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

c/o Marianne Ljungström
Flädervägen 55
194 64 Upplands Väsby

På grund av ombyggnad i kommunalhuset
kommer Amorinasalen och Tintomararummet att användas av kommunen i stor
utsträckning. Våra möten kommer därför
att alternera mellan olika lokaler.
Kontrollera noga lokalangivelse i kallelse
till respektive möte.

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

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har 253
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föredrag och studiebesök.

Lördagen den 18 januari kl. 11.00-15.00
SLÄKTFORSKNINGENS DAG. Tema:
Officerare och soldater, deras liv och
bostäder. Utställare och släktforskarhjälp.
Sollentuna bibliotek, 1 tr.
Torsdagen den 6 februari kl. 18.00
FÖREDRAG av Kekke Stadin: ”1800-talets
bourgeoisie – det titelsjuka 1800-talet”.

Styrelsen
Marianne Ljungström, ordförande
070-351 30 24 marianne@ljungstrom.nu
Margaretha Vinterholt, vice ordförande
08-754 24 96 marg.vinter@gmail.com
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
070-292 15 62
sekreterare@sollentunaslaktforskare.se
Kjell Hassel, kassör
070-712 45 09 kjell.hassel@ordratt.se
Agneta Berghem
073-705 03 07 agneta.berghem@gmail.com
Kaj Höglander
070-536 00 03 k.hoglander@hotmail.com
Margareta Lagerman
073-584 70 06
margaretalagerman@gmail.com

an-tecknat

Torsdagen den 13 februari kl. 14.00-16.00
SLÄKTFORSKARCAFÉ
Tisdagen den 3 mars kl. 17.00
ÅRSMÖTE. Därefter 30-årsjubileum med
förtäring. Amorinasalen och Tintomararummet.
Torsdagen den 19 mars kl. 18.00
FÖREDRAG av Thomas Fürth: ”Hur man
släktforskar utanför Norden.”
Tisdagen den 24 mars kl. 14.00-16.00
SLÄKTFORSKARCAFÉ
Släktforskarstöd ges vid släktforskardatorn
på Sollentuna bibliotek kl. 10.00–14.30
följande onsdagar: 11/12, 15/1, 5/2, 26/2,
18/3, 8/4 och 22/4, 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.

ISSN 2002-9799

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

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

Manus och bilder skickas till: Margaretha
Vinterholt: marg.vinter@gmail.com
Nästa nummer beräknas komma ut i februari.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Ordföranden har ordet
Under hösten har vi haft flera intressanta föredrag. Efter önskemål
ordnade vi ett släktforskarcafé på en lördag men det kom färre personer än
det gör på en vardag så framöver blir det café på vardagar. Vi hade Öppet
Hus med olika stationer och det lockade ett 50-tal besökare. För första
gången hade vi en heldagskurs i att använda ditt DNA-resultat med Peter
Sjölund. Den blev snabbt fulltecknad och många intresserade kom inte
med och vi har planer på ytterligare kurser både i autosomalt-, mt- och YDNA.
Det blir ingen studiecirkel i vår "att tyda handskrift" då det är för få
anmälda, det krävs 10 deltagare. Är ni intresserade att gå en kurs i höst så anmäl er på
föreningsmailen.
Nästa år blir det svårare för oss att hyra Amorinasalen och Tintomararummet då kommunen
kommer att använda lokalerna för sina möten. Tag för vana att titta på hemsidan om vi ändrat
lokal.
Vi jobbar med planering för nästa år och vi tar tacksamt emot förslag till olika föredrag.
Jag önskar er alla EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
Marianne Ljungström

Kallelse till Årsmöte 2020
Tisdagen den 3 mars kl. 17.00
i Amorinasalen, Sollentuna bibliotek, Sollentuna centrum.
Motioner ska vara inlämnade senast fredagen den 31 januari till
ordföranden, via brev eller e-post.
Efter årsmötet 30-årsjubileum med förtäring.

