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Kalendarium
OBS. Höstens föredrag sker troligen som
videomöten. Du får vidare information via
e-post.

c/o Marianne Ljungström
Flädervägen 55
194 64 Upplands Väsby

Föredragen börjar kl. 18.00 och håller på i
cirka en timme.
Läs mer om föredragen på vår hemsida.

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

Tisdagen den 8 september kl. 18.00
FÖREDRAG av Sonja Entzenberg,
Institutet för språk och folkminnen,
Uppsala: ”Namnskicket i Sverige”.

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har 254
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föredrag och studiebesök.

Tisdagen den 13 oktober kl. 18.00
FÖREDRAG av Hans Högman: ”Knektar,
ryttare och båtsmän – Indelningsverket
1682-1901”.
Tisdagen den 3 november kl. 18.00
FÖREDRAG av Thomas Fürth: ”Hur man
släktforskar utanför Norden”.
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Margaretha Vinterholt, vice ordförande
08-754 24 96 marg.vinter@gmail.com
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
070-292 15 62 b-m.sjoquist@hotmail.com
Kjell Hassel, kassör
070-712 45 09 kjell.hassel@ordratt.se
Agneta Berghem
073-705 03 07 agneta.berghem@gmail.com
Kaj Höglander
070-536 00 03 k.hoglander@hotmail.com
Margareta Lagerman
073-584 70 06
margaretalagerman@gmail.com
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Tisdagen den 10 november kl. 18.00
FÖREDRAG av Anders Boberg, Sollentuna
hembygdsförening: ”Hembygdsföreningen
och dess fastigheter”.
Släktforskarstöd ges om möjligt vid släktforskadatorn på Sollentuna bibliotek kl.
10.00–14.30 följande onsdagar: 9/9, 23/9,
14/10, 4/11, 25/11 och 9/12, 55 minuter per
person och termin. Forskarstödet bokas via
nätet.
Se
vår
hemsida
www.sollentunaslaktforskare.se och välj
Släktforskning/Forskarstöd för instruktioner
och länk till bokningen.
Föreningen är medlem i Sveriges
Släktforskarförbund och samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan.

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.

Rensa i mailboxen
OBS! Kom ihåg att rensa i din mailbox så
att föreningens e-post kommer fram.

Redaktionsgruppen består av Agneta Berghem,
Agneta Svensson, Birgitta Hassel och
Margaretha Vinterholt.
Manus och bilder skickas till: Margaretha
Vinterholt: marg.vinter@gmail.com
Nästa nummer beräknas komma ut i december.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Styrelsen har ordet – Corona – vad händer i vår
förening
Under 1900-talet drabbades världen av tre stora pandemier, Spanska sjukan 1918
orsakad av influensa A(H1N1), Asiaten 1957 A(H2N2) och Hongkong-influensan
1968 A(H3N2). Ett nytt pandemiskt virus konkurrerar ofta ut tidigare säsongsinfluensavirus och etablerar sig efter några år som en variant av säsongsinfluensa.
Detta enligt Folkhälsomyndigheten.
I början på detta år kom uppgifter om ett
nytt virus. Informationen var knapphändig
och diffus.
Vad hände då i vår förening? Plötsligt
kunde inget vi tänkt oss och planerat för
under våren genomföras. I styrelsen har vi
kontakt via e-mail och styrelsemöten har vi
via videokonferenser. Fysiska möten var
uteslutet.
De två DNA-kurserna i april med Peter
Sjölund kunde genomföras som planerat.
Peter i Härnösand och kursdeltagarna
sittande hemma vid sin dator. Det visade sig
fungera utmärkt och vi är glada att kurserna
kunde äga rum och vi fick mycket positiv
feedback från kursdeltagarna. Glädjande
fick vi fem nya medlemmar!
Styrelsen har beslutat att inte ha några
aktiviteter under hösten där vi träffas
fysiskt. Detta för att måna om våra
medlemmar. Den viktigaste frågan är ju hur
vi ändå ska kunna fortsätta att vara en aktiv
förening för våra medlemmar? Hur når vi ut
även till icke-medlemmar? De är alltid
välkomna till våra aktiviteter, med en
förhoppning om att de vill bli medlemmar,
när de upptäcker vårt stora utbud.
För att kunna genomföra höstens olika
aktiviteter beslöt styrelsen att införskaffa
verktyget Zoom och ordnar höstens
föredrag som videomöten. Många följdfrågor finns. Kan vi ordna och genomföra
släktforskarcafé, släktforskarhjälp eller
Öppet Hus på detta sätt?
Innan första föredraget den 8 september
kommer vi att skicka ut information till alla
medlemmar om att det hålls via Zoom och
hur det kommer att gå till. Vår föredragshållare är van att arbeta via Zoom. Det
kommer att finnas tider för testning några
dagar före föredraget då alla kan koppla upp

