hos min mormor och morfar och
deras barn under flera år.
Någon tid efter att min mormors systers
pojkar följt med till Mora kom också en av
flickorna att bo hos mina morföräldrar.
Flickan kan då inte ha varit mer än två, tre
år. Min mormor och morfar hade då fyra
egna barn, alla flickor, men de tog sig ändå
an flera av mormors systers barn.

man iväg med hästskjutsarna för att plocka
blommor och hämta björkkvistar som skulle
användas till att klä majstången.
Det tog förstås tid att få majstången
färdigklädd och under tiden umgicks man
med alla andra från byn som inte tog del i
att klä majstången. Min mormor hade fullt
upp med att passa sina barn. Just detta år
hade hon inte bara sina fyra egna flickor
utan också minst tre av sin systers barn. De
minsta kan inte ha varit mer än ett par år
gamla. Medan min mormor stod där med
alla barnen kom ett barnlöst par fram till
henne för en pratstund. Oj oj oj så många
barn du har, sade den barnlösa kvinnan till
min mormor. Du kan säkert få en av dem,
fick hon till svar.
Och så blev det. Min mormors systers
yngsta barn, en liten flicka, blev adopterad
av det barnlösa paret.
Flickan, min mammas kusin, växte upp
och flyttade till Småland. Där träffade hon
sin blivande man.
Många år senare, i mitten av 1950-talet,
följde jag med mina föräldrar på bilsemester
bland annat till Småland. Vi besökte min
mammas kusin och sov över hos henne och
hennes familj ett par nätter. Hon bodde då i
Kalmar där hennes man och hon drev en
handelsträdgård. Min mor undrade hur
kusinen hann både hjälpa sin man med
handelsträdgården och ta hand om sina två
döttrar. Det skulle ju inte gå om jag inte
hade pappa, var hennes förklaring. Hennes
adoptivfar bodde då tillsammans med sin
adoptivdotter och hennes familj sedan hans
fru dött och tog där hand om både barnbarn
och hushåll.
Ibland slutar sorgliga historier lyckligt
även i verkliga livet.
Annika Rullgård

Tre små dalkullor.
Källa: Margaretha Vinterholts fotoalbum

Så blev det midsommar och alla flickorna
kläddes fint i kullkläder innan det var dags
att åka med hästen till majstången i
Morkarlby. Pojkarna var förstås också
finklädda.
Vid majstången samlades byfolket och
alla som hade häst kom med dit med en häst
förspänd framför en vanlig arbetstrilla.
Dagen till ära hade man lagt trasmattor över
hela trillbottnen och mitt på trillan brukade
det stå ett par upp och nedvända trälådor.
Runt trillan satt gårdsfolket och på lådorna
satt det spelmän. När alla var på plats åkte
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100 år i Sollentuna
Vår medlem Mari Hellström berättar om sin makes morfars far som flyttade till
Sollentuna 1920. Familjen firar i år 100 år i kommunen.
Jag började släktforska på allvar i höstas då
jag också gick med i Sollentuna släktforskare som gav mig en bra starthjälp vid
släktforskardatorn. Det är väldigt roligt och
man fastnar lätt framför datorn, ibland lite
för länge enligt min man Hasse. Men då
brukar jag forska lite på hans sida och då
blir han mer intresserad!
Jag fann nyligen att det i år är precis 100
år sedan makens släkt flyttade till Sollen-

tuna. Hans morfars far, Per August Asp,
föddes i Sala 1870. Han bodde en tid i bland
annat Uppsala och Gävle. 1920 flyttade han
med sin familj till Sollentuna, till en villa
vid Kungshögarna. Idag finns nog bara
några äppelträd kvar. Här revs många hus i
samband med att “miljonprogrammet”
byggdes.

Släkten framför villan vid Kungshögarna. Foto privat.

