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Kalendarium   
OBS. Från och med i höst börjar föredra-

gen kl. 18.00 och håller på i cirka en timme. 

Föredragen äger rum i Amorinasalen, 

Släktforskarcaféerna i Tintomararummet, 

Sollentuna bibliotek, Sollentuna centrum. 

Läs mer om föredragen på vår hemsida. 

Tisdagen den 10 september kl. 18.00 

FÖREDRAG  av Anders Angervall: ”Det 

digitala arvet”.  

Lördagen den 21 september kl. 14.00-16.00 

SLÄKTFORSKARCAFÉ. 

Torsdagen den 3 oktober kl. 18.00 

STUDIEBESÖK hos FamilySearch, Klara 

Norra Kyrkogata 34. Anmälan senast 26/9 till 

info@sollentunaslaktforskare.se. Ingen kostnad. 

Tisdagen den 15 oktober kl. 18.00-20.00 

FÖREDRAG  av Elisabeth Thorsell om 

svenskar som utvandrat till Amerika. 

Lördagen den 26 oktober kl. 11.00-15.00 

ÖPPET HUS på Sollentuna bibliotek, 1 tr. 

Tisdagen den 5 november kl. 18.00 

FÖREDRAG av Eva Johansson: ”Hur skriver 

man sin släkthistoria?”. 

Måndagen den 11 november kl. 14.00-16.00 

SLÄKTFORSKARCAFÉ. 

Onsdagen den 20 november kl. 18.00-19.30 

FÖREDRAG av Ulrika Björkert, Stockholms 

stadsmuseum: ”Bevara dina foton”. 

Måndagen den 25 november kl. 14.00-16.00 

MEDLEMSMÖTE i Tintomararummet.  

OBS ändrat datum. 

Aktiviteter i annan regi 

Lördagen den 9 november Arkivens dag. 

Släktforskarstöd ges vid släktforskardatorn 

på Sollentuna bibliotek kl. 10.00–14.30 

följande onsdagar i höst: 11/9, 25/9, 16/10, 

6/11, 27/11 och 11/12, 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              
                              

Jag hoppas att ni har haft en bra sommar och den är snart slut och då 

börjar höstens aktiviteter som ni kan läsa om på föreningens hemsida. 

   I höst har vi planerat två släktforskarcaféer som ska fungera som en 

träffpunkt för medlemmarna där vi hjälps åt att lösa problem. Styrelsen 

vill ha hjälp av er medlemmar som kan hjälpa till med frågor på dessa 

träffar så tag gärna med er dator. 

   Vill ni hjälpa till med släktforskarstödet och kaffekokning så hör av er 

till styrelsen. 

   Våren 2020 planerar vi en studiecirkel i att tyda handskrifter 

(nybörjarkurs) förutsatt att vi får ihop 10 deltagare. Ni som är intresserade skicka in en 

anmälan på föreningens mail, det gäller även er som vi tidigare har antecknat på väntelistan. 

Vi ses i höst. 

Marianne Ljungström

Om gamla seder och bruk 
År 1744 utkom skriften ”Beskrivning, om Swenska Allmogens Sinnelag, Seder wid de 
årliga Högtider, Frierier, Bröllop, Barndop, Begrafningar, Widskeppelser, Lefnadssätt 
i Mat och Dryck, Klädedrägt, Sjukdomar och Läkemedel, Orternas Läge och 
beskaffenhet m.m.” Den är skriven i frakturstil och vår medlem Margareta Lagerman 
har överfört den till en mer lättläst stilsort. Skriften kan läsas i sin helhet på vår 
hemsida under Verksamhet/Arkiv. Här nedan kommer några smakprov från skriften.

 
Margareta Lagerman. Foto: Margaretha Vinterholt 

En klassiker bland äldre svenska 
folklivsskildringar 

Som på så många områden är det Carl von 

Linné som på 1700-talet genom sina 

reseberättelser från olika landskap öppnar 

vägen för intresset för skildringar om seder 

och bruk, om matvanor, arbetsredskap och 

arbetsmetoder. En av de bästa och mest 

intressanta bidragen till folklivsskildring 

från denna tid är det arbete om allmogens 

sinnelag och seder i Jönköpings län och 

Västbo härad som första gången utkom av 

trycket år 1774, och som sedan ånyo 

publicerats flera gånger. Helt följdriktigt 

var det en av Linnés lärjungar, Frans 

Westerdahl, som stod för publiceringen av 

skriften. Han var vid detta tillfälle 

pagehovmästare, men blev sedan akademi-

räntmästare i Uppsala. Frans Westerdahl 

hade ett stort projekt. Han skickade ut 

skriften till landets präster och uppmanade 

dem att skriva ner liknade berättelser från 

sina egna församlingar. Hans idé var att 

samla skildringar över hela landet. Projektet 

stannade emellertid vid skildringen från 

Västbo. Men den ger oss ändå en god bild 

av allmogens vardag under 1700-talet. För 

att inte tala om alla ”Widskeppelser” som 

måste ha satt mången käpp i hjulet i de 

dagliga bestyren. 
   Skriften förtjänar att vi på 2000-talet tar 

oss en närmare titt på den och försöker finna 

ut dels något om dess författare, Petrus 

Gaslander, dels hämtar de godbitar som kan 

ge oss en inblick i föreställningsvärlden hos 

1700-talets allmogefolk. 