sig för att se att det fungerar. Det är viktigt
att man deltar vid tillfället då tid är avsatt
för tekniska frågor.
Icke-medlemmar måste anmäla sig i
förväg på föreningens e-postadress
info@sollentunaslaktforskare.se för att
erhålla länk till föredraget samt betala 50
kronor till föreningens plusgirokonto.
På detta sätt kan vi vara aktiva trots det
läge vi nu befinner oss i. Hur kommer
framtiden att se ut? I höst får vi leva som vi
har gjort under våren och sommaren. Vi
sätter vårt hopp till år 2021.
Vad gör man när man skall hålla två
meters avstånd till sina medmänniskor, inte
bör resa, inte kan ha sociala direktkontakter.
Vi har fått tid och perspektiv till att göra
saker vi inte hunnit eller tänkt på tidigare.
Släktforskning tar tid och kanske det lett till
att många har kunnat släktforska mycket,
hittat nya släktingar och upptäckt att ännu
fler släktingar utvandrat till Amerika, eller
skrivit på berättelsen om släkten som inte
blivit klar.
Vi i styrelsen försöker hitta lösningar för
att fortsätta vara en aktiv förening. Någon
gång måste det vända och vi åter kan träffas.
Det ser vi verkligen fram emot. Era
intressanta bidrag till an-tecknat är mycket
välkomna, nu när tiden finns att författa.
Styrelsen
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Linné och det goda ölet
Genom Kungl. Vetenskapsakademins Centrum för vetenskapshistorias försorg har
akademins första egna tidskrift Handlingar från åren 1739–1854 gjorts tillgänglig
digitalt. Vid en planlös sökning i registren fastnade vår medlem Margareta
Lagermans blick för en artikel av Carl von Linné och hans funderingar kring ölet.
Ämnet avvek något från vad man förknippar med Linnés vanliga områden och följden
blev följande lilla artikel. Linnés ton är vänlig och lättsam.
Carl von Linné (1707–1778) är en av
Uppsala universitets mest berömda
professorer genom tiderna. Linné skapade
system för att klassificera och namnge
naturen, och grunden i hans system används
än i dag i hela den vetenskapliga världen.
”Gud skapade och Linné ordnade” har blivit
ett talesätt. År 1741 utsågs han till professor
i medicin i Uppsala. Han flyttade senare in
i bostaden i akademiträdgården, och började
arbetet där. Linnés hushåll utvecklades till
en produktiv miljö där ett stort antal
kollegor och studenter vistades tillsammans
med familjen. Trädgården blev en plats för
undervisning och försök. Den blev ett slags
nav i Linnés stora nätverk av korrespondenter världen över. Linné var en nyfiken
och kreativ forskare. Ett av hans motton var
"Omnia mirari etiam tritissima" (på
svenska: förundras över allt även det mest
vardagliga). Här har Linné sammanfattat en
av grundpelarna för varje forskare, vare sig
det är 1700-tal, eller nu: Var nyfiken och
förundrad över allt! (Fritt efter Wikipedia)
Det krävs bara en enkel sökning i KB:s
stora databas Regina för att få en
uppfattning om Carl von Linnés enorma
litterära produktion inom de mest skiftande
vetenskapliga områden, inte enbart inom
botaniken.
Samma sak gäller när man går in i den
digitaliserade samlingen av Kungl. Vetenskapsakademins tidskrift Handlingar. Vi
stannar till och läser följande om akademins
tillkomst: Akademin instiftades 1739.
Linné var en av dess grundare. Syftet var att
”gynna praktiskt inriktad och ekonomiskt
nyttig kunskap”. Vidare övergick man till
att publicera tidskriften på svenska, inte på
latin som annars var vanligt vid denna tid.
Man ville kunna sprida kunskaper till en
större krets intresserade.

