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Ordföranden har ordet
I NArr KoM hösten. Å, så skönt. Jag vill
nämligen att det ska vara ordning på årsti-
derna, och når november nalkas då ska det
vara host. Det ffir gäma vara fina soliga da-
gar rned hög, klar luft men emellanåt ska det
vara kallt.

HÄnoMDAGEN sa ett av barnbarnen: "Mor-
mor, kan Du inte skriva om hur det var när
Du våixte upp! Speciellt når Du va"r i min
ålder" (ca 20 å0 Visst blir man lycklig över
en sådan begåran! Detta blir ju också en
form av släkthistoria. Forskning ILr det väl
inte, men det kan bli - om det går tillräckligl
många år. Så roligt for kommande genera-
tioner att läsa. En morbror till mig har skri-
vit om hur det var när han växte upp i bo{an
av 1900-talet, och det läser jag med stort
intresse.

Jag kommer säkert också att ha roligt näir
jag ska dra mig till minnes hur det var under
min uppvåxt, er tid som barnbarnen tycker
är oändligt långt bort. Jag skriver ganska

osorterat. Jag skriver bara rakl ner for att
komma igång. Putsa och formulera battre
kan jae göra vid annat tillfiille. Likasä lägga
till det som jag kommer på senare. Det vik-
tiga är att komma igång.

Om man vill ha lite stolpar till lUälp kan
man kopa en bok "Min liv och min slåkI" av
Rolf Ellnebrand och Johan Schonstedt (den
tillhandahålls av Sveriges Släktforskarfor-
bund). Denna bok har rubriker dår man fyl-
ler i sin berättelse eller man kan ha rubriker-
na som inspiration om man vill beråtta fritt.
Man kan också använda bokens rubriker
sorn frågor om man vill dokumentera nå-
gons liv.

DEr ÄR nu det ska ske.

for sent Och Du - skriv
dagbok. Man glömmer
så lätt. Dagboken tir en
}Uälp att komma ihåg.

Höstliga hälsningar

Kerstin Myrehed
Ordforande

Sedan kan det vara
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Torpet - många svenskars urhem

DB rlEsra slåiktforskare i Sverige stöter ftirr eller senare på ett torp eller en
torpare niir de kartlägger sina anor. En infressant genomgång av vad begreppet
torp inneburit under olika sekel gavs vid vår ftirenings temadag den 14 oktober.
Fil.dr Ingrid Eriksson Karth på Riksarkivet och Chris Henning fran Storstock-
holms genealogiska ftirening gav en sal'dcunnig skildring av många svenskms
urhem, torpet. Håir återges ett kort referat av deras anftiranden.

Till att bö1;.a med slog Ingrid Eriksson Karth
fast att begreppet torp betyder olika saker
under olika perioder och for olika delar av
landet. Det finns dessutom en mängd bland-
former. I begreppen torpare, backstugusitta-
re, nybyg gare, inhyses, utanveds, utanvids-
folk m.fl. "titlar" kan man avlåsa den sociala
och ekonomiska utvecklingen i landet. Det
är alltså inga entydiga eller lattdefinierade
begrepp.

- Om man slår i databanken Libris på or-
det torp så ffir man över 300 träffar. Många
av numren bygger på lokala inventeringar
och annan hembygdsforskning. Jag rekom-
menderar ett besök i Libris, kanske finns just
ditt studieobjekl med bland dem som blivit
undersökta, sa Ingrid Eriksson Karth.
SVAR:s konseljregister, som innehåller alla
kungliga beslut mellan 1840 och 192A, ger
365 träffar på TORP. Det gär också att slå på
namn och orter och ffi fram en hel del om
bygden, inte bara om torp.

BecnsppEr roRp i 1500- och 1600-talets
kallor kan inte jämställas rned 1800-talets
soldafforp eller frälsetorp. I jordebockerna år
torp och torpare i forsta hand ett kameralt

begrepp som används for att beteckna en
enhet med rnindre fodringsskatt än ett hem-
man. Ett to{p pä 1500-talet kunde ibland ha
lika stort boskapsinnehav och spannmåls-
skörd som ett hefilman.

Enli$ skånelagen synes ordet torp be-
teckna en gård som brutit sig ur byansam-
lingen och byggts utanfor byn med ägorna så
samlade runt omkring sig som mojligt, Des-
sa torp kunde också vara stora barkraftiga
enheter. Även i Våstergötland fycks det ha
gfltt till på detta sätt.

I övriga Sverige betecknade ordet efter
1600-talet en mindre jordbruksenhet på ut-
markema eller allmånningeo, oftast på ftäl-
sejord. Enheten var inte tillräskigt stor far att
foda en hel familj, och kunde inte likställas
med hela hemman eller gärdar. I Blekinge
används for dessa små enheter (som också
fanns) ordet "mälat'', i Västergötland "tom-
ter", i Skån e " gatehus".