Årsavgift 2020

Våra nya medlemmar hälsas
varmt välkomna

Kom ihåg att betala årsavgiften senast den
27 december. Avgiften betalas till PG
712 140-3. Du får inbetalningskortet som
PDF via e-post i stället för som tidigare en
bilaga i tidningen. De som inte har e-post får
det via vanlig post.
Styrelsen

Ingvar Bertilsson, Göran Bölske,
Reidun Börjesson, Kristine Gibson
Ulf & Margareta Carlstedt,
Mari Hellström, Walter Jenifer,
Bo Johansson, Rolf Johansson,
Anna-Karin Lenander, Göran Lindahl,
Agneta Lundeberg, Lena Lövgren Eriksson
Annika Nilsson, Gunhild Nilsson
Birgitta Nordström, Jan Olofsson
Richard Reimann, Eva Rudenskog
Jan Sundström, Ulrika Tjälldén
Staffan Vikström, Martin Åberg
Styrelsen

Ett stort tack
till alla som ställer upp för föreningen och
ger släktforskarhjälp på biblioteket, till
redaktionsgruppen för an-tecknat och till er
som bidragit med artiklar. Tack till er som
sett till att det finns kaffe på våra
föredragsaftnar och medlemsmöten.
Styrelsen
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Läkaryrket gick förr ofta i generationer
Vår medlem Ulf Björck delger oss en liten släkthistoria om hur läkaryrket gått i arv i
hans släkt.
Min äldste kände stamfader var född 1720
eller 1721. Han dog 1784. Han var tullvaktmästare i Stockholm vid Stora Sjötullen.
Jag har sökt i Stockholms stadsarkiv och i
Riksarkivet men inte lyckats hitta hans
födelsedatum. Han bodde i Klara församling i Stockholm, som då var en stor församling i Stockholm men som nu har betydligt
färre invånare.
Äldste sonen blev präst och hovpredikant,
kyrkoherde i Vassunda-Haga mellan
Sigtuna och Uppsala. Han blev bara 37 år.
Prästens son hade lärftskramhandel på
Drottninggatan i Stockholm, snett emot
apoteket Morianen.
Min farfarsfar hette Carl Johan Björck och
var född 1811 i Stockholm och blev lektor i
historia och geografi i Uppsala.
Dessförinnan var han lärare på Hillska
skolan på Södermalm. Hillska var ett
internat för gossar efter engelskt mönster.
Carl Johan var mycket musikalisk.
Ett läsår på 1840-talet ledde han
Allmänna sången i Uppsala, något år före
Gunnar Wennerberg, som ju skrev diktsamlingen Gluntarna. När Allmänna sången fyllde 100 år skrev tidningen Idun om
Allmänna sångens ledare genom åren och
publicerade porträtt av samtliga körledare.
En av Carl Johans söner Thure Björck
blev läkare i psykiatri på Vadstena hospital,
som senare blev Birgittas sjukhus. Han var
min farfar som blev överläkare där och
avled 1913. Han bodde i den då nybyggda
överläkarbostaden, som blev huvudkontor
för Vadstenaakademien. Det berättas om
honom att han varje jul inbjöd personal och
en del patienter med följande: ”Per
Mattsson? Vad vill du? Jag har druckit. Hur
smakade det? Känn på själv!” Detta var
långt före du-reformen. Det var otänkbart
att titulera överläkaren med ”du”.
Thure Björck opererades vid ett tillfälle av
sin kurskamrat John Berg, som Anders Zorn
gjorde en etsning av och som jag äger.

John Berg.
Etsning av Anders Zorn. Privat ägo.

Tre dagar efter min farfars död skrev John
Berg ett kondoleansbrev till min farmor.
”Bästa Fru Doktorinna!
Af tidningarna har jag erfarit att Eder man
fått försoning från sitt långa lidande. Med
varmaste deltagande i Eder sorg ber jag om att
för Eder få uttrycka min grämelse öfver att min
konst så litet förmådde att skänka honom
förlängdt lif och frihet från lidande.
Det vore mig kärt, om jag genom Eder sen
kunde få höra något om, hur hans sjukdom
utvecklade sig. Jag befarar, att den redan vid
operationstillfället var spridd till lefvern.
Anhållande om mina hälsningar till Edera
barn förbli jag Eder
tillgifne John Berg.
D 20/8 1913.”