Att många av Linnés alster publicerades i
Handlingar säger ju sig självt. Men man
kan hitta åtminstone en artikel som sticker
ut en aning i och med att den inte helt
självklart tycks höra hemma i Linnés
vanliga sfär, hans Anmärkningar om Öl,
skriven 1763. Den syns sakna vetenskaplig
underbyggnad, är snarare allmänna funderingar om och en plädering för det goda
ölets betydelse både till vardag och fest. Om
man emellertid pusslar ihop bitar från lite
olika håll kan man i slutet av artikeln förstå
Linnés tankegångar. Här riktar han sig
uttryckligen till studenterna. Han säger så
här:
Människans lif och helsa hänger så
mycket på Drickat, som på maten: därföre
är konsten at brygga, mycket angelägen.
Huru besvärligt är det icke, at resa på de
orter, där Folket ej lärdt brygga? Vid hvart
ombyte af elakt Dricka, löper man fara för
ny sjukdom. Ofta äro både ingredienterna
och kostnaderne de samma til smakeligt och
helsosamt, som til vämjaktigt och skadeligt
Öl: hela skilnaden består då endast i
Bryggerskans konst. I vårt Fädernesland
brygges, på några ställen, bättre Öl, än man
lätteligen kan finna på något annat ställe i
Europa, och vore önskeligt, at den konsten
vore allmännare bekant. Det vore värdt, at
hvar Studerande yngling lärde sig at rätt
brygga och baka; konster som äro ganska
vigtige för en Nation, och snart lärde:
därigenom kunde Vetenskapen snart
utvidga sig öfver hela Landet, til invånarnes
förmon.
Han vänder sig alltså till sina studenter
som finns samlade runt omkring honom i
Linnéträdgården i Uppsala där han håller
sin undervisning. Här umgås han socialt
med sina elever men även många forskare
från Sverige och utomlands ifrån. Linné
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talar om ”Bryggerskans konst”. Det är ju
husmor som står för ölbryggningen. Är hon
även ansvarig för att ölet uppfyller kraven
och förväntningarna från dem som avnjuter
drycken? Men det är en tanke som
undertecknad får stå för själv.
Så till den sista pusselbiten! Vi kan se att
Linnés Anmärkningar om Öl ligger helt i
linje med Vetenskapsakademins motto och
syfte med sin verksamhet: Man skulle
”gynna praktiskt inriktad och ekonomiskt
nyttig kunskap”. Och man kan väl inte
förneka att Linné med dessa råd till sina
studenter ville uppmuntra till bättre
kunskap och engagemang i ölets ädla
framställning. Förvisso innehåller akademins Handlingar åtskilliga nyttiga råd på de
mest skilda områden. Och jag har fått
ytterligare en tacksam guldgruva att grotta
ner mig i!
Margareta Lagerman

hade ett stort umgänge som han knöt till sig
med alla sina intressen. Förvisso räknade
inte Linné ölet som något av det dystraste
eller tråkigaste i tillvaron, tvärtom. Hans
Anmärkningar om Öl syns i grund och
botten vara en uppmaning just till de unga
studenterna att vara uppmärksamma på
denna fråga och att tillskapa sig tillräckliga
kunskaper för att själva tillgodose behovet
av ett gott, njutbart öl. Förutsättningar för
att åstadkomma detta är mycket gynnsamma i Sverige. Tillräckliga kunskaper
finns om vattnets skiftande beskaffenhet,
tillgängliga smakfulla kryddningsämnen,
jäsningsproceduren och dess betydelse och
så vidare. Uppmuntran att även lära sig baka
tycks halka med i farten.
En liten fundering som man, med visst
berättigande, kan ställa sig, gäller vem som
tillreder ölet och vem som sedan provsmakar och betygsätter dess kvalitet. Linné

Vad händer med gravstenen?
Att släktforska är en källa till glädje för
många av oss. Vi fördjupar oss i de många
kyrkoböcker som finns från församlingarna
i hela Sverige och timmarna försvinner.
Död- och begravningsböckerna är särskilt
intressanta, för där hittar vi uppgifter om
den person vi söker: när dog han/hon och
var finns gravplatsen med mera. Nu börjar
hjärnan att ställa frågor. Finns graven kvar?
Finns det någon gravsten som kan ge
information? Ofta har gravrätten upphört
och gravstenen är uppställd längs kyrkomuren eller försvunnen och kyrkogårdsförvaltningen har återtagit gravplatsen.
Av tradition smyckas graven med en
gravsten. Den kan vara ett enkelt kors eller
en sten i olika storlek, men oftast med
namn.
För tio år sedan blev jag uppringd av
kyrkogårdsförvaltningen där mina morföräldrar ligger begravda (döda 1934 och
1940). Gravrätten hade utgått. Frågan var
om jag ville förlänga gravrätten i tio år eller
avstå gravrätten. Innan jag svarade undrade
jag hur gravstenen skulle tas om hand.
Svaret blev att stenen krossas i stenkrossen,

men om du vill kan du själv ta hand om den!
Eller du kan förlänga gravrätten var tionde
år.
Det finns regler om begravning och
gravplats men inte hur gravstenen skall
omhändertas. Kan det vara så att kyrkogårdsförvaltningarna anser att anhörig till
den som är begravd i graven äger stenen?
(den är ju betald av dödsboet).
Vilka gravstenar klassas som kulturminne? Gör vi oss av med vårt kulturarv
med ovanstående rutin?
Mina älskade morföräldrar fick vila tio år
extra i sin grav.
Kerstin Holmgren-Eliasson

