an-tecknat
Medlemsblad för Sollentuna Släktforskare nr 3 - 2017

Foto: Margaretha Vinterholt

Charlottenburgs gård
Läs om den gustavianska herrgården i Solna på sid. 6
Kalendarium

sid. 2

Skomakarens döttrar i Vendel

sid. 8

Ordförandens spalt

sid. 3

Släktforskardagarna

sid. 11

Hammarbymordet

sid. 3

Ny lag om personnamn

sid. 12

Charlottenburgs gård

sid. 6

Årets eldsjäl

sid. 12

an-tecknat nr 3 - 2017

Kalendarium
Tisdagen den 19 september kl. 18.30
Utdelning av pris till Årets eldsjäl.
Tisdagen den 19 september kl. 19.00
FÖREDRAG av Ronny Pettersson: ”När
lantmätaren kom till byn”.
Onsdagen den 20 september kl. 18.0020.00
DNA-gruppen träffas i Tintomararummet.
Onsdagen den 11 oktober kl. 19.00
FÖREDRAG av Annika Holmberg:
”Historier och historia kring Sollentunas
järnvägsstationer”.
Tisdagen den 3 oktober kl. 18.00-20.00
Gruppen för emigrantforskning träffas i
Tintomararummet.
Lördagen den 21 oktober kl. 11.00-15.00
ÖPPET HUS på Sollentuna bibliotek, 1 tr.
Måndagen den 23 oktober kl. 19.00
FÖREDRAG av Magnus Bäckmark:
”Mantalsforskning”.

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 idag 230
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föreläsningar och studiebesök.

Styrelsen
Marianne Ljungström, ordförande
070-351 30 24. marianne@ljungstrom.nu
Margareta Lagerman, vice ordförande
073-584 70 06. margareta.lagerman@spray.se
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
08-35 67 99
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
08-626 73 66. k.hoglander@hotmail.com
Margaretha Vinterholt
08-754 24 96. marg.vinter@gmail.com

Tisdagen den 14 november kl. 19.00
FÖREDRAG av Micael Frank: ”Genney
Digit”.
Måndagen den 4 december kl. 14.00-16.30
MEDLEMSMÖTE i Tintomararummet
Föredragen äger rum i Amorinasalen,
Sollentuna bibliotek, Sollentuna centrum.
Kurs i handstilar: måndagarna 11/9, 25/9,
9/10, 16/10 och 6/11 kl. 18-20 i Tintomararummet. Kursen är fulltecknad.
Släktforskarstöd ges på Sollentuna
bibliotek kl. 10.00-14.30 följande onsdagar:
6/9, 27/9, 18/10, 15/11 och 6/12. Boka tid i
pärmen vid forskardatorn, max. en timme
per familj och termin. Ring till biblioteket
tel. 08-579 219 00 och lämna återbud om du
inte kan komma vid bokad tid.
Föreningen är medlem i Sveriges
Släktforskarförbund och samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan.
Aktiviteter i annan regi
Lördagen den 11 november Arkivens dag.
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Ordföranden har ordet
Bäste släktforskare!
Hoppas att ni haft en bra sommar. Nu närmar vi oss hösten och vår verksamhet börjar igen med forskarstöd, föredrag, öppet hus och gruppträffar
om DNA och emigration. Se kalendariet för tid och plats. Vi kommer återigen att vara i bibliotekets lokaler.
Det är första gången vi ordnar en kurs i att tyda handstilar, den är
fulltecknad, vi har flera på väntelista och om fler är intresserade kommer vi
att ordna ytterligare en kurs. Anmäl till info@sollentunaslaktforskare.se.
Som medlem i vår förening är du medlem i Sveriges Släktforskarförbund och får rabatt på
förbundets böcker. Besök deras hemsida Rötter www.genealogi.se som ger information om vad
som händer och har hänt. Rötterbloggen är läsvärd och kan ge en hel del användbara tips.
Jag deltog i Riksstämman som ägde rum i Halmstad se sidan 11.
Vi ses i höst!
Marianne Ljungström

Hammarbymordet tur och retur
Vid en föredragsafton i april berättade Ola Söderström om det uppmärksammade
Hammarbymordet. Vår medlem Margareta Lagerman har gjort ett sammandrag av en
broschyr, skriven av de konsthantverkare som nu håller till i det gamla apotekshuset i
Upplands Väsby.
Vad triggar vår fantasi bättre än ett
ouppklarat mordfall? Att det gäller något
som skett för över hundra år sedan spelar
ingen roll. Desto intressantare är det ju om
gåtan dessutom hör till vår lokala historia.
En som förvisso instämmer i detta var
kvällens föredragshållare, Ola Söderström,
instrumentmakare i Upplands Väsby.
Kommunen upplät för drygt 30 år sedan
lokaler som Ola fick hyra i det sedan slutet
av 60-talet nedlagda Hammarby Apothek.
Idag huserar här några konsthantverkare. På
övre våningen har man ett konditori. Snart
nog blev Ola på det klara med husets mörka
historia och började intressera sig för de
olika detaljerna i det blodiga dramat som
utspelade sig här den 1 december 1913.
En okänd man knackar på dörren hos
apotekaren John Erik Hallbergsson, som
arbetar i sitt apotek, och blir insläppt.
Mannen riktar en pistol mot apotekaren som
denne dock lyckas vrida ur hans hand.
Inkräktaren går då i stället till anfall och
hugger apotekaren i bröstet med kniv. Svårt
skadad tar sig Hallbergsson upp för trappan
till övervåningen där hustru, tre barn och en