Cap. 1. Om Allmogens Humeur och 
Sinnelag 

Vi hämtar Petrus Gaslanders inledande ord 

om den ”hjord” han satts att själsörja för. 
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   Såsom hwart och ett climat alstrar uti 

dess Inbyggare sine egne och besynnerlige, 

så själs som kropps lynnen, tänke- och 

lefnads-sätt samt seder, så är ock Folkets 

humeur och sinnelag ofta nog olikt uti ett 

Rikets landskaper, ja uti angränsande 

Härader, och det som mer är, uti Socknar, 

ehuru folket ofta omgås med hwarandra. Så 

likt Allmogens humeur och sinnelag uti 

Wässbo Härad, uti många mål är med sina 

medbröder i de öfrige Rikets provincer, så 

olikt är det i flere mål. 

   I slutet av kapitlet finner vi några kritiska 

synpunkter beträffande sinnelaget hos 

allmogen i häradet. 

   Folket är mycket nyfiket at höra nytt, och 

är ingen brist på dem, som ibland en 

godtrogen menighet upfinna, utsprida och 

underhålla osanningar, hwarom förtal och 

sqwaller ej är sällsynt. Trätor, oenighet och 

hämnd, med slagsmål spörjas undertiden; 

men desse och flere laster äro ej så 

allmänna, som der fylleri öfwas. 

   Lätt-trogenhet, och räddhoga har ock 

alstrat widskeppelse, hwilken dock til mästa 

delen är aflagd, sedan Allmogen blifwit 

bättre underrättad, och sjelf af egen 

erfarenhet lärdt, at wid widskeppelsens 

bruk intet warit någon nytta, och dess 

lemnande på intet sätt skadadt. 

Cap. 2. Om Sederna wid de årliga 
Högtider, Jul, Påsk, Pingst, samt 
andra Högtideliga tillfällen 

Som rubriken antyder räknas här uppe alla 

högtider under året. Vi får en bild av de 

ceremonier som gäller vid varje tillfälle och 

vilka åtgärder och iakttagelser som alla 

måste göra.  

   Jule-Högtid firas och begås med största 

högtidelighet, som kan åstadkommas.  

   Boskapen skall då tidigare, än annars, 

drifwas til watten, och wara middags-tiden 

i husen intagen; ty annars blir man efter, 

wid bärgningen om hösten.  

   Små knippor rog-ax af Jul-halmen, 

sammanbindas af pigan i huset, hwarwid 

lämnas qwarter af halmen, hwilken upsättar 

på ömse sidor om rygg-åsen i taket, som 

skola betekna huru många Belar (friare) 

skola anmäla sig i helgen.  

   Påska-Afton, måste hård-kokta ägg och 

hwit gröt wanka, och firras Påska-dagen 

likasom Jul, at icke någon gjerna får besöka 

den andra, då ock Kyrkorna beströs med 

grantris.  

   Midsommars-Afton klädes Maji-trä… 

Omkring detta Maji-trä, dansar och leker 

ungdomen hela natten.  

 
Skriftens första sida. 

Cap. 3. Om Sederna wid Frieri, 
Förlofningar, Bröllop, Barn-dop, 
Kyrko-gång och Begrafningar 

Kapitlet inleds med redogörelse för 

friarstråten. ”Belen”, friaren, har oftast 

prästen till hjälp för att framföra sitt ärende. 

Sedan vidtager en för fästmannen något 

krävande uppgift. Han ska nu ombesörja 

”begåfningar” till samtliga i fästmöns 

familj. En inledande översikt ger antydan 

om ”Belens” sannolika bryderier vad gäller 

införskaffande av alla dessa gåvor. 

   Sedan tar bröllopsceremonin vid, här i 

minsta detalj beskriven. 

   Bröllop, firas häldst wid wårens slut, til 

midsommar, när ej andra omständigheter 

twinga, at de en annan tid måste hållas; 

såsom at de unge skola oförmodadt 

emottaga gårds-bruk, Fäste-möen befinner 

sig hafwande m.m., då bröllop alla tider om 

året hållas. 
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Cap. 4. Allmogens widskeppelser 
wid alla desse ofwan-nämnde 
tilfällen, samt deras grundorsaker 

Det fjärde kapitlet upptar en lång 

förteckning över de olika vidskepelser som 

man måste ta sig i akt för och vara 

uppmärksam på, vare sig det gäller 

högtidsdagar eller på övriga vanliga 

arbetsdagar. 