Min fader, som då var 22 år, skrev ett
tackbrev med svarta kanter.
”Vadstena den
Herr Professor Berg!
Å min Mors vägnar ber jag få tacka för det
vänliga deltagandet vid vår stora förlust.
Som Professorn yttrade sitt intresse för Fars
sjukdom ber jag få giva denna fram-ställning av
dess senare förlopp enligt lasarettsläkare
Törnqvists uppfattning.
Av allt att döma hade redan före operationen
i november svulsterna spritt sig upp till levern,
men förmodligen endast till ett ställe. Far
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var frisk och fullt arbetsför till in i april, då han
ånyo började tackla av. I tjänst var han dock
hela maj ut. […]
Med djupaste vördnad. Professorns tacksamt
tillgivne
Peder Th:sson Björck”

farfar Thure hade en farbror som var läkare.
Min far Peder Björck blev också läkare,
själv är jag läkare och mina två söner är
läkare. Min äldste sons dotter studerar nu
till läkare i Lund. Hon blir den sjätte dr
Björck.
Ulf Björck

Till sist kan noteras att läkaryrket vid
denna tid ofta gick i arv i generationer. Min

Kolonin Nya Sverige
I oktober gästades föreningen av Elisabeth
Thorsell som berättade om svenskar som
utvandrat till Amerika på 1600-talet. Längs
Delawareviken och Delawarefloden bildade
de 1638 kolonin Nya Sverige. Många av
utvandrarna var svedjefinnar och finnar från
Finland. Ärkestiftet i Uppsala sände
svenska präster till kolonin. Tobak och
pälsvaror av bäver var populärt att
importera till Sverige. Det bodde ungefär
400 personer i de svenska gårdarna på
västra stranden. Kolonin erövrades av
nederländare 1655 och togs senare över av
engelsmännen.
Elisabeth Thorsell har sammanställt litet
läsning om Nya Sverige åt vår förening:
- Peter S. Craig: 1671 Census of the
Delaware (1999)
- Peter S. Craig: The 1693 Census of the
Swedes on the Delaware (1993).
- Kim-Eric Williams: New Sweden on
the Delaware. A Photographic Tour
(2014).
Dessa böcker kan köpas från Swedish
Colonial Society www.colonialswedes.net
En kort sammanfattning om Nya
Sveriges historia (på engelska) 1638-1713
finns på följande länk:
www.colonialswedes.net/History/Chronolo
gy
Ytterligare böcker:
- Det började vid Delaware. Om svenska
hembygder i Amerika. Antologi, utgiven
1986 av Riksförbundet för Hembygdsvård.
- Alf Åberg, Drömmen om Vinland:
svenskarna och Amerika 1637-1800
(1996).

På Kungliga Bibliotekets databas Libris
kan man hitta fler böcker om Nya Sverige
www.libris.kb.se
Förutom dessa lästips har föreningen fått
följande lista över svenska präster i Nya
Sverige.
Agneta Svensson

Svenska präster i Nya Sverige
Före 1703
- Reorus Torkillus, kom 1639?
- Herr Christoffer
- Israel Fluviander, släkting till Printz, kom
1643 och blev präst vid Fort Nya Elfsborg.
- Matthias Nertunius
- Peter Larson Hjort, Örnen 1654 to NSW.
- Lars Lockenius i Wicaco, död där 1688.
- Erik Björk var präst i Nya Sverige
1697-1714 och tog hand om trakten
kring Kristinehamn (Wilmington).
- Anders Rudman skötte trakten kring
Philadelphia.
- Jonas Aurén skulle ägna sig åt mission
bland indianerna.
- Andreas Olai Hesselius (1644-1700)
- Samuel Hesselius (1692-1753)
1703-1786
Trinity Church (Swedesboro, New
Jersey)
- Lars Tollstadius (1702/3-1706)
- Jonas Auren (1706/7-1713)
- Abraham Lindenius (Penns Neck)
(1713/4-1723/4)
- Peter Tranberg (1726-1740/41)
- Dominus Malander (1741-42)
- Johan Sandin (1748)
- Peter Kalm (1748-49)
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-

Eric Mathias Unander (1749/51-1756)
Johan Lidenius (1756-1762)
John Wicksell (1762-1773)
Nicholas Collin (1770-1786)

-

Gloria Dei (Philadelphia)
- Johannes Campanius (Holm) (1646-1648)
Dedicated the original church at Tinicum
Lars Carlsson. Lock (1648-1677)
- Jacob Fabritius (1677-1691)
- Andreas Rudman (1697-1702)
uppförde Gloria Dei Church and buried
on Church grounds.
- Andreas Sandel (1702-1719) kyrkoherde i Hedemora.Jonas Lidman (17191730)

-

-

Johan Eneberg (1730-1733) Placed the
baptismal font in Gloria Dei (1731).
Gabriel Falk (1733) Deposed.
John Dylander (1737-1741) Buried in
Gloria Dei Church; preached in German.
Gabriel Näsman (1743-1750)
Controversy over Moravians & German.
Olof Parlin (1750-1757) Buried in
Gloria Dei Church.
Carl Magnus Wrangel (1759-1768)
Powerful & popular speaker, attracted
large crowds
Anders Göransson (1768-1779)
Matthias Hultgren (1780-1786)
Nicholas (Nils) Collin (1786-1831)
Friend of Benjamin Franklin, åskledare
i kyrkan.

