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Kalendarium
Föredragen och workshopen äger rum i
Amorinasalen, Sollentuna bibliotek,
Sollentuna centrum.

c/o Marianne Ljungström
Flädervägen 55
194 64 Upplands Väsby

Måndagen den 24 september kl. 14.00-16.00
SLÄKTFORSKARCAFÉ i Tintomararummet.
Lördagen den 29 september kl. 12.00-16.00
DNA-Workshop med Peter Sjölund.
Tisdagen den 16 oktober kl. 19.00
FÖREDRAG av Hans-Dieter Gral, G-gruppen:
”Hur man forskar i Östersjöområdet”.
Lördagen den 20 oktober kl. 11.00-15.00
ÖPPET HUS på Sollentuna bibliotek, 1 tr.
Måndagen den 5 november kl. 19.00
FÖREDRAG av Hans Hanner, Genealogiska
föreningen: ”Inrikes pass”.
Måndagen den 12 november kl. 14.00-16.00
SLÄKTFORSKARCAFÉ i Tintomararummet.
Tisdagen den 20 november kl. 19.00
FÖREDRAG av Kerstin Assarsson Rizzi,
Riksarkivet: ”Brevväxlingen 1834-1847
mellan riksarkivarien Hans Järta och hans
närmaste man på Riksarkivet Bror Emil
Hildebrand om hur de får fart på verksamheten inom Riksarkivet”.
Torsdagen den 6 december kl. 13.00-16.00
MEDLEMSMÖTE i Tintomararummet.

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

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har 242
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föredrag och studiebesök.

Styrelsen
Marianne Ljungström, ordförande
070-351 30 24 marianne@ljungstrom.nu
Margareta Lagerman, vice ordförande
073-584 70 06
margaretalagerman@gmail.com
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
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Släktforskarstöd ges vid släktforskardatorn
på Sollentuna bibliotek kl. 10.00-14.30
följande onsdagar: 12/9, 26/9, 17/10, 7/11,
28/11 och 12/12. Man kan boka stödet som
två halvtimmespass under samma dag eller
som ett halvtimmespass vid två tillfällen.
OBS! nytt bokningssystem. Forskarstödet
ska bokas via nätet. Se vår hemsida
www.sollentunaslaktforskare.se och välj
Släktforskning/Forskarstöd för instruktioner
och länk till bokningen. Om du inte kan
komma vid bokad tid är det viktigt att du
avbokar tiden med hjälp av den länk du fått
i bokningsbekräftelsen.

ISSN 2002-9799

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

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

Manus och bilder skickas till: Margaretha
Vinterholt: marg.vinter@gmail.com
Nästa nummer beräknas komma ut i december.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.

Aktiviteter i annan regi
Lördagen den 10 november Arkivens dag
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Ordföranden har ordet
Nu kommer hösten efter en helt fantastisk sommar, jag tycker att det har
varit för varmt men kvällarna har varit sköna. Något släktforskande har
det inte blivit för mig men kanske har flera av er sökt er till svala arkiv.
Jag deltog i Släktforskarförbundets stämma i Växjö där budgeten för
kommande år diskuterades och styrelsen fick i uppdrag att minska
utgifterna. Erland Ringborg omvaldes till ordförande på två år. Dödskivan
nr 7 är komplett och kommer ut i slutet av året och nummer 8 med döda
1830 – 1859 planeras att ges ut till släktforskardagarna i Göteborg 2021.
Föreningens aktiviteter drar igång med ett släktforskarcafé och en DNAworkshop där Peter Sjölund är inbjuden att förklara vad matchningarna
säger och hur man går vidare.
Titta på föreningens hemsida där alla kommande aktiviteter finns inlagda. Här finns också
alla artiklar som publicerats i an-tecknat och dessa är sökbara, se notis nedan. Tag för vana att
regelbundet titta på hemsidan!
Vi tar emot såväl små som stora bidrag till vårt medlemsblad an-tecknat.
Med förhoppning om en fin höst.
Marianne Ljungström

DNA-Workshop 29 september
Är du nyfiken på släktforskning med DNA?
Kom till föreningens workshop med Peter Sjölund lördagen den 29 september kl. 12.0016.00. Han ger då en heltäckande genomgång av DNA i släktforskning:
- Vad DNA berättar om ditt ursprung
- Hur jag tolkar mina resultat och matchningar. Det ges handgripliga exempel.
För den som är intresserad finns möjlighet att DNA-testa sig på plats (kostnad från cirka 700
kronor). Du kan också köpa Peter Sjölunds bok ”Släktforska med DNA”.