Mordoffret John Erik Hallbergsson.
Källa: Wikipedia

barnjungfru befinner sig. Barnjungfrun
uppmanas gå iväg för att söka hjälp men
möter mannen där nere och skadas med fem
knivhugg även hon, dock inte dödligt.
Hallbergsson avlider emellertid snart nog
av skadorna. Flickan skyndar iväg och
kallar på hjälp. På grund av misstag i början
av spaningsskedet kommer detta inte igång
förrän efter ett dygn. Då får man ett tips från
ett kafé i Uppsala där en servitris sett en
okänd person som uppträtt besynnerligt.
Han hade berättat att han kom från Italien
och snart skulle tillbaka dit för att kriga.
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”Han hade ett hemskt skratt”. Man inleder
nu spaningar norr om Uppsala. Snart nog
hittar man två italienare, som vandrar runt,
den ene som gårdfarihandlare, den andre
som musiker. Han spelar dragspel. De två
grips vid Älvkarleby söder om Gävle en
vecka efter dådet.
De båda sätts i fängsligt förvar av
kronolänsmannen Hasselhuhn. Han är
sedan under hela den kommande
utredningen och rättegången fullt övertygad
om deras skuld. Nu följer en synnerligen
detaljrik och invecklad polisutredning som
har beskrivits i tre versioner. Den första,
kortaste versionen är den lilla broschyr om
32 sidor med titeln ”Mordet i Hammarby
Apothek. Ett stycke Väsbyhistoria från
1913”, som har skrivits av nuvarande
hyresgäster i villan. En andra mer
omfattande version har författats av Yngve
Lyttkens, ”Hammarbymordet”, utgiven
1952. Den tredje versionen är i två volymer
och väcker genast nyfikenheten. Den har
titeln ”När länkarna brista” och gavs ut av
Are Waerland men konfiskerades och drogs
tillbaka från bokhandeln. Anledningen var
att Waerland anklagade en läkare på
Löwenströmska lasarett för mordet. Den
volym Ola visade och höll krampaktigt i
torde vara ett av de få resterande exemplar
som finns. Enligt uppgifter i den nationella
databasen Libris finns verket på tre
bibliotek i Sverige. Underrubriken är
”Mänskliga dokument, hämtade ur en
försvarsadvokats arkiv”. Det gavs ut 1924.
Volym 1 med 213 sidor och volym 2 med
479 sidor.

Det är här inte läge att gå in på alla
vinklingar i rättegången. Vi nöjer oss med
att konstatera att åklagarsidan med
Hasselhuhn som drivande kraft har fått ihop
åtskilliga vittnen som kan svära på att de har
sett italienarna i trakterna i Väsby den
aktuella tiden. Mot detta står de två
mordmisstänkta männen utan att kunna
försvara sig, med otillräckliga kunskaper i
svenska och utan några som helst
tillförlitliga alibi att ta till hjälp.
Läget förändras emellertid oväntat.
Häradshövdingen Axel Carlson är en
framgångsrik jurist. Han har gjort sig känd
som ”en aggressiv och framgångsrik
advokat i många uppmärksammade mål”.
Han går nu upp till den italienske ministern
och säger att han vill försvara de två
italienarna. Han är italienvän. På hans
anmodan kontaktar ministern Utrikesdepartement för att få tillstånd till detta och
att besöka de två i häktet. Tillsammans med
sin språkkunniga dotter besöker han
italienarna och får snart klart för sig att de
inte kan vara skyldiga till mordet. De har
tubbats att erkänna. Förvisso har det varit
betydande språksvårigheter som legat i
vägen för de två att kunna rentvå sig eller
göra sig förstådda.
Nästa pusselbit är ett anonymt brev som
den italienske ministern fått motta efter
Carlsons första besök men då kastat i
papperskorgen. Vid dennes andra besök
erinrar sig ministern brevet och man hämtar
upp det hopknölade brevet. Man finner då
att det verkar vara ett vattentätt alibi för
männen. Vid efterlysning i pressen träder
den
”solide”
nämndemannen
Erik
Andersson fram. Han intygar att det två
italienarna kommit till hans gård i
Karbylund och där fått mat och natthärbärge
under den aktuella natten. De hade fått
sovplats i stallet och till och med låsts in.
Nu kommer rättegången, Urtima ting den
2 januari 1914. Andersson har med sig hela
sin familj och fem sockenbor i rätten som
kan styrka alibit. En vuxen dotter erinrar sig
att den ena italienaren spelat för dem.
Domaren avbryter henne och frågar
vederbörande om han kan ta fram