Skriv för din släkt!
Eva Johansson bor i Västerås och arbetar som frilansjournalist och släktforskare. Hon har
skrivit ett par handböcker för släktforskare, bland annat e-boken "Skriv för din släkt!" som
säljs i Rötterbokhandeln. Den 5 november höll hon ett föredrag på vårt möte om att skriva
sin släkthistoria.
dela med andra släktforskare som förstår
vad vi pratar om?
Då kan det vara dags att skriva din
släktberättelse. Skriv för din släkt!
Vi både skriver och läser så mycket nu för
tiden. Tidningar och böcker, statusuppdateringar, blogginlägg och sms. Jag tror att
vi läser mer nu än för ett par generationer
sedan. Därför tror jag att du kan nå dina
släktingar, och framför allt yngre
generationer, om du skriver din släkts
historia så att alla som berörs av den kan ta
del av den.
Berättelsen kan skickas digitalt, skrivas
ut, tryckas som bok eller publiceras på en
hemsida. Men framför allt bli läst.

Eva Johansson. Foto: Mikael Karlsson

Du släktforskar och samlar på dig
mängder av uppgifter, kunskap och
anteckningar. Du pratar om dina senaste
upptäckter så fort du träffar dina
barnbarn eller kusiner. Eller så säger du
aldrig något till någon för du tror inte att
de vill veta.
Vi som släktforskar blir kanske lätt lite
nördiga och försvinner in i vår egen värld.
Men helst vill vi nog dela med oss av allt vi
får fram ur arkiven. Vad är det annars för
mening med det, egentligen? Att bara ha det
i sitt eget huvud och sina egna pärmar? Och

Ge bort en släktberättelse
2010 började jag släktforska. Jag läste en
distanskurs på Mittuniversitetet och mitt
examensarbete på kursen blev en
släktutred-ning om min mans fars släkt. Vi
skulle redovisa det som en mindre uppsats.
Den blev också min julklapp till maken det
året.
Det som var svårt var att hålla igen och
inte i förväg avslöja de spännande
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upptäckter jag gjorde om hans släkt. Jag
ville så gärna berätta, men en julklapp ska
ju vara en överraskning.
Ge bort en släktberättelse som present
eller julklapp till dina nära och kära. Då
finns den kvar även för kommande
generationer.
Vill man kosta på kan man låta trycka
böcker. Idag finns det flera tjänster på nätet
som ordnar med tryckning av böcker i små
upplagor.

mormors systers adliga giftermål, de tre
små syskonen som dog i koleraepidemin
1834, när släktgården byggdes 1756,
etcetera.
Nu är det inte längre så tomt på papperet
eller i din textfil i datorn. Genast blir det
lättare att komma igång.

Skriv för läsarna
För mig har det blivit naturligt att ta min
släktforskning ett steg längre än att bara
registrera uppgifterna och göra släktträd. En
förklaring är att jag råkar vara en skrivande
människa och arbetar som journalist. Men
jag tror att de allra flesta kan skriva sin
släktberättelse, man måste inte vara proffs.
För att få en icke släktforskande person att
bli intresserad duger det inte att bara rada
upp alla namn, årtal och platser i släktträdet,
utan lyft fram guldkornen. Utgå i ditt
skrivande från hur du berättar muntligt. Vad
fokuserar du på? Vilka personer pratar du
om när du berättar för dina släktingar?
Att skriva en släktberättelse handlar ju
inte om att skriva en roman. Men med ett
läsvänligt språk, en intressant dramaturgi
och en disposition som ger stöd till din
berättelse blir den läst och ger dina
släktingar möjlighet att få mer kunskap om
de anor ni har gemensamma. Det är du som
sitter inne med alla fakta och det är din
uppgift att förmedla dem så att inte ditt
släktforskningsresultat bara stannar hos dig.