   Wid badningen får ej all elden utsläckas, 

eller wärman ur badstugan utsläppas, för 

spökens skuld, som wilja bada.  

   Ingen resa må begynnas på en måndag, ej 

heller fänad säljas eller någon flytta; ty det 

hållas före wara olyckeligit. 

   Mån-Ons- och Lör-dagar willja somliga 

bond-folk ej wigas. Sön- och Fre-dagar 

hållas före wara der til lyckeliast. 

   Må- och Fre-dagar må man ej antända 

Kåla-milor, det anses för olyckeligit.  

   Will man weta sin lycka eller olycka uti 

instundande år, tager man en Psalm-bok i 

handen, seendes på Nyet, henne på trenne 

särskilta ställen öpnar, då de 

förekommande Psalmer skola utwisa hwad 

det året hända skall, hwilket af Psalmernas 

innehåld dömas kan: Man måste då hafwa 

en penning i munnen och ett stycke bröd i 

handen.  

   Talar man om Trålllpacka, bör man 

nämna eld och watten samt sokne-kyrkans 

namn der man bor, eljest skall hon hafwa 

magt at skada.  

   Ser man gastar, och man spottar åt dem, 

har man ej ondt af dem.  

   Först man får höra åskan om året, skall 

man wältra sig på jorden, så får man ej 

ryggwärk det året.  

   Bröllop böra ske i Nytänning, så blifwa 

the rika och wälmående; äfwen om the 

flyttja i Ny.  

   Wid Frierier och Trolofningar har man ej 

märkt några särdeles skråck och 

widskepelser; men wid Bröllop blifwa desto 

flere. 

   Signeri ... spörjes dock ganska hemligen 

och i löndom af gamla gummor brukas, som 

hålla denna sin förmenta konst så hemlig at 

ingen får den lära, förr än de bli så 

orkelösa, at de ej förmå den utöfwa [...]. Om 

ej någon silfwer penning gifwes signerskan 

skall det ej hjelpa. 

Cap. 5. Om Allmogens Lefnads-sätt i 
Mat och Dryck: Sjukdomar, och 
Landets belägenhet 

Det femte kapitlet berättar mest ingående 

om allmogens levnadsätt och villkor.  

   Såsom Allmogen af bägge könen är 

ganska flitig och arbetsam, så skulle den 

tyckas en kraftigare föda behöfwa; men 

låter sig icke allenast med en swagare och 

ringare nöja; utan trifwas och wäl derwid, 

ser frodig ut, är hälsosam, stark och i arbete 

härdig. 

   Allmogen tror, at den som smakar 

grädda, bli strax angrepen af maskar i 

magen: en artig konst at skrämma, och från 

barndomen wänja dem från öfwerflöd och 

att vara kräen (läcker på mat)..  

   När några smittosamma sjukdomar här 

inrotadt sig, hafwa de altid från andra 

ortyer kommit hit.  

   För allahanda slags sjukdommar, både 

på menniskor och boskap, weta inwånarena 

icke allenast läkedommar; utan äro och 

tämmeligen lyckelige genom hus-curer, at 

lindra och aldeles bota: Men desse Läkare 

äro så swartsjuke om sin konst, den Sonen 

lärer af Fader, och Dotter af Moder, at 

ingen, ehuru god wän han annars wara 

månde, får af dem lära konsten. Fruktar 

ock, at både onaturliga saker, och torde 

hända widskeppelser äfwen där wid finnes.  

Cap. 6. Om Allmogens Klädedrägt 

Den lilla fina faksimilutgåvan avslutas med 

en illustration av två klädedräkter, en 

manlig och en kvinnlig, se omslaget. De 

båda personerna ser allvarliga ut. Och 

allvarsamheten är ett drag som Petrus 

Gaslander tar fram i sin skildring av det folk 

som han satts att sörja för. Hade han kanske 

önskat se sin hjord mindre allvarsam? En 

svag antydan därom kanske man kan utläsa. 

   Grå ullstrumpor hwilka förwarades på 

hälarne med skinn-lapp eller klädes klut, 

för at ej skafwas sönder af skon.  

Margareta Lagerman 
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Forskat färdigt? 
Vad gör man efter att man tycker att man ”forskat färdigt” eller hellre innan dess. Den 

frågan ställer här vår medlem Per-Göran Olsson.

 

 
Per-Göran Olsson. Foto: privat 

Vi blir aldrig färdiga med släktforskning. Vi 

fokuserar så mycket på att kolla bakåt 

omkring anor. Men vilka är vi själva? 