Äldre årgångar av an-tecknat
Styrelsen har beslutat att lägga ut äldre nummer av an-tecknat på hemsidan,
www.sollentunaslaktforskare.se. Vi har tagit fram en förteckning över de artiklar som har
publicerats i an-tecknat sedan 1999. Om man klickar på en artikel som är äldre än två år får
man upp motsvarande medlemsblad och kan läsa artikeln.
Styrelsen

Styrelsen: Marianne Ljungström, Margareta Lagerman, Agneta Berghem, Margaretha Vinterholt,
Britt-Marie Sjöquist, Kjell Hassel, Kaj Höglander
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Ett skeppsbrott på södra Atlanten
Karl Mauritzon har haft flera personer i släkten som varit med om skeppsbrott. Här
berättar vår medlem om sin farbror Edvins resa med Saint Enoch.
själv!” Hårt slit och umbärande blir
romantiskt när det blir historia.

”Saint Enoch - missing - last sighted 2.45N/28.43W
2/6 1902, for Santa Rosalia”

Mina äldre anor har jag i indelt soldat,
torpare, pigor och drängar i Småland och de
yngre anorna efter industrialismens genombrott utgörs av sjömän och hantverkare från
samma trakt.
Sjömansyrket var riskfyllt. Såväl min
farfar som två av hans bröder var med om
skeppsbrott med vådlig utgång för
bröderna.
I nästa generation, min fars, upprepades
dramatiken. En av fars bröder omkom vid
Kap Horn på resa med segelfartyg från
Hamburg med destination Santa Rosalia på
Sydamerikas västsida.
Fars svåger omkom på Nordsjön genom
torpedering eller minsprängning under
Första världskriget 1915. Samma år var far
med om skeppsbrott vid Kivik med lycklig
utgång.
Min äldsta farbror Edvin seglade 1901 i
brittiska segelfartyget Australian och 1902
i Saint Enoch av samma nationalitet. Om
detta skall jag här berätta.
En sjöman älskar havets våg, heter det i
visan. Verkligheten var en annan. Trånga
skansar med väggfasta kojer, kyla, fukt och
vägglöss samt dålig mat hörde till vardagen.
Dessutom riskfyllt arbete på däck och i rigg.
”En hand för fartyget och den andra åt dig

Crew of the British sailing vessel AUSTRALIAN
shown on deck, Tacoma, Washington, ca. 1904

”Han måste ha varit väldigt duktig eftersom
han seglade som timmerman i engelska
segelfartyg redan i tjuguårsåldern” sade en
gång min far om sin äldsta broder Edvin,
född 1878. Timmermannen hade stort
ansvar ombord i segelfartygen och rankades
efter kapten och styrmän.

Agreement and accout af crew 1902-05-01
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Vid förra sekelskiftet var skandinaver
mycket eftersökta, som manskap på bland
annat brittiska fartyg, för sin pålitlighet och
yrkesskicklighet.
Han tjänade bra med pengar som han
skickade hem. Min farmor, Edvins mor,
gick en gång till banken och satte in hans
slantar. ”Är det Er son som tjänar så mycket
pengar!” sade den förvånade banktjänstemannen. Jag kan tänka mig att hon kände
stor stolthet inombords, men inte visade
några yttre tecken på detta, jantelagen rådde
nog också vid den här tiden även om
begreppet inte var myntat. Inte heller tror
jag hon insåg vidden av hans liv till sjöss.
Så var det hos den tidens vanliga
människor. Förmodligen tjänade han mer
pengar än han skulle ha gjort om han stannat
i land och blivit bonddräng som var det
andra alternativet för unga pojkar vid den
tiden.
Vad hade han för planer för sitt liv, vilka
önskningar och drömmar hade han?
Sparade han för att gå på navigationsskolan
i Kalmar och ta styrmansexamen som sin
svåger Karl Edvard, eller tänkte han köpa
ett jordstycke i byn som hans farbror Adolf
hade gjort 1883. Adolf omkom i skeppsbrott tre år efter köpet. Svar får jag aldrig.
I min barndom berättade min far att Edvin
omkommit 1902, endast 24 år gammal, på
resa från Hamburg till Santa Rosalia i
Californiaviken med brittiska fartyget Saint
Enoch. En livboj med fartygets namn hade
flutit iland på Falklandsöarna.