Sollentuna kyrkogård. Foto: Agneta Berghem
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Vad skrev prästen i kyrkböckerna?
När man släktforskar kan man finna
allahanda uppgifter i kyrkböckerna.
Speciellt dödboken, tycker jag, är en
ovärderlig källa, om sådan finns. Där
antecknades i äldre tider förutom den
avlidnes namn, civilstånd, bostad och
begravningsdatum även ofta ålder och
dödsorsak samt uppgift om antal
efterlevande barn. Även dödsdatum och
dödsorsak noterades i många fall. Om hur
min farfars farfars farfar dog 1769 får jag
exempelvis veta:

betryggande intryck av en välskött
församling och ett plus i kanten för prästen.
Många präster var dock så förbittrade och
upprörda över vissa dödas vandel att de inte
kunde hålla tand för tunga utan måste
sjunga ut. Om Margareta Tiburtia, syster till
min mormors morfars farmors mor, skrev
prästen i Vreta kloster, som inom parentes
sagt var hennes son, en 1½ sidor lång
dramatisk berättelse i dödboken. Där
skräder han inte orden om sin styvfar, en
ung adelsman, som blev ”grund til den
uslaste och olyckeligeste lefnad”. Prästen
fortsätter:

d. 10 Augusti döde Jonas Larsson i Högeruda
af ett fallande, sedan han dagen förut eller d. 9
hade om morgon klåckan åtta loßat sina oxar
ifrån årderstången och nu wille släppa dem,
begynte the med häftighet at springa för stygnen
och ryckte honom framstupa kull, hwar af han
så förderfwade sin maga och sitt bröst, at thet
blef hans död.

men 1738 började wed Broderns död hennes
rätta eländes dagar. Hwad hon ärfde eftter sin
broder tog han [styvfadern] bårt, sålde alt hwad
i huset fants, kiörde ut hustru och barn, och
fölgde så 1739 med Commenderingen til
Finland […] Under denna tiden swäfwade hon
omkring med barnen, och födde sig och dem
med det hon förtiente med sit arbete [… han
återvände] och stälde sig som en omwänd
menniskia och begiärade få hem hustru och sina
barn, at draga försorg för dem som huld man
och fader. […] aldraminst förmodande at i en
ädel Kropp skulle bo en så swart siäl: men hwad
hände? När han fått hustru och barn hem på
bostället, öfwerföll han hustrun med hugg och
slag, och hotade henne med döden …

En sådan beskrivning säger ju inte bara
hur han förolyckades utan även en hel del
om hur han levde. Prästen avlutar med
kommentaren ”har altid fördt stilla och
ärbar lefwnad och äger godt loford om sig”.
Om hans sonhustru skrev prästen 1812 ”har
fört en ärbar och utmärkt jämn vandel”.
Vissa präster utvecklade noteringen till en
kort levnadsbeskrivning. Jag får i
Garpenbergs dödsbok 1758 en hel
berättelse om min förfader Eric Mattsons
liv:

Församlingsprästen i Hammar gav hårda
omdömen om min mammas farfars morfar
Per Jansons släktingars vandel. Om brodern
Johan heter det 1829 ”uti sin lefnad mindre
ordentlig, fick slag om natten och dog på
f.m.” och om brodern Anders 1838 ”i sin
lefnad oordentlig, begifven på starka
drycker – fattig, ogift”. Om Per Janssons
svåger nämndemannen skrev troligen
samme präst 1837 ”driftig och omtänksam i
sin hushållning, upbragte han sig från
fattigdom till välstånd; förföll på senare
åren genom begär till starka drycker”. I
dödboken antecknade prästen 1838 om
anförvanten bergsmannen Jan Olofsson i
Dalby: ”förföll mot slutet af lefnaden i
dryckenskap; nödgades afstå sin ägendom,
underhölls af sin måg”. Om den ogifte
släktingen Jan Persson i Dalby heter det

lärdt i Bok. tient några åhr i ungdomen i
Hedemora & Folkärna giffte sig 1746 med pig
Anna Andersd:r if:n Jörkhytta hade med henne
3 Söner och en dotter vid[e] sup[ra] 1755 d. 14
7:br. Hon blef död 11 7:br 1755 hwar effter han
giffte sig d. 14 9:br 1756. hafft en Son. Siuknade
d. 14 hujus af håll och hosta blef d. 21 dito. æt.
47 ½ åhr.