   Mina döttrar är helt ovetande om 

villkoren, så kort tid som 40-50 år tillbaka. 

   Ingen privat dator innan 1990, vad menar 

du? Fanns inte Google? Vadå, cowboys och 

indianer? Fanns det inga gym? Cykla till 

skolan? Man kunde lämna cykeln olåst? 

Bensinen kostade 1 kr/l då man hade första 

moppen! Skola på lördagar? Var köpte man 

lördagsgodis? Vad hade man för veckopeng 

och vad räckte den till? Vilka tjingade man 

chans på och varför blev man ledsen etc. 

etc.? 

   Man kan bli färdig till en situation där 

man kan spendera mer tid på annat än att 

leta namn och år och därmed plockar man 

upp det som finns i domböcker, bouppteck-

ningar etc. Men det ger ändå inte vad våra 

barn och barnbarn är mest intresserade av. 

De vill ha berättelser för att vara intresse-

rade. 

   Det vi hittar bakåt i tiden är naturligtvis ett 

plus och ger en viss information men … 

   Hur vore det att dokumentera sig själv 
och kanske det man vet om sina föräldrar. 

Som gemene man tror jag vi inte har gjort 

detta. Jag har inget att berätta säger även 

jag. Tänker man efter så finns massor. Hur 

mycket som helst som kan vara kul att läsa 

av efterlevande. 

   Jag har fyra sidor skrivet av min mors 

bästa kamrat från och med uppväxten. Min 

mors kamrat skrev detta efter att min mor 

dog vid 69 års ålder och vi barn är så 

tacksamma för vad hon skrev. Min mors 

kamrat skrev om vilka lekkamrater de hade, 

vilka lekar de lekte. Vilka var hennes friare 

i unga år. Min yngsta dotter (21) tyckte det 

var fantastiskt att läsa. Vilka fritidsintressen 

hade man etc. Det är guld värt och så 

uppskattat av oss barn och barnbarn. Så 

mycket information på så få sidor. Min mor 

dog i cancer vid 69 års ålder så hon hann 

inte berätta tillräckligt även om jag vet en 

del men alldeles för lite. 

   Själv har jag upplevt enormt mycket 

under mitt liv och inte skrivit ner något alls. 

Har börjat nu och ska skicka till mina 

döttrar allt eftersom jag skrivit av mig. 

Vissa kanske tänker att ”jag har inte upplevt 

något!” Har ni inte? Tänk efter. Vad hände 

på resan till …? Hur fick jag mitt första jobb 

och var? Vad fick jag för lön på mitt första 

jobb och vad räckte det till? Vad hette de 

närmaste lekkamraterna och vad gjorde vi? 

Hur var det i skolan, vilka lärare hade vi? 

Hur fungerade det i skolan, vad gjorde vi på 

rasterna? Fluortanten! Gymnastik utan 

gym!? Allt är av intresse. Minsta lilla 

anekdot är intressant. 

   En sak som min mor sa ”hade jag vetat att 

min son (jag själv) skulle bli sjöman i 

flottan hade jag skrikit”. Min mor var 

kanske 20 år och gick inte ut om flottan 

hade ett fartyg i Gävle hamn. Kanske 

påverkad av min mormor, vem vet. Det blev 

rätt bra ändå med gossen och livet trots 

sjömansåren. Bara en sådan liten notis är 

värt att berätta för kommande generationer. 

   Har nu kommit till cirka 12 års ålder och 

10 sidor (blir säkert mer). Det finns så 

mycket att berätta och man kan inte ana hur 

efterföljande generationer uppskattar det 
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man skriver. Skriv både negativt och 

positivt. Skriver ”hej vilt” allt eftersom jag 

kommer ihåg. Bättre att berätta än att få det 

att se bra ut. Redigering får komma i nästa 

steg om det behövs. 

   Hade en granne under uppväxten (50+ år 

sen) som blev 102 år och han berättade då 

att han var med i olympiaden 1912 i 

Stockholm på 10 000 meter och han 

berättade om hans fars transportbolag (med 

häst) i Härnösand och mängder av 

anekdoter. Han gick aldrig i kyrkan men 

han kunde ta mig tusan alla psalmer utantill 

plus allehanda skillingtryck med verklig-

hetsanknytning. Sitter kvar i minnet. 

Berättelser är vad man kommer ihåg. 

   Berätta! Det är det som ger släktforskning 

krydda. 

Per-Göran Olsson

 

Agenter, propaganda och motståndsrörelse 
En lördagseftermiddag i april berättade Eva Wassén Eriksson om faktorer som 
påverkade Amerikaemigrationen, vilket hon har skrivit om i sina böcker.