Den 3 februari noterades fartyget sista
gången efter avgången från Hamburg i tidningen San Francisco Chronicle. Fartyget
hade sannolikt förlist vid försök att gå runt
det svårforcerade och stormdrabbade Kap
Horn.
Varför fraktar man kol och koks från
Tyskland, syd över ekvatorn mellan Europa
och Sydamerika, runt det stormiga och
riskfyllda Kap Horn och norrut och passerar
ekvatorn en gång till på ”baksidan” av
Sydamerika och nästan upp till USA?

1885 fick ett franskt bolag – El Bolero –
rättighet att i 99 år utvinna koppar och 50
års skattefrihet i Mexiko. I gengäld var
bolaget ålagt att bygga upp en stad, hamn,
offentliga byggnader samt anställa
mexikanska arbetare. Samhället byggdes
med trähus och järnvägar samt ett smältverk
som transporterades med råriggade segelfartyg – fullriggare – från Europa runt Kap
Horn.
Kyrkan Santa Barbara var byggd av järn.
Den var konstruerad av Gustave Eiffel och
fanns med på världsutställningen i Paris
1889 tillsammans med Eiffeltornet. Kyrkan
var ursprungligen byggd för ett samhälle i
Afrika, en plats med mycket termiter, därför
byggd av järn. Projektet avbröts och byggnaden köptes av El Bolero och skeppades
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nedmonterad tvärs över Atlanten och
sammanfogades i Santa Rosalia.
Vid förra sekelskiftet var Santa Rosalia en
av världens viktigaste kopparproducerande
platser och en flotta av råsegelfartyg
(fullriggare) transporterade europeisk kol
och koks till smältverket. Detta var före
Panamakanalens tid.
Varför sådan satsning på koppar? 1882
uppfann Thomas Edison den elektriska
glödlampan. Därmed uppstod stort behov
av koppar för elektriska ledningsnät. Sen
dess var världen inte sig lik, natt blev till
dag på gator, fabriker, restauranger med
mera.
För en tid sedan fördjupade jag mig i
dramat genom att forska på Internet.
Sökningen på fartygets namn gav inga
resultat, bara kyrkor och helgon på
Skottland med samma namn. Kombinationen Hamburg – Santa Rosalia visade att
flera stora och kända segelfartyg vid den
tiden gick sträckan rutinmässigt med last av
kol och koks.
Svårast var att hitta fartyget. Under Första
världskriget förliste 1915 ångfartyget Mary
Lohden med man och allt, däribland Edvins
svåger styrman Karl Edvard – ett annat
drama i släkten. Vid forskning i den
händelsen hittade jag Mary i Marimars
internationella skeppsregister. Och i detta
register hittade jag till min förvåning även
Saint Enoch och dess identitet.
En stor tillväxtoptimism måste ha rått vid
den här tiden och givit goda karriärmöjligheter för en ung pojke från Småland.
Detta perspektiv hade nog varken farmor
eller banktjänstemannen någon uppfattning
om när hon satte in pengar åt sonen Edvin.
Den 4 maj 1902 lämnar Saint Enoch
Hamburg. Därefter siktas fartyget flera
gånger, sista gången i Atlanten på ekvatorn
mellan Afrika och Sydamerika den 2 juni av
en engelsk postångare. Detta datum är också
Edvins officiella dödsdatum.

Den 28 november uppges fartyget försenat
efter 208 dygn från Hamburg och den 15
januari 1903 meddelas från Falklandsöarna
att en livboj och en trähink märkta ”Saint
Enoch, Glasgow” hade spolats upp på
stranden vid Port Stephens.

Detta är belysningen av hur min farbror blev
endast 24 år.
Ett litet människoöde i skuggan av en
begynnande globalisering.
Enligt bouppteckningen var hans
tillgångar 1 630,58 på en motbok i Ålems
sparbank. Det motsvarar cirka 93 000
kronor i dagens penningvärde.
Karl Mauritzon
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Pommern – ett minne blott
Gården Pommern i Sollentuna har härbärgerat såväl Jenny Linds föräldrar som vår
medlem Agneta Berghems farmors kusin, dock ej samtidigt.
Gården Pommern i Sollentuna har intresserat mig dels för att den är en del av vår
hembygds kulturhistoria och dels för att den
har anknytning till min släktforskning.
Namnet Pommern återfinns i Sollentunas
äldsta husförhör från början av 1700-talet.
Nu är gården borta och många gamla sollentunabor minns kanske när den jämnades
med marken i oktober 1961 inför framdragandet av E4:an.