Per August drev under många år “Turebergs
Skoreparationsverkstad”. Per August flyttade senare till Stockholm men kom tillbaka
till Sollentuna där han dog 1961, 90 år
gammal.
Min mans morfar och mormor, Artur och
Elin Asp, byggde ett litet hus på Ringvägen
som fortfarande finns kvar. De fick fyra
barn och barn nr tre var min svärmor Ingrid,
född 1927. Kvar i livet är endast det yngsta
barnet Arne som fyller 90 år i år. Modern
Elin dog 1939, endast 38 år gammal. Artur
fick ta hjälp av en hushållerska och den sista

hushållerskan, Nora, gifte han sig med. När
Artur dog 1973 såldes huset till min svåger
Gunnar som bara hann bo där i 2 år med sin
familj då han dog, endast 28 år gammal, av
en fotboll i bröstet! Nora hade köpt en
lägenhet på Flintlåsvägen och när hon dog
köpte min mans farmor och farfar
lägenheten som då kom tillbaka till
Sollentuna efter några år i Enköpingstrakten. De bodde i lägenheten livet ut,
därefter köpte vår dotter och hennes
pojkvän lägenheten där de bodde ett par år.
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Familjen Asp framför villan på Ringvägen. Min svärmor Ingrid stående i mitten . Foto privat.

Våra två döttrar, har - tvärtemot min man
och mig - varit utanför Sollentunas gränser
och provat att bo i Märsta, Solna och
Stockholm men är tillbaka hemma i
Sollentuna. Vi bor nu alla i underbara
Törnskogen inom en radie av cirka 700
meter. Därmed är våra barnbarn den sjätte

generationen i Sollentuna och vi kan fira
100 år i år!
Mari Hellström
Noteras att 1920 hade Sollentuna knappt
4 000 invånare mot dagens närmare 74 000!

Linnéa hos öronläkaren
Det är i mitten av 1930-talet. Min mamma
hade redan gått på seminariet i Haparanda
men det hade utbildats så många
småskollärarinnor i Norrbotten att det inte
längre fanns jobb åt alla. Det var förstås
otänkbart att gå hemma i Tornedalen som
utbildad lärarinna och därför bestämde
föräldrarna att hon skulle söka in på
folkskollärarseminariet i Luleå. Folkskollärare var det nämligen ont om så det var en
säker väg till jobb. Kunskapsmässigt var det
inga problem för henne att klara av
inträdesproven men på en annan punkt
skulle det uppstå oväntade problem.
Hon behövde nämligen också ett
läkarintyg som visade att hon var frisk. Så
min mamma gick till en doktor men när hon
kom hem till inackorderingen upptäckte
hon att doktorn skrivit att hon hörde dåligt