Torparna betalade under 1500- och 1600-
talen mindre skatt än böndeffi&, vanligen Yr

eller 1/8 av vad bonderna betalade. IJnder
1700- och I 800-talen betalade torparen inte
skatt till staten utan till jordagaren. Denna
"skatt" ingick i hans mantal. Torparen hade



alltså inte äganderätt till sitt torp. Han hade
istället ait göra dagsverken till jordiigaren,
forutom att han skulle skota sitt torp och
hålla det i hävd. Jordagaren betalade skatten
for hela sin egendom, åven torpen.

Torparens och hans familjs levnadsbeting-
elser kunde vara mycket olika beroende på
jordens beskaffenhet, mojligheterna till biin-
komster, kontrahens villkor, jordägarens
ekonomi och inte minst hans allmänna in-
stållning till sin nästa och till sin egen eko-
nomi.

Nonland awiker på flera sätt från övriga
landet. Under slutet av 1800-talet och brirjan
av 1900-talet skapade statsrnakkrna en ny
fyp av torp for aff kolonisera Norrland, d,v.s.
skaffa arbetskraft till skogsbruket. Chris
Hennittg berättade om de "rik1iga" gamla
torpen i Norrland och på vilket sått de kunde
var& annorlunda än de i södra Sverige.

TonpaRENS KoNTRAKT med jordagaren k$n-
de se ut på olika sätt, men i allmänhet beta-
lades arrendet med dagsverken av torparen
och ofta även hans familj.

I västra Sverige, slirskilt i Västergötland,
var det vanligt att torpare och andra i de 1äg-

re klasserna extraknäckte med hemslöjd i
industriell skala, s. k. forlagsverksamhet. I)e
fick råmaterial av någon "fbrläggare" sotn
sedan samlade upp de f;irdiga varorna och
såg till att de blev sålda. Knallarna utforde
en del av fcirsåljningen. Det kunde rora sig
orn tråslojd och olika textila varor. Aven i
övriga landet kunde torparen vara skomaka-
re eller slöjdare i egen regi. Vem som skulle
underhålla huset framgick av kontrahet men
var ofta en kiilla till tvister mellan torparen
och jordagaren.

Andra typer &v torp var soldat-, ryttar*
(dragon-) och båtsmanstorpen, Indelnings-
verket infordes på 1600-talet for att säkra
tillgången på utbildade soldater. Iden var att
soldaten fick ett torp som han och hans fa-
milj forväntades bruka i fredstid. Toqpet
skulle tas från de sjålvägande bondernas
jord, de skulle gemensamt hålla med hus och
vissa andra persedlar. Varje år skulle han
under en tid exercera med siu regemente.

- Jag skulle tro att de flesta som släktfors-
kar i Sverige fon eller senare stöter på en
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Från avsides gård till stuga
Tonp BEryDDE ursprungligen under
medeltiden en avskilt belagen gård i motsats
till gårdar i en by (dvs gårdar som ligger
samlat), ofta ett nybygge på allmän mark (lfr
tyskans Dorf och hollandskans dorp som
dock båda idag översäffs med bV),

Otaliga ortnamn innehåller än idag ordet
torp och kan då ofta härledas tillbaka till en
nyodling under medeltiden eller
vikingatiden. Slutleden -rup, -orp och -arp
är omvandlingar av -torp,

När Gustaf Vasa på 1500-talet inforde
skattskyldighet for alla jordegendomar ska-
pades olika "skatteklasser" efter markens
storlek, råknat i mantal. Gårdar som var
mindre än lågsta mantalsklassen, men inte
var så smä xt de blev helt skaffefria, klassa-
des då som torp och fick betala ll4 av full
skatt.

IJnder 1600-talet kom beteckningen torp
allfiner att användas om små jordbruk som
ingick i en större egendom (större gårdar,
hengård eller statsägd mark (kronans mark)
men som brukades av annan än markägaren.
Brukaren, kallad torpare , betalade då "hyra"
till ägaren i form av dagsverken.

Mot slutet av 1800-talet minskade antalet
torp drastiskf (från ca 100 000 år 1 850 till
dqygt hälften är 1910) och betalning genom
dagsverken ersattes med kontant betalning
(arrende). Genom lagar I9A7-9 likställdes
dagsverkesbetalning med kontant arrende
och torparens stållning stärhes darigenom.
Många torp köptes fria av sina toqpare och
blev då egna fastigheter.