Hembygdsförening. Under rubriken Sångfågeln som ville vila i Sollentuna redogör
hon för Jennys bakgrund. Modern Anna
Maria Fellborg (1790-1851) som var bosatt
i Stockholm gifte sig 1810 med kaptenen
Johan Rådberg (1763-1826). De fick
dottern Amalia (1811-1835) men efter
mannens äktenskapsbrott skiljde makarna
sig 1812.

Pommern från sydost. Bild: Stockholms
stadsmuseum.

I en notis i SvD 1961 kan vi läsa om
nerbränningen av Pommern:

Pommern eldas upp, SvD 1961-10-12.

Gården Pommern i Norrviken, som Jenny Lind
arrenderade åt sina föräldrar, stod mitt i en fil av
den nya Arlandavägen och brändes på onsdagen
av Sollentuna brandkår. […] Gården byggdes i
slutet av 1700-talet och var ursprungligen ett
torp, upplyser rektor Nils Göransson i
Sollentuna. Så byggdes den på och fick en
ganska ståndsmässig mangårdsbyggnad. Jenny
Lind arrenderade den åt sina föräldrar. […]
Föräldrarna bodde kvar i Pommern till moderns
död.
Gården blev sedan komministerbostad i
Sollentuna fram till 1890-talet, varefter den åter
blev bondgård.

Modern träffade därefter den åtta år yngre
gladlynte bohemen Nils Jonas Lind (17981858) och den 6 oktober 1820 föddes
Johanna Maria, kallad Jenny. Hon finns
noterad i Klara församlings speciella bok
för oäkta barn. Där finns även en notering
och några lösa lappar tillagda 1835 där
Anna Maria och Nils Jonas framträder och
med bland annat barnmorskans vittnesmål
bekräftar att de är barnets rättmätiga
föräldrar. Till och med ett adoptionsbetyg
finns där. Föräldrarna hade gift sig den 2
maj 1835 och ville troligen försäkra sig om
tillgång till de stora inkomster Jenny redan
vid denna tid börjat få.
Jenny hade som nyfödd utackorderats
som ”ambarn” hos klockaren Carl Ferndal i
Ed i nuvarande Upplands Väsby och togs
om hand av modern först vid tre års ålder.
Jenny lämnades åter som åttaåring till ett

Mycket har skrivits om Jenny Lind, såväl
biografier som artiklar och minnesrunor.
Hennes främsta levnadstecknare är förmodligen Vivi Horn i På sångens vingar.
En resumé av Jenny Linds liv och karriär
återger Anna-Lisa Nyreröd i Bygdebladet
Nr 34 1993 utgiven av Sollentuna
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barnlöst par vid nuvarande Kungsträdgården när modern flyttade till Linköping
och bara tog med sig den äldre dottern dit.
Enligt traditionen satt Jenny ofta och sjöng
för sin katt i ett fönster och hennes talang
upptäcktes av en förbipasserande dansös
vid den närbelägna operan. Efter prövning
för Kungliga Teaterns chef och förste
sånglärare anställdes Jenny nio år gammal
som aktriselev vid Operan och var bara
nitton år när hon blev utnämnd till hovsångerska och hedersledamot i Musikaliska
akademin.
Jenny Lind (1820-1887). Bild: Stockholms
stadsmuseum.

Jenny hade inte mycket till övers för sina
föräldrar som hon ju endast periodvis vuxit
upp tillsammans med. De begärde och fick
stor ekonomisk hjälp av henne och hon
skriver till sin förmyndare: ”Har jag orätt uti
att tröttna på mina så kallades föräldrar, som
i hvart bref nu begära stora summor”. Curt
skriver:
Jennys ekonomiska handlande gentemot
föräldrarna bestämdes av hennes övertygelse att
det icke var nyttigt för dem – och allra minst för
fadern – att förfoga över alltför stora kontanta
tillgångar. Redan nu framträder den ofta
misstolkade grundprincipen för all hennes
välgörenhet, att man skall giva ej med hjärtat
allenast utan även med förståndet. Men hon
förstod sina föräldrars behov av en fast
ankargrund i tillvaron, och år 1847 hjälpte hon
dem att etablera sig på den lilla arrendegården
Pommern i Sollentuna socken.