Utan denna levnadsteckning skulle jag
inte ha vetat så mycket om hans liv. Men
inte bara fakta antecknades, som ovan
antytts, utan även omdömen om den
avlidnes levnadssätt och karaktär. Att skriva
om sina församlingsbor något i stil med att
de fört en ”ärlig och christelig wandel”,
vilket är vanligt förekommande, gav ett
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1836: ”under sin lefnad knarrig och missbelåten; efter döden föga sörjd, mindre
saknad”.
Men det skarpaste eftermäle jag sett står
en präst i Björkeberg 1844 för. I dödboken
kan vi om en avlägsen släkting till en av
mina anor läsa:

släktforskare är sådana omdömen kittlande
att ta del av men mindre roliga för de
berörda att gå till historien med.
Kyrkböckerna förvarades säkert i tryggt
förvar av prästerna så få andra personer i
deras samtid kunde troligen ta del av vad
där stod noterat. Endast biskopar på
visitation eller andra överordnade kunde
begära att få titta i dem; någon
offentlighetsprincip eller GDPR kunde
menigheten inte åberopa. Alla avlidna som
förtjänat epitet som ”suput”, ”barnaplågare”,
”hustrumisshandlare”
eller
liknande fick inte det. Prästerna var olika
toleranta och nitiska i sitt kyrkoboksförande och alla var inte heller goda förebilder för sina församlingsbor. Den
kollegiala lojaliteten var säkerligen stor. En
präst aktade sig nog noga för att skriva
något negativt om en annan präst, om han
själv befarade att få ett liknande eftermäle.
För prästen var det viktigt att framstå som
en duglig ledare och uppfostrare så
böckerna fick inte ge intryck av oordning i
församlingen. Då kunde han själv få en
reprimand av domkapitlet. Trots detta
kunde inte alla präster tiga utan gav oss
släktforskare spännande hintar om våra
förfäder.
Agneta Berghem

Genomgick Linköpings Räkneskola 1800.
Blef Skrifvare hos Assessor Wettermark.
Medföljde på ting som Renskrifvare, och lärde
sig juridiska knep, som utvecklade sig till
mångens förfång. Blef gift 1825 med Enkan
Anna Brita Jönsdr i Egeby, med henne haft 5
barn af hvilka 2 söner och 1 dotter efterlefva.
Begåfvad med godt hufvud och redigt förstånd,
hade Mannen kunnat blifva en föresyn, om
dessa egenskaper blifvit vända åt det goda; men
nu riktades de mera åt det ondt var. Derföre
välsignar ingen hans minne. Begifven på fylleri,
drog han mången till denna last – Och länge
skola de onda frön han genom sin sinliga,
ogudaktiga lefnad utsådde i församlingen, bära
frukter till förvillelser och brott. Sedan kroppen
ändteligen blifvit försvagad af den giftiga
drycken, sjönk han på dödsbädden, och i ett
dilirium tremens uppgaf han anden.

Hur mycket av prästens uppfattning i
detta fall och andra, som var befogat och
inte rent personlig aversion, går inte att veta
så här i efterhand. För oss

Datum att hålla koll på i släktforskningen
Artikelförfattaren Ingrid Mild är ordförande i DIS-Öst. Artikeln har varit publicerad i
deras medlemstidning DIS-Play nr 3 2019 och vi har tillstånd att ta med den här.
Har du någon händelse som född, vigd eller
död i din släktforskning mellan den 18
februari och 1 mars 1753? I så fall bör du
göra en kontroll av datum. De datumen
existerar nämligen inte.
Den 17 februari 1753 var sista dagen i
februari det året. De 11 dagarna därefter
ströks ur almanackan. Anledningen var ett
byte från den julianska till den gregorianska
kalendern i Sverige. Den 17 februari följdes
alltså direkt av den 1 mars.
Vägen till kalenderbytet var dock ganska
snårig. Redan i november 1699 beslutades
det att Sverige gradvis skulle övergå till den
gregorianska kalendern (kallades också den

nya stilen för att undvika hänvisning till
påvar) med början år 1700.
Övergången skulle gå till så att man tog
bort skottdagen under elva skottår. På det
sättet skulle man gradvis närma sig den
gregorianska kalendern under en period av
40 år och en dag. Enligt planen exkluderades skottdagen år 1700, men på grund av
att det stora nordiska kriget utbröt vid
samma tid, glömde man sedan bort att ta
bort skottdagen 1704 och 1708.
I januari 1711 beslutade kung Karl XII att
Sverige skulle ge upp och gå tillbaka till den
gamla stilen, dvs den julianska kalendern.
En extra dag lades in efter den 29 februari
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1712, vilken alltså blev den 30 februari, och
på så sätt kom Sverige dagen därpå, den 1
mars 1712, på nytt i fas med den julianska
kalendern. Alltså ytterligare ett datum att
hålla koll på; en händelse daterad den 30
februari 1712 är alltså korrekt.