 

Agenter, propaganda och motstånds-

rörelse var faktorer som påverkade att 

minst 1,2 miljoner svenskar, troligen så 

många som 1,5 miljoner, lämnade 

Sverige under den stora Amerikaemigra-

tionen 1850–1930. Visst var det utbredd 

fattigdom i Sverige på 1800-talet men 

fanns det andra bidragande faktorer till att 

så många såg som en sista utväg att 

emigrera? 

   Ett antal faktorer kom att bli avgörande 

för att så många emigrerade. Faktorer 

som ledde fram till att det runt alla 

emigranter kom att byggas upp en 

betydande emigrationsindustri. Det 

handlade om push- och pullfaktorer som 

medförde att svenskarna lämnade landet 

och att det var Amerika som kom att bli 

det nya hemlandet. 

   Push-faktorerna var bland annat 

befolkningsökningen, skiftesreformerna, 

missväxt och militärtjänst. Ett par pull-

faktorer som talade till Amerikas fördel 

var The Homestead Act, arbetskrafts-

bristen och den agentorganisation som 

rekryterade emigranter. 

   Trots att det är har gått många år sedan 

emigrationen ebbade ut har den haft stor 

påverkan och betydelse i många 

emigrantfamiljer och för landet Sverige. 

Kanske i de flesta släkter, med få 

undantag, finns personer som har 

emigrerat och alla bär på en högst unik 

historia. Som en del i den svenska 

historien bör alla svenskar, ung som 

gammal, ha en övergripande bild av den 

svenska emigrationen och i synnerhet den 

stora Amerikaemigrationen.  

Eva Wassén Eriksson 
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Rikshäroldens resa till Danmark  
Denna historia har skrivits av Ullalena Wallheds ffffmmmmfmf Nils Nilsson 
Lindegreen den 26 maj 1666 om sin resa till Danmark 1644 som Rikshärold. 
   Här följer början på berättelsen från en lång, intressant och farofylld resa. Hela 
resan kan läsas i sin helhet på vår hemsida under Verksamhet/Arkiv. Där finns också 
den instruktion som Nils fick av drottningen inför detta uppdrag. 

Anno 1644 dhen 24 Jannuarij bleff jagh af 

hennes Kongl. Maj:t Drottningh Christina 

och tå warande Kongl. Regeringh affärdat 

till hans Kongl Maj:t Konungen i 

Danmarck, medh order hans Kongl. Maj:t 

föredraga, huru såsom han emoot pacta och 

all naborligh wänskap hafuer på allahanda 

sätt sökt att förhindra Kongl. Maj:t 

deseigner, upwigla åtskillige Potentater.  

   Desslijckest betaga Hennes Kongl. Maj:ts 

undersåtare dess trafiq och handel, och 

huadh mehr, som medfölljandhe Extract af 

min Instructions Copia här hos wijdare 

förmäler, och derföre håller onödigt dhet 

här uprepa. Efter medhgifuen Instructio 

begaf jah migh strax på resan, medh ett öpet 

feigde breef, hwilket Hs M:t på 

wederbörligit maneer lefwereras skulle. 

Jagh hadhe och i min Instruction, all 

underrättelse, huru jagh migh uthi 

förefallandhe occationer förhålla skulle, 

reste dermedh först till Jönköping huarest 

H:s Högh.Grefl. Excellence R. Drotzeten 

feigdebrefuet underskref, och sedan min 

resa fortsatte til grensen, och efter min 

Instruction der iklädde migh min Heroldtz 

habit. Haffandes en Trumpetare medh migh 

dhen jagh strax lätt blåsa ofredh mitt på 

Landan erket?. Sedan bleef jagh efter 

widhlyftigt taal och genswar af dhe Danske 

convogerat in i Danmark, huarest twenne 

foughder hölle på at skrifua uth Soldater, aff 

huilka jagh strax blef beledsagat till ett hoff 

Bolestadt ben:dt,? Som ligger 3 mijl när 

Helsingborgh, der den ene fougdhen bodde. 