Hammarby apotek 1913. Källa: Wikipedia
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dragspelet och spela samma låt. Han
stämmer upp ”Gökvalsen” varvid dottern
genast säger att det var just det som han
spelade den kvällen. Och stämningen i
rättssalen ”blev riktigt gemytlig”.
Efter ordväxlingar och invändningar från
åklagarsidan slutar emellertid denna dag
med att de två släpps men skall infinna sig
vid en andra rättegång som äger rum en
månad senare. Det är nu som en av
italienarna springer fram och vill kyssa
domarens hand. Denna svarar då med de
berömda orden ”Nej, kyss inte mig, kyss
Carlson i stället”.
Lagtima ting en månad senare äger rum i
Åshusby gästgivargård. Domaren trodde
det skulle bli en snabb genomgång för
formens skull. De två italienarna infann sig
i ”nya kläder, nyklippta och välrakade”.
Åklagarsidan protesterade skarpt och
menade att detta var ett sätt att vilseleda
vittnena. Den ena italienaren tvingades sätta
på sig sina vanliga kläder. Från båda sidor
har man nu skaffat ytterligare vittnesmål.
Försvaret tar fram en plåtslagare vid
Optimus verkstäder i Väsby som avlägger
vittnesmål. Han väntade vid stationen då ett
tåg skulle komma. Han vittnade om att de
enda han sett var Hasselhuhns gäster från
tidigare denna kväll. De hade haft en
bridgekväll med supé. Dessa personer var
välkända i trakten. Men några italienare
hade han absolut inte sett. Vidare intygade
han att Hasselhuhn använt hot mot honom
om han inte ändrade sitt vittnesmål. Något
som denne bestred.
Åklagaren begärde att de två skulle
omhäktas. En av nämndemännen och tillika
Hasselhuhns vän lyckades få de övriga i
nämnden att gå med på detta, trots
domarens veto. Häradsrättens utslag blev att
italienarna fick stanna i häktet. Försvaret
kontrade med att genast skicka besvärsinlaga till Svea hovrätt. Ett stort antal
vittnesmål som styrkte italienarnas alibi
bifogades. Efter bara en dryg vecka kom
man där fram till beslutet att de två skulle
sättas på fri fot.
I ett sammandrag på baksidan av
broschyren kan man läsa följande: ”Polisen

hade under utredningen drabbats av det
mest ödesdigra tunnelseende som höll på att
resultera i justitiemord”. Vi kan bättre förstå
detta uttalande när vi kommer till den tredje
rannsakningen 9-11 mars 1914. Trots Svea
hovrätts frikännande dom fortsätter
Hasselhuhn
oförtrutet
spaningarna.
Åklagaren har emellertid vid det här laget
blivit övertygad om italienarnas oskuld och
det rättmätiga i hovrättens dom. Han ber
Hasselhuhn inställa spaningarna. Själv
avsäger han sig sitt uppdrag. Vid denna
rättegång kommer heller inget nytt fram.
Stämningen är tryckt. Utgången blir att
italienarna definitivt frikänns och avförs
från utredningen. Man har följt ett enda,
men felaktigt, spår under hela utredningen
och därmed också missat att följa upp
eventuella andra ledtrådar. Tiden har löpt
iväg och alla andra spår har kallnat. Detta
har fört med sig att man nu saknar möjlighet
att finna den som är skyldig till mordet. Det
brutala
knivdådet
på
apotekaren
Hallbergsson kommer att förbli ouppklarat.

Gamla Hammarby apotek idag, Väsbyvägen 36.
Foto: Agneta Berghem

Vilket då öppnar upp för den nyfikne och
intresserade att fördjupa sig i teorier om
vem som skulle kunna ha utfört mordet och
vilka, om än vaga, anspelningar i
spaningsarbetet som skulle kunna ge en
sådan vägledning. Det finns vissa uppgifter
i vittnesprotokollen som ger antydningar
om vad som kan ha skett. Det mest talande
vad gäller det bristfälliga polisarbetet är en
deckare eller polis som kom in i ett mycket
tidigt skede av utredningen. Han hade en
särskild spårhund som ledde honom till det
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så kallade Tetorpet nära stationen, ett spår
som sedan aldrig följdes upp. Här var vid
tillfället en sinnessjuk man vid namn
Anders Arnberg inneboende hos sin kusin,
Sigrid Sundqvist. Lyttkens teori är att det är
denna man som begått brottet. Hallbergsson
yttrade tidigt att en galen man anfallit
honom. En tappad medicinflaska med
nervdroppar som kanske skulle varit till
förövaren var en annan detalj. Slutligen ger
barnflickan ett vittnesmål om mannens
irrationella beteende.
Återstår nu att se vad som hände med våra
huvudpersoner i dramat. De två italienarna
återvände hem till Italien. Här stod första
världskriget för dörren och de båda
enrollerades i den italienska armén. Endast

den ene överlevde och återvände till
fädernegården. Han avslutade sina år som
lantbrukare utanför Neapel.
”Det ovanliga mordfallet hade nått
ryktbarhet i Italien och det slutade med att
försvarsadvokaten Axel Carlsson med fru
inbjöds till Rom och Milano, där det
mottogs
som
”nationalhjältar”
av
ärkebiskopen i Milano, en blivande påve,
och flera andra kulturpersonligheter.
Häradshövdingen Carlsson utförde flera
”extraordinära juridiska uppdrag”. Trots
detta vann han hemma i Sverige ingen större
uppskattning. Men det är något vi får lämna
därhän.
Margareta Lagerman