Genom en lag 1943 frrbjöds dagsverksar-
bete. Ordet torp mister därmed sin betydelse
solrl arrendeform och används idag ofta om
en liten, äldre stuga pä landsbygden, ofta
använd som sommarsfuga.

Kcilla: Wikipendia

soldat, så Ingrid Eriksson Karth. Indelrungs-
verket upphörde 1901, men de som var sol-
dater då bodde ibland kvar på torpet. Manga
av sjalva torpen finns kvar och fungerar nu-
mera ofta som sofitmarstugor.
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STaTSMAKTEN oRoADE sig for torparklas-
sens nedgång, och tillsatte den så kallade
torpkommissionen 1909. I)en resulterade i
ett loch betiinkande med lagforslag, be-
skrivningar av torp, exempel på visitationer,
statistik m.rn. Det statistiska underlaget fyll-
des i ute i socknarna och finns bevarat i
kommissionens arkiv. Även den stora emi-
grationsutredningen, som var ungefiir samti-
da, behandlar torpen ur ekonomisk och be-
folkningsmässig synpunkt. Dess handlingar
har på något sätt forkommit, men det finns
ett betiinkande med 13 bilagor som ger
mycket information.

Torparklassens tillbakagång skedde nu
mycket snabbt, och in på 1950-talet kan man
väl säga att den inte fanns kvar langre som
en definierbar klass. Det fanns folk som
bodde på torp, men de hade oftast annan
ftirsö{ning än bara toqpet, såsom hanfverk
eller industriarbete eller avlönat arbete i
lantbruket. Statistikern Erland von Hofsten
glorde en beräkning som visade att torparna
minskade i antal. Oron for detta var nog
tärnligen obefogad, åtminstone överdriven. I
sjalva verket var det till största delen en na-
turlig process, folk hittade andra och bafire
forsörjningar. Jordbrukets mekanisering
gjorde att det behrivdes mindre folk under
1900-talet, konstaterade Ingrid Eriksson
Karth.

SreraRSysTEMET vAR en av de foreteelser
sorn hotade torpsystemet. Det blev mer och
mer vanligt i Sörmland, Uppland, Östergöt-
land och Skåne, där det traditionellt finns
många storgods. Det var dock inte bara stor-
godsen som höll sig med statare, det var
vanligt även bland lite större sjalvagande
bönder. I Småland och i skogsbygderna var
det inte lika vanligt. I Norrland var de
mycket ovanliga.

Statarklassen böqade uppstå på 1700-talet
och ökade i omfattning under hela 1800-
talet. Först i och med legostadgans avskaf-
fande 1946 forsvann systemet. Statarsyste-
met innebar att en gift dräng tog tjänst hos
en husbonde mot bostad och "stat", det vill
säga att han fick betalt helt in natura. På
1900-talet forekom mindre andelar av lönen
som pengar, men i stort sett inte. Bostaden

var kanske ett nedlagt to{p om det var i hyf-
sat skick. Dessa torp kallades ofta stattorp.

Statarna bodde oftast i statarlängor rned
flera familjer i va{e. Möjligen kunde stata-
ren odla lite i sin täppa, men i stort sett skul-
le hans arbetskraft helt tillfalla husbonden,
liksom for det mesta hans hustrus. I skörde-
tider forväntades även barnen arbeta på åh
rarna eller valla kor etc. Det finns fortfaran-
de många som kan berätta att farfar eller
farfarsfar var statare.

- Livet for statarna var hårt, mycket hårt
arbete och ofta dåliga levnadsforhållanden i
största allmänhet. Jag har sjalv skrivit en
avhandling om jordbrukets utueckling i trak-
ten runt trnköping på 1800-talet, dar det
fanns både självägande större och mindre
bonder och några stora gods och egendomar,
berättade Ingrid Eriksson Karth. Man kan i
kyrkböcker och mantalslängder se vilken fyp
av arbetskraft de använde. Man kan också
ofta se hur många som gick över från att
bruka jorden rned arrendebönder och/eller
torpare till att bara använda statare. Förfat-
tarna i den s.k. statarskolan Ivar Lo Johans-
son, Lars Fridegård, Moa Martinson med
flera - beskriver livet pä Särdarna som hårt,
folk flyttade ofta, gärna varje är, de hade
många barn. Den bilden stllmde ganska bra
med vad vi kom fram till i vår undersökning
av Åsunda härad.

Som vI ser så är det svårt att skilja ut de
olika beteckningarna i kyrkböckerna i di-
stinkla grupper. En torpare kunde bli statare
om det ville sig illa. Det kunde också före-
komma att han fick ett bättre arrende och
kunde forbättra sin situation. Backstugusitta-
re kunde man bli om man hade svårt att fä
tjänst N någon anledning, sjukdom t,ex. En
backstuga var en liten stuga på någons tomt
eller utmark, ibland var det rena jordkulor.