Men, 1753 skulle Sverige definitivt övergå till den gregorianska kalendern genom
att den 17 februari följdes av den 1 mars
Ingrid Mild

Almanacka februari 1753 (Källa: Wikipedia)

Födelse 30 februari 1712 (Födelse- och dopbok 1709-1725 Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Stockholm stad,
Digitala forskarsalen bildid C0054698_00162)
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Släktforskarfynd att göra i domböckerna
Förfäderna på min raka faderslinje bodde i
Botorp i Karlskoga under tidigt 1800-tal
och minst 200 år tillbaka. Den tidigaste
förfadern, som jag kunnat belägga med
hjälp av kyrkböckerna, hette Tyres Olsson
och han avled i Botorp 1733, 85 år gammal
enligt dödboken. Han borde alltså vara född
runt 1688 om den uppgiften stämmer. Jag
har ägnat lite tid åt att studera domböckerna
i Karlskoga häradsrätt för att se om mina
förfäder gjort något avtryck där och funnit
att de förekommer i rättegångsprotokollen
oftare än man vill förvänta sig. Och där
avhandlas allt från rena vardagsproblem till
slagsmål.
Vid tinget i april 1719 tas en ganska
alldaglig arvstvist upp. Tyres och hans
syster är missnöjda med bodelningen efter
fadern och anser att deras bror, som fortsatt
brukar föräldrarnas gård, har tagit för sig
alltför mycket. Häradsrätten skriver i
protokollet:
Såsom Tyres Olofsson i Stråningstorp och
Bengta Olofsdotter i Löfnäs eij kunde wisa
det Brodren Lars Olofsson i Botorp haft
undan något af deras faders Sal. Olof
Larssons efterlämnade lösöre som af gode

män inventerads och wärderads somoch
emellan modren Brita Arfwidsdotter och
Barnen delte blifwit d. 26 Novemb(er) 1713,
och hafwa ber(örda) syskon om mödernes
arfwet i wälighet blifwit förlijkte d. 24
Febr(uari) 1719, så at för de Pertzedlar eij
bytte blefwa skulle Lars betala til Brodren
Tyres och systren Brita i Peng(ar) 50 daler
Kmt åth hwardera, der med de då förnöjde
woro; altså anstod icke Lagmansrätten att
uphäfwa och till intet giöra det som
syskonen en gång med god sämia och
förening sig emellan slutit och faststält
hafwa, blott i anseende til det at Tyres och
Bengta förmena det de för några modrens
kläder eij skola fått sin förnöjelse
aldenstund samma kläder då när
föreningen skedde mera än nu eij kunde
dem okunniga ock owitterliga warde.
Rätten tyckte uppenbarligen inte att det
var mycket att bråka om så utfallet för Tyres
och hans syster blev magert. Men för mig
som släktforskare är ju det här en vinstlott.
Jag har plötsligt fått namn på hela familjen
och tack vare en tillförlitlig källa kommit
ytterligare en generation tillbaka.

Utdrag ur dombok 1675
Karlskoga häradsrätt, Domböcker, SE/ULA/10514/A I a/2 (1663-1683), SVAR bildid: C0105114_00151

Föräldrarna Olof Larsson och Brita
Arvidsdotter förekommer ytterligare några
gånger i domböckerna några årtionden före
detta. Det gäller vardagliga bråk och
oenigheter.
På tinget 1675 skriver rätten: Näst
sakfältes Lars Andersson uthj Borgs frälse
ithj Karlskoga s: till sona 3. Mark för

stämning spillo emot Britta Arfhwidsdotter
i Bootorp om slagsmåhl.
Och på tinget 1681: Näst beslogs Heden
Larsson utij Storängstorp Crone i
Carlskoga sochen att han hafwer slagit
Oluff Larsson i Botorp Ett blogwijte samt
gifwit hans hustru en blånadh, för dän skull
skall bemälta Heden böta 3 mark för
hwardera slaget.
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Uttrycket ”stämning spillo” är jag osäker
på den exakta innebörden av. Om någon av
läsarna vet är jag tacksam.
På tinget 1679 tas en skuld upp: Näst
pålade rätten Skomakaren Oluff Larsson i
Bootorp, att betala till Oluff Swänsson i
Grässmåsen åtta Dahler Kopparmynt aw
resterande Löön.
Det mest spännande här för mig är att jag
får veta att fadern Olof Larsson är
skomakare. Detta eftersom det ett par

årtionden tidigare förekommer en Lars
Larson i Botorp som också är skomakare.
Efter tinget 1667 står det nämligen: Näst
fäldtes Lars Larsson skomakare i Botorp å
frelse för stempnings försittiande, emoet
Sven i Dufwedalen om Löön, till 3. Mark.
Antagligen är denne Lars Larsson Tyres
farfar. Man kan alltså få mycket intressant
information och kött på benen genom att
läsa de gamla domböckerna.
Kjell Hassel