Charlottenburgs gård
Vår medlem Margaretha Vinterholt, som deltog i föreningens studiebesök på
Charlottenburgs gård tidigare i år, delger oss sina intryck från en trevlig och
intressant eftermiddag.
Den 6 april anordnade föreningen ett
studiebesök på Charlottenburgs gård, en
gustaviansk herrgård mitt i Solna. Den var
ursprungligen ett torp under Stora Frösunda
gård och har också kallats Stora Frösunda
Slott. Första gången det fanns med var på en
lantmäterikarta från 1670-talet och kallades
då Frösunda torp. Vi visades runt av
Hembygdsföreningens ordförande Ulla
Larsson och hennes man.
Ägare till Stora Frösunda gård var Adolf
Fredrik Wijnblad som lät bygga
Charlottenburgs gård och 1801 stod huset
färdigt. Hans hustru Charlotta har fått ge
namn åt gården som de sedan bebodde.
Dåtidens högre stånd ville komma ut på
landet från den dåliga stanken i Stockholm.
Så gjorde även kungahuset och Gustav III:s
syster prinsessan Sofia Albertina som hyrde
Stora Frösunda. Efter fem år sålde Adolf
Fredrik Stora Frösunda av ekonomiska skäl.
Ett par år senare dog han men Charlotta
bodde kvar på Charlottenburgs gård till
1810. Därefter har det funnits många ägare.

Del av statarlängan. Foto: Margaretha Vinterholt

I vinkel mot huset byggdes en flygel 1807
som statarbostad. Idag används ett av de två
rummen till skolmuseum och i det andra
visas Kent Fernströms modell av Hagalund
från mitten av 1930-talet. Där syns i detalj
de hus som byggdes när Solna sålde mark
till olika hantverkare och som i sin tur bytte
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naden får Solna Hembygdsförening
disponera. Den andra halvan använder
Solna stad vid representation. Idag är det
inte mycket kvar av den ursprungliga stora
trädgården. Man har här placerat ett
pumphus från slutet av 1890-talet som stått
på Hagalunds Torg liksom en smedja från
Lilla Frösunda. Norr om huset finns ett
gravfält från yngre järnåldern, 400 – 1050
e.Kr.
Vid vårt besök fick vi se alla åtta rummen
som var vackert möblerade. I det första
rummet hängde tavlor av Solnakonstnärer
och naturligtvis Olle Olsson Hagalund. En
del tavlor hörde till byggnaden, andra var
tillfälliga som utställning. Det fanns också
en utställning med fotografier som visade
alla statyer som finns runt om i Solna,
”Konsten i Solna – Solna i konsten”.
Några originalmöbler finns inte kvar men
man har möblerat med äldre tiders stilar och
många möbler och saker har skänkts. Några
Carl Malmsten-möbler fanns i ett av
rummen och han har för övrigt bott i Solna.
I två av rummen stod kakelugnar. Det måste
ha varit kallt på vintrarna, men å andra sidan
använde man nog inte alla rummen till
vardags.
Solna Hembygdsförening bjuder varje år
in Solnas alla tredjeklassare. För dessa
ordnar man visningar, berättar om huset och
tiden samt organiserar stadsvandringar. Det
hela avslutas med en tävling och de tre bästa
klasserna får pris vilket delas i ut plenisalen
på Solna stadshus. Den bästa klassen får
dessutom 5 000 kronor till klasskassan.
Vilket bra tillfälle att på ett pedagogiskt och
trevligt sätt få barnen intresserade och ge
kunskap om sin hembygd. Vår guide, som
var pensionerad lärarinna, anordnar detta
tillsammans med en tidigare kollega.
Besöket avslutades med ett riktigt
kaffekalas i denna härliga miljö. Stort tack
till Solna hembygdsförening som ställt upp
för oss släktforskare denna eftermiddag.
Margaretha Vinterholt