Der vAR dock inte alla personer och familjer
som lyckades försö{a sig sjalva genom arbe-
te, åven om de var mycket fattiga och inte
hade några marginaler alls. Gränsen mellan
att i alla fall kunna ftrsörja sig och den tota-
la fattigdomen och beroendet var mycket
funn. Dårfor fanns, sotn en sista utväg, den
komrnunala fattigvården. Det finns lagstift-
ning på området sedan urminnes tider. Men
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man mäste vara ordentligt utblottad och
ofilrdig for att komma ifråga for sådant. Man
måste också tillhöra socknen på något sätt. I
sockenståmmoprotokollen kan man ftilja
socknarnas vedermödor med att portionera
ut fattigvårder, vilket de giorde mycket mot-
villigt.

Fattighjonen fick, om de saknade egen bo-
stad, flytta runt hos bonderna i socknen eller
fick bo hos lågstbjudande eller på fattighu-
set, som också betalades av socknen. Fattig-
vården betalades och beslutades av dem soln
betalade skatt. Detta forklarar naturligfvis till
en del överhetens aversion mot allt som
kunde medfora proletarisering av befolk-
ningeil, i sista hand var det de som fick beta-
la. I socknarnas olika protokoll kan man läsa
om vilka diskussioner som foregick placer-
ing av fattighjonen. Joakim Malmstroms bok
I{errskapen och den lokala politiken. Eds
socken, ca 1650-1900 (refererad i en-
teclenat rv 3 2006) ger en del exempel på hur
det kunde gå till. Dår finns exempel på
socknar dar man faktiskt forsökle tn hand
om dem på något vettigt sått.

Vår förenings temadag den 14 ohober samlade somvanligt stort intresse. Ustrillarna erbjöd
en aktuell Averblick över det stora utbudet av dataprogram, böcker och cd-skivor medfor
slakforskare vrirdefullt innehåll. På bilden nedan ses de neforekisarna på temat "Torp och
torpare " i
ut strillnings s al en, t ill
vcinster Sollentuna
hemhygdsforenings
ordforande Erik Gö-
ransson och till höger i

"fo, grunden .fi l. dr Ingr id
Eriksson Karth,
Riksarkivet, och Chris
f{enning från SSGF.

Vin1ettbilden sidan 3:
Solduttorp, målat av
Gustaf Soderberg I837.
Krigsarkivet, I{and-
ritade kartor nr 34.

Källorna till de fattLga är de vanliga, kyrk-
bockerna och mantalslängderna. Åtminstone
ett av mantalslangdsexemplaren brukar in-
nehålla en förteckning på vilka som var be-
friade från mantalspenningen, sa Ingrid
Eriksson Karth i sin sakkunnigs beskrivning
av toqparna och deras sociala situation. Hon
påpekade att sockenstämmoprotokoll och
protokoll från fattigvårdsstyrelserna också är
fina kallor.

De absolut utblottade återfinns ofta på de

sista sidorna i husforhörslängder eller för-
samlingsboken, med epitet som "inhysesän-
ka" "fattigluon" , "pä sockngn". Många bod-
de naturligfvis hos slaktingar, men gruppen
som saknade slaktin gar eller åtminstone så-

dana som kunde forsö{a dem, växte. Indust-
rialiseringen, urbaniseringen och emigratio-
nen utglorde dock såkerhetsventiler, som
gjorde att rnånga som annars skulle ha ham-
nat i fattighJonsgruppen på landsbygden
istället fick sin utkomst i staden eller utom-
lands.
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Fönppnacpr oM det svenska tolpet ftiljdes av ett anforande av Sollentuna
hembygdsforenings ordförande Erik Göransson, som berättade om de torp som funnits i
Sollentuna under de senaste seklerna. Detta anfrirande kommer att refereras i ett kommande
nummer av an-teclvtat sedan texten kommit loss ur en havererad dator...

På bilden till vänster ses trrik Göransson
välkomnas till Amorinasalens scen av
ordforanden i Föreningen Sollentuna
Släktforskare Kerstin Myrehed.

Bilderna nedan återger besökarintresset vid
utställarnas bord. På nedersta bilden ger vår
bilblioteksansvariga Bent Jeppsson service åt
besökare vid foreningens utstiillarbord.
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Häxhysteri och trolldomsprocesser
I slutet av 1600+alet genomfordes flera hctxprocesser i Sverige. Hur dessa

" rcitte gångar " upp s to d, genomforde s o ch av skaffade s b errittade Inge mar
Goliath om påforeningens möte I9 september. En av hans egno anor

på 1600-talet (ffffffffm) hörde till de lwinnor som anklagades
for trolldom. Hans anforande återges hc)r.