Henrik Mathias Munthe (1798-1880).
Bild: privat

Hur och när hon blev bekant med hovrättsrådet Henrik Mathias Munthe (17981880) är inte känt. Troligen var det
genombrottsåret 1838 de träffades för i ett
brev kort efter hans död skriver Jenny om
”de långa och många år som förflutit sedan
jag som adertonårig flicka först blef satt
under hans skydd”. Han var en skicklig
amatörviolinist och ypperlig Bellmansångare och blev hennes förmyndare och
vän för hela livet. Som ogift kvinna var hon
trots sin goda ekonomiska ställning
omyndig enligt svensk lag. Hennes brev till
honom har bevarats och utgavs 1928 av
Lotten Dahlgren. Om Jenny Linds och
Henrik Mathias Munthes vänskap har Curt
Munthe (1900-1979) berättat i Jenny Lind
och sångens Beateberg. Curt Munthes
farfar var bror till Henrik Mathias hustru
Sofia. Curt var kusin med min mormor och
det var i hans bok som jag första gången
läste om Pommern.

Om Jennys föräldrar är inte mycket känt.
Fadern som var mycket musikalisk och en
skicklig flöjtspelare kallas ömsom bokhållare, ömsom fabrikör men arbetade
endast sporadiskt och bidrog inte i någon
nämnvärd utsträckning till hemmets ekonomi. I stället var det modern som ensam
fick stå för försörjningen genom att hålla
pension för unga flickor, som hon undervisade i franska och musik. För modern
hyste Jenny viss vördnad och respekterade
hennes ordentlighet men om fadern skriver
hon efter moderns död: ”Det bästa, som kan
hända en sådan menniska, är att blifva
tvungen något litet arbeta. Hvilken
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jemmerlig menniska han är! […] Men jag
betalar ingenting. Jag är bestämd och sinnad
att förklara öppet och offentligt, att jag
ingen af hans skulder ämnar betala”.
Det förefaller som Henrik Munthe blev en
ställföreträdande fader. Jenny börjar sina
brev till honom med olika varianter av ”Min
gode, Faderlige Vän!” ”Min högt ärade vän
och Förmyndare!” och slutar dem med
något i stil med ”Måtte min faderlige vän ej
glömma sin sannt tillgifna adoptivdotter”,
”Tusende hälsningar från Dottren”, ”Dotter
N:o 4” eller ”äldsta dottern”.

Komministerbostället i Sollentuna låg i Kista
by. Karl XI hade enl. uppgift i 1696 års
jordebok donerat ett kronohemman i byn till
”Kaplansbord”, d.v.s. komministergård, i församlingen. Enl. en av Anderssons företrädare,
Gustaf Björklund, komminister här 1871-80,
som gav ut en ”Ecklesiastisk Boställs Matrikel
för Uppsala ärkestift” 1887, var prästgården i
Kista uppförd 1834 men redan på Björklunds tid
i dåligt skick och trädgården till densamma
”vanvårdad, emedan ingen bebor stället”.

Alma Andersson, f Sjögren (1863-1946).
Bild: privat

Komministern gifte sig den 28 november
1886 med Alma Sjögren (1863-1946) och
de bodde som nygifta på övre våningen i
Pommern eftersom komministergården var
i obeboeligt skick. Alma var kusin med min
farmor och min andra anknytning till
Pommern.
Enligt husförhören var Johan August
Andersson och hans familj skrivna på
komministerbostället Kista No 1 till den 1
maj 1900 då de flyttade från Sollentuna till
Eds prästgård. Men där framkommer också
att stället arrenderas av ”Landtbrukaren K.J.
Karlson å Wiby”. Att Pommern fungerat
som komministerbostad går alltså inte att
utläsa i kyrkböckerna. Den uppgiften
kommer från Göransson, som också omtalar
att familjen Andersson 1891 flyttade till
Klasro innan de bosatte sig i Ed sedan
familjefadern 1897 utnämnts till kyrkoherde i Ed-Sollentuna.
Pommern som redan var borta när jag blev
sollentunabo har således inspirerat min
släktforskning på flera olika sätt.
Agneta Berghem

Jenny Linds föräldrars grav på Sollentuna
kyrkogård. Bild: Agneta Berghem.