Adolf Fredrik Wijnblad. Foto: Margaretha
Vinterholt

Charlotta Wijnblad. Foto: Margaretha Vinterholt

tjänster med varandra och hjälptes åt att
bygga. De fick köpa mark för 10 öre per
kvadratfot. Några av husen har inga fönster
på en gavel. Detta för att man skulle kunna
bygga ut huset om man ville och när man
fick råd. I modellen har dessa hus gavlarna
målade i blått. På andra hus har man målat
taken med guldfärg för att visa vilka hus
som finns kvar efter den stora rivningen i
mitten av 1960-talet när Blåkulla anlades.
Vattentornet från 1912 kan man idag se från
pendeltåget när man passerar Solna station.
Det stora huset har åtta rum. Solna stad
övertog byggnaden 1965 och har sedan dess
delvis restaurerat den. Halva huvudbygg-
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Skomakarens döttrar i Vendel
Den större delen av befolkningen bodde på 1700- och 1800-talen på landsbygden
och många försörjde sig som drängar och pigor. De har oftast inte efterlämnat något
skriftligt material utan uppgifterna i kyrkoböckerna är de enda som kan förmedla
kunskap om våra släktingars enskilda liv. Vår medlem Agneta Svensson berättar här
om sina anor från Vendels socken mellan Uppsala och Tierp.
Min farmor Ester var född och uppväxt i
Västervik och hon dog innan jag föddes.
Enligt en släktings berättelse skulle Esters
mormor ha kommit till Västergötland
genom en författares försorg, oklart vilken.
Detta väckte min nyfikenhet. När jag har
letat mig bakåt i tiden på Esters mammas
sida har jag slutligen hamnat i Vendels
socken. Där föddes Jan Andersson 1737,
likaså Lisa Larsdotter samma år. Jan var
dräng och Lisa piga när de gifte sig 1761.
Enligt senare husförhörslängder var Jan
skomakare. De var Vendel trogna, bodde i
främst Gersmyra och fick fyra döttrar,
Caisa, Marlena, Brita och Lisa. Det är
dottern Lisa som släkten på min farmors
sida härstammar från.
Av döttrarna blev även Caisa sin
födelsesocken Vendel trogen medan
Marlena och Lisa flyttade två till tre mil till
socknarna Tierp, Tolfta och Västland norr
om Vendel. Endast Brita gav sig av två mil
söderut till Lena socken. Eftersom de
tjänstgjorde som pigor, vanligtvis ett år på
varje ställe, blev det många flyttningar såväl
inom socknen som mellan olika socknar.
Som pigor hade de säkert inga större
inkomster för att kunna bekosta skjuts så de
fick troligtvis gå till fots mellan de olika
arbetsställena om inte arbetsgivaren
skjutsade dem.
Dottern Lisas dotter Margareta (Greta),
flyttade först till sin moster Brita i Lena
socken och därefter till Uppsala där hon var
piga hos professorn och författaren Erik
Gustaf Geijer och hans familj. I Uppsala
fick hon en oäkta dotter, Margareta
Charlotta, som även hon blev piga hos
professor Geijer och via dennes dotter kom
som piga till Blombergs säteri i Husaby
socken, Västergötland. Margareta Charlotta
är min farmor Esters mormor. Se, släktens
berättelse stämde.

Hos de här systrarna och deras föräldrar har
jag funnit att man tog hand om varandras
barn och barnbarn när behov uppstod. De
döptes dessutom ofta till samma namn
såsom Jan, Lisa, Brita och Margareta.
Marlenas oäkta son Jan Ersson bodde hos
Marlenas föräldrar Jan och Lisa tills han var
17 år. Caisa och Brita fick inga egna barn
men Caisa tog hand om systern Lisas dotter
Brita Lisa från det hon var 6 år tills hon blev
18 år. Hos Brita var systern Lisas dotter
Margareta (Greta) piga i två omgångar. Och
Margaretas oäkta dotter Margareta
Charlotta var fosterbarn hos Brita från 3 års
ålder tills hon blev 14 år.
Caisa är en av faddrarna till Marlenas son
Jan och Marlena i sin tur en av faddrarna till
Lisas son Jan.
Nedan följer en beskrivning av varje
dotter för sig även om deras levnadsöden
delvis är sammanknutna med varandra.
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Caisa

till Tierp och sonen Jan bor kvar hos
morföräldrarna till 1809 då han får tjänst i
Kläringe också i Vendel. Då är morfar
ofärdig och fattighjon.
Från Tierp flyttar Marlena till Tolfta
socken 1796 där hon är piga i Skallbo hos
kronolänsman Jonas Sjöberg. Tre år senare
är hon gift med drängen Per Persson född
1778 och de flyttar till Västlands socken,
Västra Vad, där lillasyster Lisa bor med sin
familj. Marlena och Per får en dotter Brita
Caisa 1800 och en son Petter Vilhelm 1804.
Familjen återvänder till Skallbo i Tolfta
socken 1812. Per är nu statdräng hos
kronolänsman Joh. Hjerpe. År 1814 blir
deras hem Andersbo i Skallbo, Tolfta.
Marlena dör den 5 maj 1817 av bröstfeber
(lunginflammation) 55 år gammal. Maken
Per gifter om sig 1818.