DEr uÄn Äh,o{pr innehåller faktiskt lika mycket
kusligheter som det låter. och det allra mesta år
troligen alldeles sant dessutorn. För att litet ta
udden av era forviinftringar eller kanske farhågor
om det skrtimmande innehållet ska jag som en
inledning återge en anekdot soln på ett humoris-
tiskt sätt anknyter till åimnet. Det iir prästen och
forfattaren Rune Piir Olofsson som i sin bok
"Hall el,r: a prostinnan" berättar följ ande skröna.

"Biskopsn, kyrkoherden och pastorsadjunkten
var ute i båt for att meta. De fick mycket fisk,
och rätt vad det var tog masken slut.

- Jag går i land och gräver upp mer, sa bisko-
pen.

Han steg över bord och vandrade i land. Ad-
junkten håpnade: mannen gick faktiskt på vatt-
net!

Biskopen kom åter med mask, fiskelyckan
ökade om mojligt; med ens var maskbehovet f$er
akut.

- Nu går jug, sade kyrkoherden.
Klev över bord och vandrade iland, helt obe-

rörd. Pastorsadjunkten kunde knappt tro sina
ögon.

Snart var det så dags igen: masken var slut
och alltjämt tråingdes fisken kring båten.

Pastorsadjunkten reste sig da klev över bord -
sjönk och syntes aldrig mer till.

De bägge åildre prästmrinnen blottade sina hu-
vuden.

- Skada på en så ung och lovande lnan, sucka-
de kyrkoherden.
* Ja" inståimde biskopen. Men han visste inte

var stenarna ligger..."

Ären rILL verkligheten. Det börJade for 340 år
sedan med den elvaåriga flickan Gertrud Svens-
dotter från Lillhärdal i HärJedalen. Hennes mor
hade dött och fadern hade måst skicka henne till
sina fasfi'ar Elin och Christin Jonsdotter i byn
Åsen, intill Österdalålven, strax norr om tryrk-
byn Älvdalen. I Gerfruds arbetsuppgifter ingick
att valla geffer. En dag hösten L667 hände något
som har betraktats som sjiilva upprinnelsen till
de stora hrixprocessern4 ibland också samman-

fafirt "trolldomsväsendet", i Jrlorra Dalarna un-
der 1600-talets sista decennier. om detta skriver
Ragnar Forslund hembygdsforskare i Älvdalen
och dessutom riksspelman :

"Gerfrud skulle tillsarnmans rned en pojke
från byn, nioårige }l4:xtz J.{ilsson, valla några
getter mitt for Lislon nere vid älven. Diir kom
de i griil om en brödbit. Gerfrud, som var de,n

Gertrud Svensdotte:r vadar över DalAlt)en.
Ur Lillhärdalsspelen.

Mattz så han frll i vatfnet och inte sjrilv miik-
tade ta sig upp. Gertrud drog upp honom. Han
var då ganska omtöcknad.

Nåir så Gertrud, efter slagsrnålet, råkade se

att gettema vadat över till Lislön blev hon helt
vild och svor å det grövsta och anropade djä-
vulen.

hiär Mattz kom hem berättade han om
slagsmålet for sin far h{ils Nilsson: att Gertrud
framkallat djrivulen som smort hennes fotter så
att hon kunde gä på vathret över älven och
hiimta getterna. Fadern fann nu for gott att gä
till nrirnndemannen Olof Matsson i Loka. Han
i sin fur gick till prästen Lars Elvius med den
fantasieggande historien. Denne liit då hrimta
Gerffud till forhör, men hon nekade till allt
som hon beskylldes for.

Tillfrågad om hon gåLtt på vaftnet då hon
hämtade gefferna fran Lislön svarade hon att
då hon gick öfier elf,en stod walnet ungefcir
mitt på benet på henne, men ingen botten lrcin-
de hon. Detta att Gerlrud gäfr på vattnet, blev
den trindande gnistan till alla anklagelser,
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fängenskap, räffegån gar, domar och avrätt-
ningw."

I vår egen tid har konstaterats att Lislön ligger
mycket niira iilvstranden och att det rir så grunt
där att det kan ha varit fullt mojligt attvada över.