Jennys föräldrar flyttade enligt husförhören
1846 till Pommern. Modern dog den 23
oktober 1851 och Jenny uppdrog brevledes
åt Henrik Munthe att ordna ”en solid, enkel
grafsten på Mammas graf. Min önskan är att
kunna finna hennes namn öfver hennes
stoft, och det i en stil som visar respekt åt
hennes minne”. Fadern flyttade 1854 från
Pommern och avled den 15 augusti 1858.
Bägge är begravda på Sollentuna kyrkogård.
I tidningsnotisen ovan om nerbränningen
av Pommern berättar vår lokale krönikör
Nils Göransson att gården senare varit
komministerbostad. Johan August Andersson (1839-1916) hade 1885 tillträtt sin
komministertjänst i Sollentuna och hade
enligt husförhörslängderna flyttat till Kista
No 1 Komministerboställe den 1 oktober
samma år. I en artikel i Kyrkporten Nr 4
1978 skriver Göransson:
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Min släkt i Norrbo By – ett köpekontrakt
Vår medlem Britt-Marie Sjöquist berättar här om sitt släkttorp i Hälsingland.
Sedan barnsben tillbringade jag sommarloven på släkttorpet Guldsveden i Norrbo
by 1 i Skogs socken i vackra Hälsingland.
Runt omkring mig fanns och finns än idag
många släktingar. Då visste jag inte mycket
om mina anor bakåt i tiden. Idag har min
egen familj ett hus vid sjön Bergviken dit vi
åker så fort tillfälle bjuds. Under åren som
gått har jag genom forskning samlat mycket
spännande information dels om byn Norrbo,
som kan spåras så långt tillbaka som till
1500-talet, ja till och med till 1400-talet,
men också mycket om mina anfäder. I första
hand är det min mormors mormor och
mormors morfar som lämnat dokument och
upplysningar efter sig som fångar ens
fantasi.
Här finns nu två, något olika, källor om
hur Norrbo by har sett ut och hur många
gårdar som funnits från början.
Enligt den ena källan finns Norrbo
dokumenterat för första gången i ett
dombrev från 1411 då ”laurenss a norrabo”
satt nämndeman. Han kallas år 1437
”Laffrans j norrabodum”. 1427 nämns två
åbor: ”jens i norrabothum och thure ibm”.
År 1535 har byn fyra bönder: Per, Jöns,
Larens och Joghan.
Den andra källan är ett släktgårdsdiplom
som idag finns på plats i gamla hemgården
Norrbo Sub Nr 2. Tavlan ger oss hela
ägarlängden över bönderna som bebott och
odlat marken på platsen. Denna gård anses
vara en av tre först uppförda i Norrbo redan
år 1535.
Minnesanteckningar, nedtecknade 1911,
om Norrbo berättar att ”Genom Norrbo var
äfven kustvägen i gamla tider framgått, (då
det fans blott ridväg) hvilket bestyrkes of,
att of byns i gamla tider varande tre
hemman, ett har varit indelat som
gästgifvarhemman och ett för socknens
Länsman”. Man talar om tiden från år 1477
till 1500-talet.
Men åter till släktgårdsdiplomet där jag
kan finna min äldsta anfader. Gården ägs
under åren 1535 till 1550 av Peder (Per). På
tavlan kan man se hela ägarlängden. Som en
röd tråd går mitt släktband i nio

generationer ner till Göran Persson f. 1810.
Hans dotter Kerstin Göransdotter f. 1833
var min mormors mormor. Mormors morfar
var Jonas Lingblom f. 1824. Kerstin och
Jonas gifte sig den 28 december 1860.
Kerstins bror, Per Göransson f. 1832 som
hade ärvt gården, avstyckade ett område
med mark och skog inom hemmanet Sub Nr
2 i Norrbo By till det nygifta paret år 1861.