Caisa föds 1762. Enligt husförhörslängden
blir hon piga på flera olika gårdar i Vendels
socken 1779-1788. På en av gårdarna är
också Per Bengtsson dräng och de gifter sig
1788. Även han är född i Vendels socken
1760 och de stannar kvar i Vendel. De är
piga och dräng på två gårdar i Karby fram
till 1803 då Per är torpare i Karby.
År 1809 tar de hand om Caisas yngsta
syster Lisas 6-åriga dotter Brita Lisa
Mattsdotter. Båda hennes föräldrar var då
döda. Systerdottern bor hos dem fram till
1821 då hon flyttar. Brita Lisa, som är piga,
får en oäkta dotter Carin 1823. Carin bor ett
tag hos Caisa och hennes man tills modern
Brita Lisa gifter sig med stattorparen Lars
Wahlberg. De bor i Karby och får fyra barn.
Caisa och maken Per, som senare är
dagkarl, bor kvar i Karby. Mot slutet av sin
levnad blir de fattighjon. Båda två dör 1837
av åldersbräcklighet, Per den 15 december
77 år gammal och Caisa dagen efter 75 år
gammal. De begravs tillsammans den 21
december i Vendels kyrka. De fick inga
egna barn.

Brita
Brita föds 1768. Mellan åren 1782-88 är
hon piga på olika ställen i Vendel, bland
annat i Karby och Prästgården. Brita byter
efternamn från Jansdotter till Lindström, jag
har inte lyckats utröna varför. Hon flyttar
till Uppsala 1791 och återkommer till
Vendel 1793 från Tierp och flyttar till Lena
socken 1795. I Lena bor hon på Wattholma
bruk och är även där piga.
År 1798 gifter Brita sig med hammarsmed
Johan Petter Kräggström som är född 1775
i Övergrans socken i södra Uppland. Johan
kommer till sina morföräldrar i Lena som
elvaåring och börjar så småningom på
Wattholma bruk som hjälppojke (goujar).
Senare blir Johan hammarsmed. Han dör
1808 i bröstfeber (lunginflammation) och
makarna fick aldrig några barn.
Brita gifter om sig 1811 med
bruksarbetaren Per Sjögren. Inte heller de
får några barn. Britas lillasyster Lisas dotter
Margareta (Greta) Mattsdotter kommer till
dem som piga 1812 och flyttar till
Stockholm 1813. Den 1 november 1816
kommer Greta tillbaka, denna gång från
Uppsala dit hon återvänder den 29 mars
1817. Greta har nu bytt efternamn till
Sjögren. Kanske har hon tagit det efter
mosterns make? Greta får en oäkta dotter
1822, Margareta Charlotta Sjögren, som

Skor hos skomakaren på Hersby hembygdsgård.
Foto: Agneta Svensson

Marlena
Familjens andra barn Marlena föds 1764.
Hon kallas även omväxlande Lena, Malena,
Magdlena och Malin i husförhörslängderna.
Hon flyttar till Tierps socken 1789 och är
piga på olika gårdar.
År 1793 återvänder hon till föräldrarna i
Vendel med sin oäkta son Jan Ersson född
1792. I födelseboken finns en fader,
drängen Eric Ersson i Tierp, angiven.
Systern Caisa och hennes make är några av
faddrarna. Påföljande år flyttar Marlena åter
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blir fosterdotter hos Brita och hennes make
Per 1825. Fadern är okänd. Per dör 1832
och Brita blir gratialist (ett slags pensionär)
vid bruket. Margareta Charlotta byter efternamn till Flodberg, flyttar till Uppsala och
blir piga hos familjen Geijer 1836 där
hennes mor tidigare varit piga åtminstone
1816 och från 1829 fram till sin död 1832.
Brita återfinns nu i husförhörslängden
bland änkor vid Wattholma bruk. Brita dör
77 år gammal 1845. Dödsorsaken anges
vara ålderdom.

dör Brita. Enligt dödboken för Västland är
hon ”Qväfd af modren, hvilken undergåt
allmän varning och kyrkoplikt, i anledning
af de vittnesbörder, som äro gifna av
Fältskär och öfvige Syningsmän.”
Efter denna tragiska händelse utökas
familjen med ännu en dotter, Brita Lisa
1803. Adressen är nu Gråne i Västland.
Lisa blir änka 1804 då maken Matts dör i
lungsot, 42 år gammal. Lisa är 33 år och
ensam med tre barn, 10, 7 och 1 år.
Lisa gifter om sig 1806 med drängen Erik
Jansson i Östra Vad, Västland men deras
lycka blir inte långvarig då Lisa dör 1807 i
barnsäng, 36 år gammal. Lisas och Matts
barn är nu både moder- och faderlösa.
Styvpappan Erik gifter om sig 1808 med
Maria Wahlgren och de får en son Jan Erik
1810. Erik dör 1822 av tvinsot (avtynande).
Lisas äldsta dotter Margareta (Greta)
Mattsdotter är i husförhörslängden under
åren 1808-11 uppförd under Wesslands
Bruk bland pigorna hos bokhållaren och
skrivarna. Margareta är 14 år, står som
”Flik” och inte piga och läser väl. På hösten
1812 är hon 18 år gammal och piga hos
änkefru Christina Winge med dotter och
sonson i Västra Vad. Vintern 1812-13 är
Greta piga hos sin moster Brita och hennes
make Per Sjögren, se ovan i Britas levnadsbeskrivning.
Lisas son Jan Mattsson flyttar 15 år
gammal till Lena socken 1812 där han är
dräng hos skräddaren Joh. Söderblom med
familj. Enligt inflyttningslängden för
Vendel år 1815 flyttar han in i Vendel från
Lena och står som ynglingen Jan Mattsson
Wahlgren. Kommer namnet Wahlgren från
styvpappans fru?
Lisas dotter Brita Lisa Mattsdotter flyttar
till Vendel 1809 och bor hos sin moster
Caisa och hennes make Per Bengtsson, se
ovan i Caisas levnadsbeskrivning.