Kyrkoherde Elvius var en scrnvetsgrann sjdla-
sörjare. Enögd dessutoffi, kanske i mer iin en
betydelse. obsen era nu afr. senare, i Råth/ik,
deltog en annan präst Elvius, med fomamnet
Gusta{ i motsvarande rannsakningat drir; men
hans handlag med de anklagade har ansetts ha
varit mera hrinsynsfullt, både under och efter
processen.

t ÄI,vDALEN blev det nu en larlg tid med uppre-
pade forhör av både barn och \mxna. Beskyll-
ningarna om ftirder till Blakulla och hur där såg
ut och vad som håinde vitfrrar om stor fantasi och
om fortrogenhet med iirnnet hos många. I sin
avhandling 1990 skrev Birgiua Lagerlöf-
Genetay:

begåvade och mycket kunniga forrnedlare
av ett berättelsestoff som i det samhdlle och
vid den tidpunkt det hrir griller har varit allmrint
kiint. Både i Älvdalen och i Lillhärdal några
veckor senare skulle det bli synligt hos så
många andra barn, ungdomar och vuxna i så
utbroderad och etablerad form att det är uteslu-
tet att det inte traderats under en låingre tid fore
trolldornsprocessernas utbrott. "

Nu några exempel - inte i rnodifierad version,
så som Jan Guillou visar i sin bok "Häxornas
forsvarare" utan så nåra originaltexten som
mojligt. vi som skiktforskar bor vrinja oss vid -
och ldr oss tyda - gamla texter. För min egen det
itr jag fortjust r att "smaka" pä garnla ord och
sirlig a formulering ar.

Ragnar Forslund skrivor:
" ...Angivelserna haglar, barn anger sina kam-
rater och bygrannar, ja t o m sina egna foråld-
rffi, helst då på mödernet. Efter ytterligare
pressande forhor faller Gertrud till fogu och
medger att hon haft sarnlag med djävulsrl , och
vid extra ordinarie tinget den 3 september
1668 tillfrågas hon om det cir visst at hon hof
ver varit med dett ijlaka scillsknpet i Blålallla?
- Ja. - Hvad hon heeter som henne detha rart
hade? - Marit Joensdotter i Herredahl. "

Med detta ville Gertrud siikert hrimnas på sin
styvmor i Lillhuirdal, innerligt hatad sedan hen-

nes egen tid där. och i forhoppning om aff även
styvmo'Cern ska kallas till forhor.
Vidare i Forslunds text:

. Nu finns det ingen hejd på Gertruds fanta-
si; hon berrittar utforligt om sina blakullaflir-
der, hur hon ftirdats dit, vilka personer som
hon seff där, att hon bolat med djavulen etc.

it

Enligt Birgitta Lagerlöf-Genetay berrittade
Gertrud under forhör i juni 1668 att nåir hon vid
jultiden kom till Blakulla horde hon huru ther
pep och gnall, i en knmmare till dessa ljud
dansade de som var i Blakull4
- .iu storre gnall ther lyar, ju meer the ther
dan,sade och sprungo, encir gnyn och gnallet
något sachtade sigh, sade thin onda att han
skulle gå åslad och stcilla harpen, tager medh
sigh en stoor jrirngaffel och stoppar neder siri-
le hufiuden, som Giertrud them kaller, och i
lmmmaren syntes intet annat cin röda eelder
och logan -".

I SEPTEMBER 1668 hölls extra ordinarie ting i
Älvdalen. Då anklagades och dömdes 13 kvin-
nor, 4 måin och 13 barn, saillmanlagt alltså 30
personer. Av dessa dömdes L2 till doden. Ger-
trud svensdotter var en av dessa dödsdömda. på
grund av sina beskyllningar mot styvmodern
Stor Märit Jonsdotter skickades Gerfrud sedan
till Lillhärdal, där ting holls samma höst. Stor
Mdrit blev då dömd till doden. Ri*ten stödde sig
på dessa skiil:

I. Hon har varit Gertrud Sttensdotters lcire-
mestarinnz, som Åyv, edahls ransaachningen
L.A. (Lit. A) oclt Gertrudh dess uthan mundtti-
gen öffierUgar.
2. Hon blet, igenlrrind bland sex andra .flickor
av Gålichs Anna ollsdotter, som aldrig hade
sett henne har på jordhen eller warit har i
Lillhdrdal uthan allenast seedt henne i Btåkut-
la.

3. Hennes tre köttsliga syskon Lill Mcirit, otof
och Jon sonx till beluinnelssen kombne cihre
sciger att hon ridit tillsammans med dem titt
Blåkulla många gånger och att de ridit ihjåt
Per Toltlssons och Halt,ar Svenssons kor.
1. Liil Mcirit såvcil som Gertrud och G. Anna
ollsdotter intygar att hon bahlat s reesor
medh sathan.
5. Hon har ett litet cirr i vcinstra lillfingret dher
sathan henne som dhe andra mcirch hafuer.
6. Hon beluinner^srg lrunna lcisa i salt och bota
ftr trollskott)
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På sarnma skäl dömdes till doden också sys-
tern Lill Märit samt bröderna Olof och Jon. Se-

dan Svea Hovrätt i april hade godkrint

dödsdomen mot Stor Mririt (trots att hon aldrig
hade bekrinQ osh dödsdomen mot Lill Märit
(som hade bekrint) så awiittades de båda systrar-
na i september 1672 tillsammans med tre andra
kvinnor.