på ena örat. Det intyget insåg hon genast att
hon inte kunde lämna in för då skulle hon
inte ens få skriva inträdesproven. Hon går
alltså till en annan doktor och ser nu till att
inte stoppa in fingret helt i det friska örat när
doktorn testar det hon hörde dåligt på.
Doktorn märkte inte att hon fuskade så nu
får hon ett nytt läkarintyg som hon kan
lämna in istället.
Mamma kommer in på seminariet och får
direkt efter examen en tjänst i Masugnsbyn
strax utanför Kiruna. Att hon hörde dåligt
på ena örat verkar dock inte ha hindrat
henne i arbetet i klassrummen men hela
livet ut ville hon helst man skulle prata i
vänsterörat. Hon blev drygt 105 år.
Birgitta Hassel
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Det titelsjuka 1800-talet
Vid en föredragsafton i februari berättade Kekke Stadin, professor i historia vid
Södertörns högskola, om bourgeoisiens livsstil och användandet av visitkort.
Omkring sekelskiftet 1800 hade olika nya
samhällsgrupper som inte räknades till de
fyra stånden börjat framträda alltmer i
Sverige. De levde företrädesvis i städerna
och kännetecknades av att de levde på sitt
arbete, men de arbetade inte med kroppen.
Medelklassen skulle dessa grupper
gemensamt kallas. Jag har främst intresserat
mig för de högsta skikten inom den,
bourgeoisien, som kunde leva upp till
idealen mer än andra. Den brukar delas in i
två huvudgrupper: dels sådana som hade
framgång i livet genom det ekonomiska
kapitalet, främst entreprenörer, företagare
och bankirer, dels sådana som hade
framgång genom högre utbildning: jurister,
präster, läkare, professorer, ämbetsmän och
liknande. Senare under 1800-talet tillkom
fler grupper, exempelvis journalister samt
sådana som levde på sin talang, som
framstående konstnärer, författare och
skådespelare.
I England och Frankrike var bourgeoisien
väl etablerade i samhället och med en egen
livsstil vid 1800-talets början. I Sverige och
de andra länderna runt Östersjön skulle det
dröja till mitten av 1800-talet innan de
uppnått en liknande ställning. Förutsättningarna var delvis annorlunda här, det
gäller ekonomisk utveckling, liberalism och
ett utvecklat civilsamhälle. Den nya
samhällsklassen strävade efter att bli en
enhetlig klass, som i föregångsländerna,
och att finna sin plats i det nya sociala
landskapet. I den processen spelade det
sociala umgänget en central roll.
Att vara bjuden på tre middagar, två
supéer och en bal per vecka ansågs inte vara
speciellt mycket, det var helt ordinärt.
Därtill gjorde både män och kvinnor
åtminstone några visiter om dagen. Sådana
var nödvändiga för att överhuvudtaget delta
i det sociala livet. Det är ingen överdrift att
påstå att sällskapslivet var hektiskt. Sena

nätter och visiter under dagen, det
påverkade givetvis både arbetet och övriga
åligganden, men sällskapslivet var under en
period så viktigt att man lät arbetet bli
lidande. I inledningen till Strindbergs
roman Röda rummet får vi en bild av
(bristen på) arbetsdisciplin vid ett statligt
verk. Det är en parodi, men är inte särskilt
långt från verkligheten fram till omkring
1860.
För att kontrollera vilka som ingick i
umgänget och det ”vi” man höll på att bilda,
umgicks bourgeoisien gärna i hemmen eller
slutna sällskap. Dessutom utvecklades en
mängd komplicerade etikettsregler för
umgänget. Endast de som kände till dessa
regler kunde räkna med att bli delaktig i
detta ”vi”. Det räckte inte med mycket
pengar. Det gällde allt från hur man blev
presenterad för rätt personer, vem man
skulle hälsa på först vid en visit, till hur en
ung man skulle bete sig när han hjälpte en
kvinna på med galoscherna efter en
tillställning, något som ansågs vara en
mycket romantisk gest.
Världen uppfattades som en hierarki, där
alla strävade efter att komma högst. Också
inom denna grupp fanns därför också en
ständig konkurrens om status. För att veta
vilka som tillhörde den nya gruppen, ”vi i
vår värld”, men också för att kunna bedöma
olika personers status inom gruppen blev
titlarna viktiga. Alla hade visitkort som
delades ut flitigt. På kvinnornas visitkort
skulle endast namnet stå, på männens även
titeln, och i större städer också adress. Vid
befordran införskaffade en man genast nya
visitkort och gick då på visit hos alla han
kände för att tillkännage sin befordran och
den nya titeln. De nya visitkorten delades då
också ut.
Visitkort var viktiga också för dem som
fick dem. De samlades i en skål som ställdes
väl synlig innanför dörren till salongen eller
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förmaket, så att alla kunde se vilket stort
umgänge familjen hade. Ett stort umgänge
var ett socialt kapital som gav status. Kort
från prominenta personer placerade gärna
längst upp för att visa på att familjen
umgicks i dessa kretsar, vilket ökade
familjens egen status. När skålen var full
sparades visitkorten i en låda, som ett litet
arkiv över det sociala umgänget. Men kortet
från den där högt uppsatta personen fick
gärna ligga kvar en eller två omgångar till,
så att alla gäster skulle hinna se det.