Norrbo avsöndring Guldsveden 1861.
Källa: Lantmäteriets historiska kartor

Jag hoppar nu fram fyrtio år i tiden. Ett av
de dokument som jag av en händelse hittade
och som väckt mitt särskilda intresse är ett
köpekontrakt från förra sekelskiftet, väl
formulerat och detaljrikt. Kontraktet har
slutits mellan min mormors mormor och
mormors morfar å ena sidan, och deras måg
Hans Nordvall, gift med Kerstin och Jonas
dotter Christina min mormorsmor, å den
andra år 1899, när man beslutat att lämna
över torpet till den yngre generationen.
Men som jag nämnde inledningsvis ryms
i berättelsen om min Norrbo-släkt mer än
detta köpekontrakt. Här finns bland annat
berättelsen om just de två, Kerstin och
Jonas, som vid närmare granskning faktiskt
visar sig vara litet av en kärlekssaga. Min
släkts historia kan därför delas upp i två
delar, första delen om trakten och
köpekontraktet, den andra delen något om
de personer som levde i Norrbo och då
speciellt om Kerstin och Jonas. Denna
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andra del kommer i ett senare nummer av
an-tecknat.
Köpekontraktet upprättades när tiden var
mogen för Jonas Lingblom och hans hustru
Kerstin ”att sättas” eller snarare ”att sätta
sig själva” på ”undantag”. Det var ju det
vanliga under denna tid på landet att den
yngre generationen tog över gården/torpet
och fortsatte skötseln av skog och mark.
Men det innebar också att de gjorde
åtaganden mot de gamla. Man skulle se till
att de hade bostad, mat och omvårdnad fram
till sin död. Själva kontraktet har ett mycket
detaljerat innehåll. I korthet innehåller det
följande punkter.

Köpekontrakt
Vid försäljningen denna dag af följande, mig
Jonas Lingblom, tillhörande torplägenheter,
nemligen dels Klockaränget om tre (3) tunnland
eller 1.97 hektar i vidd, för alltid afsöndrat från
tre öresland af Kronoskattehemmanet Norrbo
Nr 2 (Nr sub 2) dels ock Hästhagen likaledes om
tre (3) tunnland eller 1.97 hektar å everdelig tid
upplåten äfvenlädes från tre öresland af
Kronoskattehemmanet Norrbo Nr 2 (Nr sub 2)
äro emellan mig, Lindblom, och köparen Hans
Nordvall d.y. följande öfverenskommelser
träffade:
1a) Köpeskillingen är bestämd till 260 kronor,
afseende jemväl å torpet varande åbyggnader
såsom mangårdsbyggnad, källare, stall och
ladugård äfvensom all befintlig lösegenom
undantagandes
ett
nötkreatur,
samt
nyttjanderätten under vår lifstid till
nedannämnda effekter. Skolande köpeskillingen
erläggas på så sätt, att köparen ansvarar för
gäldandet af säljarens skulder till Skogs
sockens Brandstodskassa m.m. uppgående
samtliga till köpeskillingens belopp.

1) Anger tomtområde, skog och
marker
2) Köpeskillingen med vidhängande
villkor: Skolande köpeskillingen
erläggas på så sätt, att köparen
ansvarar för gäldandet af säljarens
skulder
till
Skogs
sockens
Brandstodskassa m.m. uppgående
samtliga till köpeskillingens belopp
(260 kr).

2a) Förbehåller jag, Lindblom, mig och min
hustru Kerstin Göransdotter rättighet

3) Rättigheter
avseende
bostad,
inventarier mm. Omvårdnad i form
av kosthåll mm. Ombesörjande av
begravning.
4) Rättighet att utnyttja trädgården och
sätta potatis. Rätt till viss mängd
havre.
5) Särskilda villkor om man åter skulle
vilja sätta eget hushåll.
6) Villkoren gäller oaktat vem av de
två som avlider först.

1a) att under vår lifstid av nuvarande
lösegendomen begagna, förutom våra säng och
gångkläder, 1 skänk, 1 dragkista, 6st stolar, 1
rundt bord, 1 mindre bord, 3st sängar, 1
väggur, 2st fickur, 1 kopparämbar, 1
kopparkruka, 6st knifvar och gafflar, 2st
ljusstakar, 1 dussin tallrikar, 2 kaffepannor, 2
tillbringare, 2 brickor, 1 gräddkanna med
sockerskål, 1 brödbricka, 1 mugg, 1 spinnrock,
1 strykjern, 1 tvättkomod, 2 lampor, 2 bleckfat,
1 spillkum, 1 dragkälke, 2st täljyxa och andra
yxor, 6st såskar äfvensom golfmattor.