Några släktböcker. Foto: Eva Johanson

Några tips för dig som vill skriva
din släkthistoria
Börja skriva om det du tycker är mest
intressant. Inledning på din berättelse kan
du skriva sedan.
Varva det spännande med det
redovisande, intressanta detaljer med
faktabakgrunder.
Variation
förhöjer
läsvärdet.
Skriv för läsarna, inte för dig själv.
Förklara begrepp som bara vi släktforskare
förstår. Rada inte upp alla namn och årtal i
en familj utan sammanfatta i stället. Var
sparsam med svårlästa citat från historiska
texter, berätta om innehållet i stället.
Sätt in din berättelse i sitt historiska
sammanhang. Har du en familj som
förlorade flera barn under nödåren på 1860talet så förklara bakgrunden till detta. Har
du en hantverkare i din släkt så berätta om
olika hantverkarskrån. Har du frireligiösa
bland dina anor på 1800-talet så berätta om
väckelserörelsen.
Reflektera över och analysera ditt
forskningsresultat. Varför blev det så här?
Vad innebär detta?
Eva Johansson
info@slaktforskaren.se

Planera ditt skrivande
Det är inte farligt att försöka skriva din
släkthistoria. Var inte rädd för det! Nu är det
ingen sträng lärare i skolan som ska rätta din
text, ingen jury som ska bedöma den. Det är
din egen berättelse, det är du som äger den
och som skriver den som du själv vill.
Våga göra ett försök!
Börja gärna med att fundera över en
disposition. Skriv en lista på vad du vill ha
med. Till exempel farmors barndom, den
stora olyckan i farmors mors familj, alla
farfars syskon som emigrerade, morfars
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Studiebesök – FamilySearch
Kvällen den 3 oktober var vår förening inbjudna till FamilySearch släktforskningscentrum på Klara Norra Kyrkogata 34. En skara förväntansfulla medlemmar hade
infunnit sig.
Ingrid Rydström, med kollegor, hälsade
välkommen och började presentationen av
FamilySearch. Det finns 4.745 släktforskningscentra runt om i hela världen och Jesu
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
sponsrar FamilySearch. Alla kan använda
det gratis. Deras huvudsäte är Salt Lake
City, Utah, USA.
Lite historia: år 1894 grundades GSU,
Genealogy Societey of Utah. År 1938
började man att mikrofilma kyrkohandlingar och 1948–1963 filmades kyrkböckerna. Ungefär 100 miljoner sidor har filmats
runt om i världen och över 145 länder har
bidragit. Det finns olika avtal mellan kyrkan
och bidragsgivarna. Det är länderna/
bidragsgivarna som bestämmer om materialet och hur mycket av materialet som får
visas.
Allt filmat material förvaras i Granite
Mountain Records Vault, Utah.
År 1994 ändrades namnet från GSU till
FamilySearch och 1998 övergav man
mikrofilmer och började med digital
bildhantering
Året efter, 1999, skapades hemsidan
www.familysearch.org. Här kan man skapa
ett eget konto, vilket ger åtkomst till
materialet. På hemsidan finns flikar till
Family Tree, Search, Memories, Indexing.
Gå in här och se efter vad som finns under
respektive flik.
I lokalen på Klara Norra Kyrkogata kan
man infinna sig personligen och forska på
tisdagar och torsdagar. Se deras hemsida
vilka tider som det är öppet. Det går att
komma dit andra dagar också men då får
man boka ett personligt besök. De har också
ett släktforskningscentrum i Västerhaninge.
Här ett litet axplock av allt vi fick höra
berättas vid detta studiebesök:
Man kan söka emigranter i USA:s alla 50
delstater. Census (folkräkningar) görs i alla
delstater men eftersom alla har egna lagar