Och ehuruwäll fougderne under wägen 

tedde sigh heelt wänlighe, på Juta-maner 

tracteradhe migh med mat och dricka

mycket wäll, lijkwist omsijder brast uth i 

ondska, och om natten samkades ihoop een 

stoor hoop medh folk, alla medh gewähr, 

bösser, spiut och annat slijkt. Om morgonen 

jagh upstodh och sågh een stoor myckenhet 

medh folk, då kunde?jagh wäll tänkia 

sådant icke wara på godhe gjordt, icke dess 

mindre klädde jagh migh uthi min Heroldtz 

habiit, tog spiran i handen, gik uth på 

gården, hälsade allmogen och 

complementeradhe litet medh dhem. Sedan 

gick jagh in uthi Stugan til fougdarne och 

begierde dhe wille låta Conyogera migh 

wijdare åth Helsinborg, på det jagh medh 

hast måtte komma till Kongl. Maj:t i 

Danmark och der mitt werf afleggia. Tå 

swaradhes migh at jagh skulle först wisa 

dhem huadh breef och ärender jagh hadhe, 

emot sådan obilligh begäran jagh på dhet 

högsta (såsom det war emot min Instruction 

någon annan är sielfwe Konungen brefuet 

lefuerera) Protesteradhe. Alltså ropadhe 

fougden in 8 stycken karlar medh sine 

Laddebössor, och sadhe till dhem: I skolen 

skiuta nedher dhenne fine Mannen om han 

inthet medh godhe will wisa fram huad 

breef han hafwer. Blef alltså feigdebrefuet 

medh gewalt aftwungit. Det fougdarne låthe 

strax afcopiera, hootandes migh 

anthelighen wilja skijuta nedher, önskandes 

det dherhoos att dhe förr hadhe mist mitt 

werff, the skulle skiutit migh så i stycken, 

att ingen skulle wist at jagh war någon 

menniska. Jagh protesteradhe at det war 

icke rätt så handtera någon Konungs 

uthskickade, [fortsättning följer på vår 

hemsida]. 

 

8



an-tecknat nr 3 - 2019 

Instruktion 

Instruktionen som Nils fick inför resan finns på handskriftsavdelningen, Lunds universitets-

bibliotek. Där finns även rikshäroldens berättelse. Nedan visas instruktionens ingress och dess 

sigill med underskrifter. LS står för locus sigilli (plats för sigillet). 

 

 

Rikshäroldens resa - regenter och krig 

Förmyndarregeringen för Kristina verkade 1632-1644. Kristina fyllde 18 år 8/12 1644 och 

hennes regeringstid anges vara 1644-1654. 

   Kungen i Danmark var Kristian IV, regeringstid 1596-1648. Ett, av alla, dansk-svenska krig 

varade 1643-45 och slutade med freden i Brömsebro. Man kan undra varför man skickar iväg 

Nisse i januari 1644 då kriget redan var igång. Hörde det till konvenansen att en not skulle 

överlämnas med krigsförklaringen? Lennart Torstensson hade redan i september 1643 fått 

rådets befallning att angripa Danmark genom infall i Jylland. Redan i början av 1644 var 

nästan hela Jylland i svenska händer. 

Ullalena Wallhed 
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Skräddare och äventyrare 

Vår medlem Rolf Johansson har under många år bedrivit släkt- och historie-
forskning med fokus på förra sekelskiftet i nordvästra Skåne. Han har sammanställt 
en historisk roman baserad på förfäders emigrationsäventyr genom att studera 
autentiska Amerikabrev och resa runt i huvudpersonernas fotspår. 

Den 19 mars fick jag 

förmånen att hålla ett 

föredrag om min bok för 

Sollentuna Släktforskar-

förenings intresserade 

medlemmar. Boken är 

en historisk roman från 

förra sekelskiftet om 

emigrationens Amerika. Skräddare och 

Äventyrare är en roman baserad på 

verkliga händelser och historiska fakta. 

Till grund ligger en hel del släktforskning 

varför det hela väl kopplar till föreningens 

verksamhet. 

   Huvudpersoner är min morfar Alfred, 

hans bror Martin samt min mormor 

Rosalie. Jag fick vid ett arvskifte tillgång 

till en hel trave vykort skickade till mina 

huvudpersoner under deras rundresor i 

Amerika. Med hjälp av poststämplar och 

adresser på vykorten kunde jag skapa en 

tidslinje genom berättelsen som talade om 

var de varit vid olika tidpunkter. Sedan 

hade jag också många Amerikabrev 

skickade till dem samt foton. Allt detta 

kunde jag addera till tidslinjen och då hade 

jag fått fram ”skelettet” till hela 

berättelsen. 

   Det fanns en del områden på min 

skapade tidslinje där jag inte kunde få 

fram huvudpersonernas verkliga före-

havanden. Då fick jag komplettera med 

fantasi och forskning och lägga till vad 

svenska emigranter oftast gjorde vid den 

tiden och på just den platsen. För att få 

ihop berättelsen har jag gjort fyra 

rundresor i Amerika och lyckats att besöka 

alla platser där mina huvudpersoner varit 

förutom Nome längst norrut i Alaska.  

   Jag har ansträngt mig att lägga in mycket 

korrekt fakta i denna roman och varje 

kapitel inleds med ett par sidor fakta 

kopplade till det efterföljande kapitlet. 

Detta är ett sätt för att läsaren ska känna 

till platsen innan man kastas in i 

romanvärlden. 

   Delar av föredraget syftade även till att 

beskriva hur det såg ut på några platser i 

Amerika vid denna tid. För att ytterligare 

beskriva detta för den spännande guld-

letarstaden Nome visade jag inledningen 

på en gammal spelfilm (The Spoilers) 

producerad av Hollywood. 