När Jonas och Kerstin flyttar in i sin
undantagsbostad är han 75 och hon 66 år
gamla. Att döma av inventarieförteckningen har de två fortfarande möjligheter att
bjuda in till kafferep, ja även middagar, att
ha besökande till övernattning, och
naturligtvis att snickra och handarbeta.
Många verktyg finns på plats liksom
spinnrocken. Vävstolen torde inte vara långt
borta. Genom detta så detaljerade köpekontrakt försäkrar de sig om en trygg
tillvaro på ”sin ålders höst”.
Så här lyder köpekontraktet i sin helhet:

b) nyttjanderätten intill vår död av 2ne
boningsrum med vedbrand dertill tvätt af våra
kläder samt kosthåll, vård och begrafning enligt
ortens sed.
c) rätt att begagna hela trädgården samt att på
lämpligt tillredt och gödslat land årligen sätta
1 hektoliter potatis, hvarjemte torparen årligen
hösttiden skall till oss utgifva 80 kilogram
hafre;
3a) Skulle vi, Lindblom och hustru, mot
förmodan önska sätta eget hushåll, skall
torparen hvarje halfår till oss öfverlemna 100
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kpr rågmjöl, 50 kpr korn, 6 kpr , ¼ fjerding
strömming ävensom varje vecka fläsk och ¼ kpr
smör och dagligen 2 liter nysilad mjölk,
qvarstående vid detta förhållande den under a)
omnämnda nyttjanderätten till lösegendomen,
under b) förekommande rättighet till
boningsrum
med
vedbrand
äfvensom
begrafningskostnader, samt alla under c)
nämnda förbehåll.

Källor: Minnesbok för Skogs socken. Nils C.
Humbles bok Socknen på Ödmorden.

Släktgårdsdiplom

4a) Samtliga här ofvan angifne vilkor qvarstå
och utgå oaktande jemväl vid den händelse att
den ena av födovårdstagarne aflider.
Sålunda överenskommet och medgifver jag,
Hans Nordvall, innehavaren häraf rättighet att
utan mitt vidare hörande söka och erhålla
inteckning i begge här ofvan angifne
torplägenheter till säkerhet för innehållet af
detta köpekontrakt.
Norrbo, Skog socken, den 11 oktober 1899.
Jonas
Lingblom,
Hans
Nordvall
Egenhändiga underskrifterna bevitna Arv.
Muntzing, Per Nordvall

Det sista avsnittet i kontraktet,
beträffande rättigheten för köparen att
inteckna de två ”torplägenheterna” kan vi
följa genom ytterligare dokument. Länsmannen Arvid Müntzing har tagit emot och
registrerat Hans Nordvalls och hans hustru
Kristina Lingbloms begäran om inteckning
enligt ovan.
Att sluta ett så här noggrant upprättat
köpekontrakt var säkert mycket viktigt för
att tillförsäkra sig en tillfredsställande
tillvaro då man plötsligt på ålderns höst
befann sig på undantag. I Svenska
akademiens stora ordbok kan man under
uppslaget ”Undantag” läsa det vi nämnde
ovan om vad som menades med begreppet.
Men här skriver man sedan följande passus:

Släktgårdsdiplomet. Bild: privat

En släktgårdsinventering utfördes genom
samverkan av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund och Gävleborgs Hushållningssällskap, Gävleborgs läns Prästerskap
och Lokala Kommittéer.
Inventeringen omfattade gårdar som varit
i släktens ägo i flera hundra år. I Skogs
socken var det 27 släktgårdsinnehavare som
hade hörsammat inventeringen och fick
diplom den 31 juli 1933 vid ”Fädernas fest”
i Lingbo. 600 personer var närvarande vid
denna fest.
Britt-Marie Sjöquist

Våra brottmålsannaler kunna vittna om flere
fall, där det åldriga undantagsfolket förgiftats
eller på annat sätt bragts ur vägen. Källan är

från 1885 och ger inga mer upplysningar
härvidlag. Men desto mer nödvändigt måste
det ha varit att ”se om sitt hus” medan tid
var. Något som Jonas och Kerstin
uppenbarligen var mycket angelägna om
och säkerligen även lyckades med att göra.
Anm. Namnet Lingblom
originalhandlingen.
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