Beskyllningar och anklagelser om trolldom
och blakullaresor bö{ade 1669 plåga befolk-
ningen också i Mora och Orsa socknar. Alla
rykten spred skrack vida omkring. Samma år
beslöt Karl )il:s formyndaregering att en troll-
domskommission skulle tillsättas. Den började
arbeta i Mora under augusti 1669. Under fem
dagar forhördes 60 vuxna och många barn. Efter
bara nio dagar domdes 23 av dem till döden for
langvarig trolldomssynd, avfall fran Gud, for-
bund med djavulen och barnafodande. 15 av
dem skulle avrättas omedelbart eftersom de hade
erkiint. Den 24 augusti L669 skedde avrättning-
arrta. Bålen stod vid dlven, på en sandudde mitt
emot kyrkan. 148 barn blev slagna med ris och
en pojke fick löpa gatlopp.

Kyrkoherden i Rfffvik Gustaf Elvius skrev i
sin dagbok hur trolldomshysterin spred sig
vdsterifran från Mora in i hans socken, ".,. den
har i hastighet sig itcint likn som eld i torrt
grcis ". I dagboken beriittar Elvius att foräldrarna
hotade sina barn med ris for att skrrirnma dern aff
bektinn4 och när de gjort det lockade de andra
barn att gora detsarnma.

HöSrpx 1670 begiirdes fran Rätfvik och Lek-
sand att rannsakningat skulle påbörjas även i
dessa socknar. Regeringen tillsatte en ny troll-
domskommission som började arbeta i Räth/ik,
Orsa och Leksand på nyåret 167I. I Råtlvik an-
klagades och forhördes 65 vuxna och ett stort
antal barn. Tre kvinnor: Holl Karin från Tam-
meråsen, hennes syster Holl Ingrid fran l.{ittsjö
och Skägg Kerstin i Vristanå.

Och denna Skrigg Kerstin var alltså mor till
min farfars farfars farfars farfar! Om jag nu fär
tröffa er något med några kommentarer till hur

jag som fiirsk sldktforskare en gang i tiden kom
underfund med det, så var det så htir det gick till.
Jag har till fre firirdedelar mina anor i Rättviks
och Boda socknar. Boda var tidigt en kapellfor-
samling inom Rättvik, sederrnera sjdlvstiindig
forsa:nling och kommun, numera en del av Rått-
viks kommun men fortfarande egen forsarnling.

MINA FöRFÄDER och formödrar har i forsta hand
varit bosatta i den sydligaste av Bodas byat,
Vtistanå. Mor och fff har vuxit upp i den byn
och i många barndomssornrar var jag gäst hos
monnor i Crr'öninggården, som mor och sedan
jae sjeilv kom att fa åirva. Jag hade köpt de $rra
banden N sockenbeskrivningen for Rrittviks
kommun och tog med siirskilt inffesse del av det
som berörde Boda. Om byn Västanå stod inte
mycket, men i eff avsnitf "Trolldorns- och häx-
väsendet" ndmndes att en Skagg Kerstin varit
inblandad vid slutet av 1600-talet.

I Västanå finns visserligen en Skägg-gfud,
men där var jag inte besliiktad, trodde jag. Tills
jag i husforhörslåingderna upptäckte aft den gfud
som min slåikt på farssidan kom ifrån, nuvarande
Torsgården, en gang hetat just Skågg. 1600-
talets Skägg Kerstin vä', hiixa eller ej, min egen
farfars farfars farfars farfars mor!

Livet efte r h äx p rocessen
Mellan 1668 och 167 I pågick omfattande håix-
processer i Dalarna. Processerna ledde till många
stråinga domar och avräthriogur. De flesta klara-
de sig dock med livet i behåIl. Men hur blev
deras liv efteråt? I.{åir hiixprocesserna avslu-
tats skulle de överlevande på något sått återvåin-
da till den vardag de så brutalt ryckts ur. Hur
gick det for Håll Ingel Andersdoffer i Nittsjö
som nästan blivit avrättad, den unga Marit Mats-
dotter i Äsen som sluppit dödsdom trots många
vitbresmå{ ernot sig och Hede Lars Ersson från
Born som varken kunnat ftias eller ftillas? Vil-
ken framtid viintade de anhöriga till den hals-

huggna och på bål brtinda Gulichs Anna Olsdot-
ter från Loka?