arbetsplatserna skärptes också för denna
grupp, samtidigt som det sociala umgänget
inte var lika nödvändigt för att definiera
klassen. Det förändrade umgängesvanorna,
som begränsades till tre-fyra dagar i veckan
och där de sena tillställningarna främst
lades på lördagar.
Titeln fortsatte att vara viktig, främst för
att markera sin status inom klassen.
Telefonen kom till Stockholm 1877, bara ett
och ett halvt år efter att Edison fått sitt
patent på den. Tio år senare var Stockholm
den telefontätaste staden i världen. Men den
var fortfarande dyr och det var främst
aristokratin och bourgeoisien som skaffade
sig privata telefoner. Den skapade ett nytt
sätt att kontakta vänner och bekanta, men
framförallt innebar de nya telefonkatalogerna ett nytt sätt att visa upp sin titel.
Visitkorten minskade därigenom i betydelse
i privata sammanhang. Det betydde också
att de gifta kvinnorna blev mer osynliga.
Visitkort hade alla vuxna haft, men i
telefonkatalogen stod bara mannens namn,
vanligen inte hans frus. Den tekniska
utvecklingen hade inte enbart fördelar, inte
för kvinnorna.
Kekke Stadin

Visitkort. Foto: Kekke Stadin

Vid mitten av 1800-talet hade bourgeoisien
blivit en tydlig klass även i Sverige och i
och med att ståndsriksdagen avskaffades på
1860-talet skapades förutsättningar också
för politisk makt. Kraven på närvaro vid

Ryska snuvan 1890
Så här i coronatider har vi släktforskare fått
mer tid att besöka olika webbtjänster som
till exempel Svenska dagstidningar hos
Kungliga biblioteket. Jag har valt att läsa
Kristianstadsbladet och börjat med år 1890
och läst tidningarna under januari, februari
och början av mars. Tidningen hette då
Nyaste Kristianstadsbladet, Nyhets- och
Annonstidning för Kristianstads Stad och
Län. Den utkom med fyra nummer i veckan
och bestod av fyra sidor.
Snart upptäckte jag att man skrev mycket
om en influensa som pågick. Rapporter om
antalet sjuka och döda både i Sverige och
övriga världen påminde mig om den tid vi
lever i nu. Influensan kom att kallas ryska
snuvan, eftersom Sankt Petersburg var den
plats i Europa från vilken den först