Skomakarläster från Hersby hembygdsgård.
Foto: Agneta Svensson

Lisa (min ana)
Lisa är yngsta dotter i skomakarfamiljen när
hon föds 1771. Hon blir, 16 år gammal, piga
i Klockargården 1787-1788. Därefter är hon
piga i Skamsta i Tierps socken 1789-1791
och hos riksdagsman Joh. Andersson i
Åskarby, Tierp 1791-1793. Då träffar hon
antagligen sin blivande make Matts
Mattsson som är dräng där. Lisa återvänder
till Vendel 1793 och de gifter sig samma år
i Vendel. Matts var född 1763 i Alunda,
Uppland. De nygifta Lisa och Matts flyttar
till Västland 1794 där de bosätter sig i
Commlandtorp, Västra Vad.
Deras första dotter Margareta föds 1794.
Hon är min ana i nästa led. År 1797 får de
en son, Jan. Lisas äldre syster Marlena, som
nu också bor i Västland, är ett av
dopvittnena. Matts står i husförhörslängden
uppsatt som torpare på Västra Vads ägor.
Den 9 april 1801 föds ytterligare en dotter,
Brita. Familjen bor i Stymne, Västland. På
natten mellan den 27 och 28 maj samma år

Föräldrarna Jan och Lisa
Vad hände då med Jan och Lisa? De bor
kvar i Gersmyra och Jan är en av fyra
skomakare i socknen. Dottersonen Jan
flyttar 1809.
I husförhörslängden 1796-1802 står det
att Jan är ofärdig och i längden 1803-1809
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även fattighjon. Det framgår inte på vilket
sätt han var ofärdig. Var han sjuk eller
skadad?
Från 1799 finns Jan med i fattigräkenskaperna bland de som får hjälp. Han
är nu 62 år gammal. Åren 1799-1801 är
utdelningen ¼ tunna spannmål. År 1802
utdelas förutom spannmål även kontanta
medel, 16 skilling. Från 1803 är hjälptagarna uppförda i en särskild förteckning
som dock inte finns med i räkenskapsboken.
Men troligtvis har Jan fortsatt hjälp för när
han dör i slag vid 73 års ålder 1810 får
änkan Lisa 2 riksdaler i begravningshjälp
och mjölnaren Wallström 2 riksdaler för en
likkista åt avlidna fattighjonet Jan
Andersson.
Hustrun Lisa dör 1819 även hon som
fattighjon. Dödsorsaken anges vara
”åldersskr”. Hon blev 81 år.
Deras dotter Lisa dog före dem 1807 och
dottern Marlena före modern 1817. De fick
sex barnbarn som uppnådde vuxen ålder.

Släktforskarförbundets
riksstämma i Halmstad
Jag deltog som ombud för Sollentuna
släktforskare i riksstämman fredagen den
25 augusti 2017. 141 ombud deltog och
representerade 85 föreningar.
Sveriges släktforskarförbund hade vid
årets slut 167 medlemsorganisationer och
antalet individuella medlemskap håller sig
konstant över åren till cirka 70 000.
Ekonomin för 2016 visar på ett negativt
resultat men förbundets ekonomi är fortsatt
god då det egna kapitalet är stort. Det har
varit nödvändigt att anställa fler personer på
kansliet och försäljningen i bokhandeln har
minskat. Förbundets bokhandel svarar för
53 % av intäkterna och medlemsavgiften för
9 %. Dödskivan som skulle lanseras hösten
2017 är endast klar till 2/3 och blir helt klar
under 2018. Detta innebär att det kommer
att bli ett underskott även 2017.
Medlemsavgiften behöver höjas, den har
varit 12:- under många år och förslaget är
att höja den med 4:- per år 2019, 2020 och
2021. Stämman röstade ja till detta.
Uppropet till Kungliga biblioteket är
överlämnat och diskussioner pågår om att
göra
digitaliserade
tidningar
mer
tillgängliga.
Premiumprojektet diskuterades och det
beslutades att förbundet lägger ut sina
produkter som ett första steg.
Fyra motioner hade inkommit.
1. att förbundet ordnar helgutbildningar
som är knutna till sina egna handböcker och
på olika ställen i landet. Stämman biföll
förslaget från styrelsen att det kan vara
nätbaserade kurser.
2. att tidigarelägga släktforskningens dag så
det är möjligt att få in en släktforskarkurs på
våren. Flera synpunkter och förslag framfördes. Stämman röstade för att lägga
släktforskningens dag till januari/februari.
3. att ersättning från ideella föreningar till
privatpersoner ska behandlas lika som för
ideella idrottsföreningar av Skattemyndigheten. Stämman gav styrelsen i uppdrag att
undersöka om släktforskarföreningar och
andra ideella föreningar inom kulturom-