   Jag försöker i boken skildra de unga 

emigranternas öden medryckande i ett 

sekel som ännu var ungt. En kort 

förklaring av handlingen finns på bok-

omslagets baksida. 

   Alfred är endast fem år gammal när hans 

far dör och modern får den omänskliga 

uppgiften att ensam driva den lilla gården 

på Hallandsåsen. Efter avslutad skolgång 

sätts Alfred på en skräddarutbildning i 

Helsingborg. Som ung skräddargesäll 

lockas han av möjligheterna i Amerika. 

   Året är 1903 när Alfred övertalar sin 

bror att lämna tryggheten och emigrera 

tillsammans med honom. I det nya landet 

kommer han till storslagna platser. Han 

ställs inför dramatiska händelser i 

Chicagos smältdegel, guldletande i det 

arktiska Alaska och ond bråd död på 

västkusten. 

   Samtidigt lever Rosalie ett betydligt 

lugnare liv som hushållerska i 

Connecticut. Hon har utvandrat från ett 

enkelt torp på Hallandsåsen och får 

bekanta sig med miljön kring de fina 

familjerna i New England. 

   Både Alfred och Rosalie återvände 

samma år till Sverige, men var för sig. Så 

småningom kom de att bli min morfar och 

mormor. 

Rolf Johansson 
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Fosterbarn och adoptioner 

Vid en föredragsafton i april fick vi ta del av Barbro Nordlöfs digra kunskaper om fos-
terbarnsvård och adoptioner. Hon har varit verksam bland annat som barnavårdsman 
inom Stockholms stad.

Fosterhem har alltid behövts. Förr dog ju 

föräldrar tidigt och far- och morföräldrar 

likaså, så många barn blev hemlösa. 

   I dag heter det familjehem/familjevård, 

men jag använder den gamla termen ef-

tersom det är äldre tider det gäller här. 

Barn kallas nu ”barn i familjevård”. 

   Bestämmelser om fosterhem infördes 

först 1902. Den lagen hade många undan-

tag och de flesta fosterhem lyckades un-

dandra sig samhällets kontroll. 

   I äldre tider tog i de flesta fall släkten 

hand om föräldralösa barn. Man kan i hus-

förhörslängder se att i familjen antecknas 

”barnbarn”, ”syskonbarn” eller ”foster-

barn/barnhusbarn”. 

   Barnet hade inga rättigheter. Fanns inga 

släktingar som kunde ta hand om det så 

blev det utackordering. Eller rättare utauk-

tionering. Den som ville ha lägst fosterlön 

fick barnet. Ju äldre barn desto lägre fos-

terlön, för barnet förväntades kunna arbeta 

för brödfödan, som nog var ganska snålt 

tilltagen. 

   Även barnen sköttes av fattigvården och 

den var alltid snål. 

   1926 trädde en särskild barnavårdslag i 

kraft. Nu måste man ha tillstånd för att få 

ta fosterbarn. Men fortfarande skulle fos-

terhemmet anmäla att de tagit ett barn – 

och anmälan ”glömdes” ofta. 

   En modernare barnavårdslag trädde i 

kraft 1961. Då måste man ha tillstånd in-

nan man fick ta fosterbarn. Så är det fortfa-

rande. Bestämmelserna ingår nu i Social-

tjänstlagen som tillkom 1982, men haft 

många ändringar sedan dess. 

   1918 infördes flera så kallade barnlagar. 

Bland annat en om adoption. Tidigare 

kunde man inte lagligt adoptera, möjligen 

skrevs det testamente för fosterbarnet. 

Barnet kunde också få ta fosterföräldrarnas 

efternamn. 

   Nu infördes alltså adoption genom dom-

stolsbeslut. Barnavårdsnämnden skulle 

yttra sig i ärendet. 

   Många barn lämnades direkt efter födel-

sen till adoptivföräldrar och adoptionen 

genomfördes ganska snart. Andra barn var 

först fosterbarn och adopterades senare – 

någon gång först när de blev myndiga, 

eftersom modern motsatt sig adoption. 

   Inledningsvis ansågs allmänt att föräld-

rarna inte hade någon talan vad gällde bar-

nen sedan de hamnat i fosterhem. Men 

efter 1962 skulle föräldrarna få läsa utred-

ningen, vara med vid nämndsammanträdet, 

ha rätt att överklaga beslut och få ha kon-

takt med barnet i fosterhemmet. 

   Ett adoptionsbeslut är numera för evigt. 

Men före 1971 kunde en adoption hävas av 

olika orsaker. Till exempel att barnet vi-

sade sig vara handikappat, eller att foster-

föräldrarna ”förgått sig grovt ”mot barnet. 