rapporterades. De första fallen i Sverige
upptäcktes 1889.
Här följer några notiser ur Kristianstadsbladet.
”2 januari: Den smittosamma snufvan
utbreder sig allt mera i staden. De sjukes
antal torde nu öfverstiga ett par hundra.
Äfven bland denna tidnings tryckeripersonal hafva fall af sjukdomen inträffat.
2 januari från Stockholm: Dödlighetssiffran stiger deremot allt fortfarande.
Medelsiffran för hufvudsstaden hvarje
vecka är 80 à 83; det har funnits veckor, då
siffran sjunkit ända ned till 70 […] Veckan
1-7 dec. var dödlighetssiffran 80; samma
vecka som influensan här började att rasa.
Följande vecka steg siffran till 139; i nästa
veckoöfversigt från helsovårdsnämnden
torde man nog få se siffran 150 eller något
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högre.[…] Lungsiktiga personer, och
sådana som annars haft svagt bröst, ha af
influensan, såsom föregående sjukdom,
skördats.[…] Med ett ord, influensan har,
åtminstone i hufvudstaden, visat sig vara en
ganska allvarsam farsot; mest för
lungsiktiga och i allmänhet bröstsvaga
personer.
2 januari: Influenzan i utlandet. Ett stort
antal kända personligheter i Tyskland äro
lifsfarligt sjuke i influenza, flera ha redan
aflidit. […] Från Paris heter det nu, att
influenzan är i aftagande, men i Medelhafsländerna uppträder den mycket häftigt. […]
I Marocko uppträder en sjukdom, som är
analog med influenzan, men mycket
våldsammare än den europeiska. Influenzan
i Spanien har antagit en så elakartad
karaktär, att antalet dagligen anmälda
dödsfall är tre gånger större än vanligt. I
Barcelona uppgifves antalet sjuka till
30,000.
4 januari: Den smittosamma snufvan
sprider sig allt mera i staden, men är ännu
jämförelsevis ofarlig. På andra håll har
deremot sjukdomen numera antagit en
allvarsam karaktär. Sålunda är den i
Göteborg numera ganska farlig. I städerna
Karlshamn
och
Karlskrona
härjar
influensan med stor häftighet. […] I alla
Skånes städer grasserar epidemien och
börjar så småningom leta sig väg äfven ut
på landsbygden; dock synes den öfverallt i
vår provins ännu bibehålla sin godartade
karaktär. […] I Mälartrakterna är sjukdomen mycket allvarsam. […] I utlandet
rasar epidemien allt mera våldsamt och
synes blifva allt farligare.
23 januari: En bok för dagen är
”Influenzan, dess art, förebyggande och
behandling”, populär framställning af en
praktiserande läkare. Den lilla boken, som
utgifvits på Ph. Lindstedts i Lund förlag,
kostar 40 öre.
1 februari: Influenzan. I Palermo äro
100.000 personer angripna af ”verldssnufvan” och det vanliga brokiga lifvet i
staden har nästan fullständigt upphört. Till
de största apoteken är tillströmningen för att
köpa medicin så stark, att nummer utdelas,

så att köparne kunna insläppas i tur och
ordning.
13 februari: Influenza-epidemien i
Sverige lär, enligt de uppgifter om dess
utbredning, som insamlats af prof. H.
Hildebrandsson i Upsala, visat sig icke följa
luftströmmarne, utan kommunikationsvägarne, särskilt jernvägarne. Den har i
allmänhet uppträdt först i de större städerna
samt derifrån spridt sig till de mindre
städerna och landsorten, senast till
Norrland. Häraf synes framgå, att smittan
icke skett genom vinden och luftens
strömmar, utan snarare genom den
personliga beröringen.
17 februari: Influenzan rasar fruktansvärdt i Mexiko. I hufvudstaden afledo den 8
dennes 143 personer af sjukdomen.
22 februari: Gissningar om influenzans
uppkomst. I ett bref till ”Times” fäster en
insändare uppmärksamheten på de stora
öfversvämningar, som hemsökt Kina
sistlidne sommar. Gyttjan ifrån den öfver
sina bräddar strömmande Gula floden
betäckte stora sträckor, och solens
brännande strålar utvecklade i denna sörja
millioner bakterier, hvilka af luftströmmarne sedan fördes vesterut. Insändaren
framställer såsom en gissning, att det är
dessa bakterier, som framkallas influenzan.
24 februari: Influenzan fortfar att rasa på
det fruktansvärdaste sätt i Mexico. Så
många dödsfall ega dagligen rum, att
likkistor ej hinna tillverkas i tillräckligt
antal, utan måste liken nedgräfvas sådana
de i lifvet gått och stått.
8 mars: Influenzan, som nästan fullständigt lemnat Europa, rasar nu i Kanada
och bland indianerna i Winnipeg, hvarest
sjukdomen anställer stora härjningar. En hel
indianstam, bestående af 800 personer, har
aflidit till följd af influenzan.”
Mycket liknar dagens situation med
funderingar på hur och varifrån smittan
kommit. Dagens diskussioner om att stänga
samhällen, karantän och brist på skyddsmateriel har jag inte kunnat finna i tidningsnotiserna 1890.
Agneta Svensson
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