Funderingar
Så här cirka 200 år efteråt i en tid med alla
moderna kommunikationsmedel kan man
fundera på hur systrarna och deras föräldrar
höll kontakt med varandra. Det var inte bara
att ringa när man behövde hjälp. De kunde
läsa men hur duktiga de var på att skriva
framgår inte i husförhörslängderna. Att
skicka brev förutsatte skrivkunnighet. Man
kunde skicka bud med andra eller själv gå
till fots. De som var torpare hade kanske
dragdjur och en vagn eller så fanns det
någon att åka med.
Kyrkbacken i samband med högmässan
var en samlingspunkt där information
kunde utbytas. Men systrarna bodde inte i
samma socken. Marknaderna är en annan
tänkbar mötesplats som samlade folk från
flera håll.
Intressant är också att flera av mina släktingar bytte efternamn. Varför man gjorde
detta känner jag inte till. Det var kanske
bara att anmäla till prästen ett nytt namn.
Många känner säkert igen sig. Släktforskningen löser en del frågor men nya väcks
hela tiden.
Agneta Svensson
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rådet i skattehänseende ska likställas med
idrottsföreningar.
4. att om det blir en avgiftsfri och öppen
arkivinformation att följden inte blir att fria
aktörer exempelvis Arkiv Digital som har
hög kvalité utkonkurreras. Förbundsstyrelsen bevakar hur förslaget blir om
Riksarkivets digitala arkiv blir gratis.
Marianne Ljungström

Hans Högman årets eldsjäl
Sveriges Släktforskarförbund har i år utsett
vår medlem Hans Högman till årets eldsjäl
för hans insatser på det militärhistoriska
området.

Ny lag om personnamn
1 juli 2017
Den nuvarande namnlagen har varit i kraft i
över 30 år. Lagen har kritiserats under en
längre tid, bland annat för att den begränsar
enskildas möjligheter att fritt välja namn.
Den nya lagen syftar till att stärka enskildas
möjligheter att själva välja sitt namn, att
göra lagstiftningen mer tillgänglig för den
enskilde och att förenkla hanteringen av
namnärenden.
Lagen innebär bland annat följande:
- Det ska bli enklare att byta förnamn och
efternamn.
- Hindren att ändra förnamn och efternamn
flera gånger tas bort.
- Alla namn förvärvas efter ansökan. Det
innebär att varken en nyfödd eller adopterad
inte längre får föräldrarnas namn. Föräldrar
får i stället ansöka om efternamn samtidigt
som de ansöker om förnamn.
- Det blir nu tillåtet med dubbla efternamn.
Dessutom kan alla, oavsett om de har någon
anknytning till namnet eller inte, byta till
andra efternamn som bärs av minst 2 000
personer. Det är drygt 500 efternamn som
man nu kan välja mellan.
- Det ska inte längre vara möjligt att ta nya
mellannamn, men den som redan har ett
mellannamn får behålla det.
Skatteverket blir ensam namnmyndighet.
Patent- och registreringsverkets hantering
av namnärenden kommer att upphöra.
Hur påverkar detta släktforskningen i
framtiden?
Margareta Vinterholt

Foto: Hans Högman

Priset skulle delas ut på årets Släktforskardagar i Halmstad i augusti. Hans
hade ingen möjlighet att åka till dit och ta
emot priset. Förbundets ordförande Erland
Ringborg och vår ordförande Marianne
Ljungström har i samråd kommit överens
om att uppvaktning sker här i Sollentuna
den 19 september i Amorinasalen, kl. 18.30
innan det redan inplanerade föredraget.
Priset delas ut av Erland Ringborg.
Årets Eldsjäl är ett pris som vill belöna
initiativ och framåtanda inom släktforskarrörelsen och tilldelas en enskild släktforskare som entusiasmerar andra med sitt
engagemang för släktforskning. Hans hemsida www.hhogman.se/militaria.htm är
mycket informativ och känd och besöks av
militärhistoriker. Den tillhandahåller bland
annat information om regementen, indelningsverket, Sveriges krig och om olika
typer av militärer och grader. Hans har
skrivit en artikel om ”Hur man söker en
indelt soldat” i vårt medlemsblad antecknat
nr 3-2016.
Margaretha Vinterholt