   Vilka handlingar kan då finnas kvar? De 

flesta som adopterades eller var i foster-

hem var barn utom äktenskap. Förr var det 

mycket svårt att ensam uppfostra ett barn 

och samtidigt kunna arbeta för att försörja 

sig och barnet. Det fanns inte daghem och 

var mycket svårt att få bostad och arbete 

om man hade ett barn. Ingen ville ha en 

piga som var så ”osedlig” och fick hon 

arbete fick hon inte ta barnet med sig. 

Dessutom var det långt fram i tiden så 

skamligt att ha ett ”oäkta” barn att många 

mödrar kände sig nödsakade lämna bort 

barnet – eller rentav döda det. 

   Från och med 1918 skulle alla barn utom 

äktenskap ha en barnavårdsman. Denne 

skulle hjälpa mor och barn med allt. Fram-

förallt fastställa faderskapet till barnet. 

Noggranna anteckningar på fastställt for-

mulär skulle göras. 

   Dessa handlingar skall finnas bevarade. 

Börja med att fråga socialtjänsten i den 

kommun där barnet föddes. Har familjen 

flyttat skall uppgift finnas om vart – och så 
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får man leta vidare. I akten bör finnas en 

kopia av den utredning som gjordes i sam-

band med placering i fosterhem – eller 

adoption. 

   Utredningen om barnet och om fosterfa-

miljen bör finnas i den kommun där barnet 

bodde när det placerades. 

   Nu är det som bekant 70-årig sekretess 

för sociala handlingar. Men ”barnet” skall 

alltid få veta allt om sig själv oansett detta. 

Enligt lag gallras socialakter numera, men 

handlingar som rör barn får inte gallras. 

   Det kan vara svårt att tyda lagparagrafer-

na i akten. Men av utredningen framgår 

säkert om det är en ”frivillig” placering 

eller ett tvångsomhändertagande. 

Barbro Nordlöf 

barbro.nordlof@outlook.com

 

Studiebesök på Klasro skolmuseum
Det är den 24 april, en vacker vårdag. Inn-

anför en gammal grind av trä står ett rött 

tvåvåningstorp med vita knutar och liten 

förstutrapp. Vi är några medlemmar i före-

ningen som samlats för att besöka det lilla 

skolmuseum som inretts inne i stugan. 

Värdparet, Christina Frohm och Bengt 

Pernholm kommer ut och hälsar oss väl-

komna.  

 

 
Klasro skolmuseum. Foto: Agneta Berghem 

Vi blickar ut över en gräsmatta med liten 

odlingslott, svenska flaggan hissad inbju-

dande inför vårt besök på Klasro skolmu-

seum. Runt omkring oss skog. Men visst är 

vi i alla fall i bebyggda trakter av Sollen-

tuna. För längs högra sidan ser vi planket 

som avskärmar mot järnvägsspåren. Vi hör 

tågen susa förbi men det känns något 

overkligt. Och här befinner vi oss inne i en 

helt oväntad liten oas.  

   Christina berättar om skolans historia 

inne i skolsalen. Klasroskolan byggdes 

1804 på initiativ av baron Per Alexander 

Rudbeck på Edsberg som också bekostade 

undervisningen. Till 1871 var den Sollen-

tunas enda skola. Per Alexanders sonson 

Reinold Rudbeck skänkte 1885 tomten och 

den redan då gamla skolan till Sollentuna 

kommun. År 1964 var skolsalen klar som 

museum och i mitten av 1980-talet även 

lärarbostaden. Skolsalen visar hur en lan-

casterskola kunde se ut åren omkring 1840 

medan bostadsdelen inretts för att spegla 

tiden fram till 1880. 

   Christina och Bengt hade förberett en 

mysig kaffestund med hembakat bröd i det 

gamla köket. Därefter bänkade vi oss ånyo 

i skolsalen. De två hade fått ett särskilt 

uppdrag från kommunen att efterforska och 

dokumentera samtliga lärare som varit 

verksamma på skolan. Ett bildspel visade 

på de män, merendels präster, som satt sina 

spår i huset. Man fick ett starkt intryck av 

att de elever som tillbragt sin skoltid här 

hade haft en trygg och god tillvaro. 

Christina och Bengt saknade dock namn på 

någon elev men denna lucka fylldes genast 

i av en av våra medlemmar vars mormor 

hade haft sin skolgång i den lilla Klasro-

skolan. Vi tackade för oss och lämnade den 

lilla oasen men den kommer att vara i vårt 

minne var gång vi passerar med pendeltå-

get förbi Häggvik station. 

Margareta Lagerman 

Läs gärna om skolans historia på Wikipe-

dia. Skolmuseets öppettider hittar du på 

Sollentuna kommuns hemsida. 
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