Jag har hittat Karlsson!
Nu i corona-isolering har jag tid att leta efter
mer perifera släktingar. Att jag sitter hemma
innebär att jag bara har tillgång till öppna
internetbaser, det vill säga riksarkivets
SVAR samt kyrkogårdsförvaltningars
webbplatser, till exempel svenskagravar.se
och gravar.se.
I samband med ett annat projekt kom jag
att tänka på ”Moster Piller”, någon släkting
hade någonstans skrivit att hon kallades så
därför att hon varit gift med en apotekare.
Det kändes som hon kunde bli ett lagom
långvarigt släktforskningsprojekt. Det var
krångligare än jag trott att reda ut hennes
liv, men det lyckades!
Namnet ”Moster Piller” användes av min
mormors/morfars generation. Detta samt att
det koppades ihop med Uddevalla, där de
flesta av den generationen bodde, gav
ingången. Någons moster, alltså syster till
någons mor. Min mormors mor hade en
syster som förblev ogift.
Min morfars mor hette Helga Rosalba
Schiller gift Lönner. Hennes mor dog i
barnsäng efter hennes födsel, ett inte
ovanligt kvinnoöde på 1840-talet. Fadern
gifte om sig efter ett par år och fick efter nio
månader en dotter till. Sedan blev det inga
fler barn förrän efter ytterligare 18 år,
dottern Ellen född 1861, då var fadern 49 år
och modern 45 år. Ellen var alltså min
morfars moster (egentligen morfars mors 20
år yngre halvsyster).

Denna yngsta flicka står i en del
kyrkböcker som ”frsk”. Att hon enligt
familjeryktet varit gift tyder på att hon var
änka eller frånskild (dialektalt kallad
”levemansänka”) och nu fanns beviset på att
hon var frånskild.
Det var enkelt att i husförhören samt i
lysnings- och vigselböckerna hitta att hon
1896 gifte sig med apotekare Johan Fredrik
Karlsson, född 1867.
Nu hade jag fått reda på vem Moster Piller
var.
Men skilsmässor var inte så vanliga då för
tiden och jag blev nyfiken på vad som hade
hänt med hennes ex-man samt med
eventuella barn.
Johan Fredrik och Ellen fick 1897, knappt
nio månader efter första lysningssöndagen,
ett par tvillingflickor, den ena dödfödd och
den andra döpt till Inez. I födelse- och
dopboken reagerade jag dels för namnet och
dels för en sannolik ändring i kolumnen
dopnamn. Prästen hade en mycket lättläst
handstil och om en rad inte räckte för allt,
fortsatte han på nästa rad i stället för att
klämma ihop orden. Modern hette Lönner
som ogift, men detta brukade inte vara orsak
att döpa barn med moderns flicknamn, och
som dopnamn stod Inez Lönner. Dessutom
verkade ordet ”Lönner” hoptryckt: var det
inklämt efteråt? I husförhörsböckerna står
dottern som ”D Inez Lönner”. Varför
moderns efternamn skulle stå som ett av
dotterns förnamn vet jag inte.
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10½ år efter vigseln var det slut på Johan Fredriks och Ellens äktenskap. I husförhörsboken står
att de fått skiljobrev november 1907.

Skilsmässa fick man på den tiden egentligen
bara av två skäl, efter hor eller efter att ena
parten förlupit hemmet. Trots att orsaken i
detta fall angavs som malitiosa desertio (=
egenvilligt övergivande) dröjde det
ytterligare ett år innan de enligt husförhörsboken flyttade isär. Johan Fredrik och
dottern till en annan adress i augusti
Morlanda och Ellen tillbaka till Uddevalla i
november.
Nu visste jag att Moster Piller skilts från
apotekaren. Hon bodde kvar i Uddevalla,
gifte inte om sig och avled 1936 av
hjärtbesvär.
Men nu hade jag blivit nyfiken på vad som
hänt med hennes ex-man och med dottern.
Jag tror att det var vanligare att mannen
förlupit hemmet än att kvinnan gjort det.
Ex-mannen Johan Fredrik fick hinderslöshetsbetyg åtta månader efter skilsmässan
för att kunna gifta om sig. Han var då 40 år
och hade vårdnaden om den 10-åriga
dottern. Frågan om vad som egentligen
utgjorde skilsmässoorsak vet jag inte.
Johan Fredrik gifte 1908 om sig med en
göteborgska, Sigrid. År 1909 fick de en son
efter 16 månaders äktenskap, de hade
således inte varit ”tvungna” att gifta sig.
Sigrid avled 1922 i blodbrist och två år
senare gav Johan Fredrik sig in i sitt tredje