De var alla - liksom många av deras grannar
och i någon man hela de drabbade socknarna -
fvungna att hantera den situation som hiixproces-
serna liimnat efter sig. Om dessa måinniskor och
denna situation handlar boken Livet går vidare.

Marie Lennersand & Linda Oja: Livet går vida-
re. Ålvdalen och Rcittvik efter de stora hcixpro-
cesserna I668-167 I Gidlunds Förlag Utkom i
juli 2A06.
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S I ä ktfo rs ka rb i b I i oteket
' F öreningen Sollentuna Släktforskare har
ett eget litet bibliotek bestående av tio
bocker och tio CD-skivor. Allt detta går att
Iäna och studera hemma.

röcxnn:
Inte bara kyrkböcker . Sveriges Sldktforskar-
_forbunds år,sbok I990
Arkivskatter. Sveriges Släktforskarforbunds
årsbok I991
It|ils Göransson: I skolan och utanfor. Min-
nen från en lång levnad.
Hökstrand och Åkerlind: Jakten på skrad-
darmästare C.F. Molander
Henrik Andero: Läsebok for släktforskare
Chr istina Högmark B ergman : Fädernegår-
darna (Grästorp och Tengene i västergöt-
land)
Gör an I;r ib or g : Brasiliensvenskarna
clemensson och Andersson: släktforska
vidare
S läktforskningens my steri um
Släktforska i Stockholm

CD-SKIVOR:
Sveriges Befolknittg 1 890
Sveriges Befolkning 1 900
Sveriges Befolkning 1970
Sveriges Befolkning 1 980
Sveriges Dödbok 1950- I ggg

Sveriges Dödbok 1947 -2A03
trmibas: Emigrantregister for Sverige
Emigranten Popul är 2006. - ].{y!
Smedskivan 3.

Svenska ortnamn
Rosenberg: Handlexikon över Sverige

För de flesta av dessa skivor kråvs win-
dows 95 eller senare. smedskivan kräver
Holger eller att Smedskiv an Z finns.

' Dessutom har foreningen arkivbeständiga
fotofickor till forsäljning. Det är dels hel
F'4, dels uppdelat i Sra mindre fickor. pri-
set är 7 krlstyck.

'I)en som vill låna eller kopa något av
ovanstående kan vända sig till Berit Jepps-
son, telefon 754 26 95.

s

Kalendari um
2006
onsdag 6 december kl t9: släktforskning -
ett brobygge mellan generationer och konti-
nenter. Några finländska emigrantberättel-
ser. Ingemar Ekman. - Tintomararummet,
bibliotekshuset.

2007
onsdag 2r februari kl T9: Årsmöte. tltfor-
lig kallelser med dagordning sänds ut sena-
re.

Tack!
trtt stort och varmt tack till allavåra "brev-
bärare" som under året i ur och skur ombe-
söq t att medlemmarna fatt sina exemplar
N an-teclcnar. ].{i gör en stor insats for fö-
reningen genom att vi tack vare er insats
håller portokostnaderna nere.

Styrelsen

Anrs\rgr.{ Hos svensk arkivinformation
(Svar) ser ut att bli hårdvaluta pä den
internationella marknaden. Ett av värl-
dens största stödforetag for slaktforska-
re över hela vårlden vill samarbeta med
Svar.

- Det finns ett stort intresse for slakt-
forskning på internet. vi har ungeftir
tolv miljoner unika besök are i månaden,
säger Josh Hanna, vice direktör på fore-
taget Ancestry Europe med huvudkon-
tor och forskarcentrum i Ramsele till
Tidningen Ångennanland .

trtt ökat intresse for släktforskning
och den stora svenska utvandringen till
IJSA har väckt amerikaners intresse for
de svenska arkiven.

I IJSA finns drygt fyra miljoner
människor med svensk harkomst. yfier-
ligare tio miljoner tror att de har svensk
slaktskap men vet inte säkert, säger
.Tosh Hanna
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Avsä nda re :

Föreningen Sollentuna Sla
'clo Kerstin Myrehe

Vidfares vä

T9z7Z36LLENTUI{A

FÖ nr rW N G E N SO ttr IUTIJ NA S UArcrrO RSKARE

På Finlands nationaldag :

gäktforskning -
ett brobygge mellan

generationer
och kontinenfer

N åg ra fi n lä ndska em ig ra ntberättelser

Föreläsare: Ingemar Ekmäfl, Järfälla,

med rötter i Åtand och Sideby

onsdag 6 december 2006 klockan 79

i Tintomararummet,
bi b I ioteksh uset, Sol lentu na centru m

Välkommen!
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