äktenskap, nu med Gerda från Stockholm.
Men detta äktenskap varade bara i två år
innan hon avled i njurinflammation. Johan
Fredrik och den nu 17-åriga sonen Karl
Bertil flyttade ett halvår senare till
Gamlestaden i Göteborg.
Efter 16 månader gifte han om sig med
Gerdas syster Gunhild, prästen noterar i
församlingsboken för 1920-1931 ”Gift 4:e”.
Att gifta om sig med sin före detta
partners släktingar (svågerskap) var
förbjudet, man fick ”gå till kungs”, lagen
mildrades 1810 och 1872 men inte förrän
1974 togs alla svågerskapshinder bort ur
lagen. År 1806 fick en annan släkting
dispens, två år efter att han ansökt om att få
gifta sig med sin bortgångna hustrus syster.
År 1919 hade Johan Fredrik och Ellens
dotter Inez som 22-åring flyttat till
Stockholm.
Här
blev
det
stopp
i
mitt
kyrkoboksletande. I församlingsboken står
att Johan Fredrik flyttats till sidan 2092,
men detta sidnummer finns inte skannat!
Det finns fastighetslängder från 1890 till
1937, helt ordentligt med rotenummer och
kvartersnummer men motsvarande uppgifter står inte i församlingsboken.
Jag började läsa igenom fastighetslängderna, cirka 1000 bilder. Jag följde
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kolumnen ”Född” och försökte reagera på
67, samt sedan kolumnerna ”Namn” och
försökte reagera på Karlsson. Jag hade gjort
denna typ av uppgiftssökande på andra
släktingar, och visste att jag sannolikt skulle
missa den/de jag sökte. Mycket riktigt fann
jag ingen Karlsson, Joh. Fredr. född 67.
Skulle jag göra om detta rätt tradiga
läsande, fast mycket långsammare och
petigare eller fanns det andra sätt att hitta
Karlsson?
Jag gick för säkerhets skull tillbaka till
den sista informationen jag hade, det vill
säga i församlingsboken för 1920-1931. Där
fanns en kolumn ”Bevistat husförhör år”.
Och där stod 43, 2:1. Konstigt, för församlingsboken sträckte sig ju bara till 1931 och
inte
till
1943.
Men
de
sju
fastighetslängderna för perioden 1930-1937
var i SVAR även etiketterade med
rotenummer, bland annat 43 roten. Jag
chansade att prästen hade använt
husförhörskolumnen
till
att
skriva
personens adress – och det stämde. Där stod
Karlsson, Joh. Fr. född 67. Jag hade, som
jag misstänkte, missat att uppmärksamma
den raden vid mitt genomögnande. Det var
rätt Karlsson, eftersom han kom på rätt sida
i församlingsboken 1920-1931. (Jag hade

hittat tre andra Karlsson, Joh. Fr. under
mina genomögnande, men missat den jag
sökte!)
”Min”
Karlsson
hade
enligt
fastighetslängden flyttat till Glava i
Värmland, där var han född. I Glavas
kyrkoböcker hittade jag att Johan Fredrik
Karlsson med hustru Gunhild samt två
minderåriga barn 1938 hade flyttat dit från
Gamlestaden. Barnen var hans barnbarn –
barn till Johan Fredrik och hans första
hustru Ellen Lönners dotter Inez, som hade
avlidit 1934. Johan Fredrik avled 1940 och
Gunhild 1971.
Men, innan jag kom på att kontrollera
eventuella extra data i Gamlestadens
församlingsbok, letade jag efter andra
ingångar. Svenska gravar gav en lista på
109 Johan Fredrik Karlsson, ingen var dock
rätt. Jag sökte på Inez Lönner Karlsson,
inget napp, men med bara förnamn Inez
Lönner fick jag svaret på Inez Lönner
Rydberg, född 1897-01-10. Vilken tur att
hon hade ett andra ovanligt förnamn. I
samma grav fanns Anderberg-Karlsson
Gunhild samt Karlsson, John F född 1867.
Mitt triumferande utrop var ”Jag har hittat
Karlsson”.
Brita Ågren

Sammanfattning av personernas släktskap
Johan Carl* Lönner (1812-1888)
1:a g 1840 m Helga* Rosalba Schiller (1820-1841).
Barn:
Helga Rosalba* Lönner (1841-1926),
vars ena son var min morfar.
2:a g 1842 m Cecilia Åberg (1816-1914).
Barn:
Cecilia Lönner (1843-1878) gift Brag samt
Ellen Lönner (1861-1936) gift/skild Karlsson.
Johan Fredrik Karlsson (1867-1940)
1:a g 1896 m Ellen Lönner.
Skilda 1907
Barn:
Inez (1897-1934)
2:a g 1908 m Sigrid Margareta Petersson (1876-1922)
Barn:
Karl (19093:e g 1924 m Gerda Anna Wilhelmina Anderberg (1879-1926)
4:e g 1927 m Gunhild Karin Lovisa Anderberg (1883-1971)
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