skiljer sig tillvägagångssättet något mellan
staterna.
Family Tree visar namn på personer i ett
träd och uppgifterna kommer från olika
användare. Vid Help/What’s New/Editing
Names on Indexed Records kan man rätta
felaktigheter. Man skriver in de rätta
uppgifterna och personen som lagt in
uppgifterna får i sitt träd ett löv som
markering och kan då bemöta uppgifterna
och korrigera om så behövs.
I alla länder finns inte skrivet material att
filma, till exempel i Afrika. Då spelar
representanter från FamilySearch in den
äldste bymannens berättelse, oral genealogi.
Om inget barn tar över traditionen efter
byäldsten att berätta om tidigare släkten, dör
kunskapen om släkten ut.
I Indien nedtecknas folkräkningar på
papper. När nästa folkräkning görs återanvänds papperet och de tidigare uppgifterna försvinner. FamilySearch filmar numera
den gamla folkräkningen innan en ny görs.
Ryssland är det land som är mest
restriktivt med att låta FamilySearch få
publicera filmat material. Vissa tyska och
spanska kyrkoarkiv får ej filmas eller visas.
Brasilien däremot har ett bra register och
inga restriktioner. Varje immigrantkort
därifrån har ett foto.
Besöket var mycket trevligt och givande.
Allt vi fick lära oss går inte här att återge.
Det var faktaspäckat och man gör bäst i att
gå igenom deras hemsida och kanske göra
ett besök hos dem en tisdag eller torsdag.
Kvällen avslutades med goda förfriskningar
och allmänt mingel och prat. Tack för detta
besök. Vi kommer gärna tillbaka.
Margaretha Vinterholt
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Beroende av bättre bemedlad släkting
I äldre tider var socialhjälp ett okänt begrepp och församlingarna obenägna att bidra
till de fattigas försörjning. I stället fick sjuka, änkor, barn och andra fattiga vädja om
hjälp hos bättre bemedlade släktingar, om sådana fanns. Vår medarbetare Agneta
Berghem har läst några tiggarbrev som hennes farfars farmor som ung änka skrev till
sin bättre bemedlade svåger.
Målilla d 15 Augusti 1822
Min Bästa Svåger
För min Svågers Ärende och kjärkomna
skrifvelse tackar jag ödmjukast. Dett gläder
mig hjertligen där af höra at Min Svåger mår
väl. Jag och Mina Barn har Gudilof hälsan.
Men min svåger kan aldri tro huru ledsen jag
varit öfver at dett drog så långt innan jag fick
svågers svar at di Pängar jag skickat voro
ricktigt framkomna.
Jag får nu låta Svåger veta at Jag haft auktion
och sålde dett mästa jag kunde umbära och dett
gick til sex tusend hvilka jag vid Micaeli får
upp och om då min svåger är god låter mig
veta vad min svåger nödvändigt behöfver skall
jag då sända. Men min gode svåger gif mig
Delätsion med dett öfriga så att jag får betala
litet små skulder och tvifla ej på at icke jag
skall göra svåger rätt så fort jag hinner. Jag har
ej omnämt at kort efter Min salig mans död
fick jag en gosse som heter August Wilhelm.
[…] Nu snart är väl nyja kjärka ferdi så at i
vinter får vi begangna den. Min och mina
barns samt slägt och vänners Compliment, får
jag anmäla samt får beholla mig den hedren at
alltid vara
Min Bästa Svågers upriktiga Svägerska
Johana Rydelius

Min farfars farfar Jonas Petter Rudelius
dog den 6 oktober 1821 endast 30 år
gammal. Han hade två bröder, den äldre
Johannes (1787-1833) och den yngre Carl
Johan (1793-1875), samt den yngre systern
Christina Maria (1801-1879).
Jonas Peter var 18 år när fadern dog och
21 år när modern avled. Han tog över som
bonde och gästgivare i Målilla Lillgård
efter fadern i stället för den äldre brodern
Johannes, som periodvis försörjde sig som
snickare men beskrivs som i viss mån
socialt missanpassad. Den yngre Carl
Johan visade redan tidigt stor fallenhet för
räkning och fick gå i skola i Vimmerby
och Linköping innan han skrevs in vid
Lunds universitet. Där gjorde han en snabb
akademisk karriär och blev professor i
matematik vid unga år och var i sin samtid
känd som ett stort akademiskt original.
Han kallade sig Hill då han tyckte Rudelius
var för krångligt. Det är sannolikt tack vare
hans men framför allt hans sons
kändisskap, konstnären Carl Fredrik Hill,
som de brev jag här berättar om har
bevarats i Lunds universitetsbibliotek.
Året efter faderns död gifte sig Jonas
Petter med Johanna Jonsdotter 1810. De
hann få fem barn, eller mera korrekt fyra,
innan Jonas Petter avled av ”Wattensot”.
Det femte barnet föddes efter hans död.
Det kan inte ha varit lätt för Johanna att
bli änka vid 31 års ålder. Hon försökte i
alla fall göra upp arvsfrågan och ordna sin
ekonomi efter Jonas Petters död.
Hon skriver till svågern Carl Johan och
berättar att hon har sålt allt hon kan avvara
på auktion och att han nu ska få så mycket
pengar han nödvändigt behöver men hoppas att hon får anstånd med resten. Han ska
dock inte tvivla på att hon kommer att göra
rätt för sig. Hon skriver:

Målilla-Gårdveda kyrka, invigd 1822.
Foto: Agneta Berghem

Åtta är senare kommenterar Johannes
svägerskan Johannas situation i ett brev till
brodern Carl Johan den 20 februari 1830.
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ej begripa; men tror att det är kronolänsman
Pettersson […] Nu lider det till den tid, att jag
nödvändigt måste företaga min lilla bygnad,
huru det skall gå står till Gud, emedan, min
lilla lösegendom bortsåldes för u[n]derpris och
fastigheten af min trediedel har jag ingen
behålning qvar, så att det synes för mig ganska
mörkt. Om svåger Rydeljus ville vara
behjelpelig med bygget att han kunde få en
kammare för sig att bebo för framtiden tycker
jag vore ganska väl ty det kostade mindre för
mig; och han kunde blifva belåten för sin egen
person. […]
Jag har skrifvit 2ne bref före detta till kära
svåger och kan ej begripa att jag ej fått något
svar. Jag anhåller nu på det aldra ödmjukaste
att svåger är god besvarar detta mitt bref med
det första som ske kan, att jag kan vetta huru
jag är ställd med mina bedröfliga stälningar.
[…]
Johana Rydeljus

Han tycker uppenbarligen att hon har det
väl förspänt och skulle önska sig lika bra
villkor för egen del. Hon har bara de bägge
sönerna att ta hand om för flickorna
Lovisa, Gustava och Albertina är ute och
tjänar och lille Carl Peter, 11 år, är en
”duktig pojke”. Han skriver:
Målilla den 20 febru 1830
… Rörande Johans [Jonas] afejrer [affärer] äro
så: Gården är försåld och träder nästa 14 mars
med upsåd höstgröda och Nolander i Målilla
har köp den för cirka 1900 Rd Rgd första
betalning tiden är nästa 14de mars men både
svåger och Nolander blir nog lidande på hene
utom så monga fler som intet får, ty dena
suman behär (?) då. I år berg hon sig godt ty de
skjankte [skänkte] henne hela grödan anborgen
(?) som rättymnig (?) hon fek öfver 30 toner
potatis utom duktig råg fodert och alt; hon har
anu 4 kreatur men de har ej beviljat hene mer
an en koo som är hennes. Husrom skall hon
hafva i Bygningen tills de får sätta up hene en
stuga […] äfven får hon 2. tuner säd 1. tuna
potatis årligen så hon kan nog berga sig. Jag
önskade jag hade de villkor – flekorne äro nu
alla borte och växna, så det har ej varit mer än
hon och begga pojkerne sedan mekaelij
[Mikaeli] på hela grödan. Den älste är en
duktig Poijk och för rästen nu så för sig de kan
följa hanverkare.

Två dagar senare skriver Johanna till Carl
Johan att de pengar han lovat henne och
Johannes ännu ej kommit. Hon tror kronolänsman Pettersson är boven i dramat. Hon
behöver pengarna för att kunna bygga ett
litet hus åt sig och om Johannes kunde
hjälpa till skulle han kunna få en kammare
där och det vore en bra lösning för honom.

Carl Fredrik Hill.
Bild: Svenskt Biografiskt Lexikon

I september samma år skriver Johanna
återigen till svågern Carl Johan och beklagar sig över sin olycka i livet samt tackar
för hjälp till sonen Carl Peter. Hon har
funderat på att själv följa med honom till
Lund för att få träffa svågern personligen.
Av det kan man dra slutsatsen att Carl
Johan tagit emot Carl Peter för kortare eller
längre utbildning. År 1830 var Carl Peter
11 år gammal. Hon skyller sina bekymmer
på att hemmansdelen försåldes alldeles för
billigt och att hon inte, som brukligt är för
änkor, fick bo kvar på undantag. Hon ber
därför svågern hjälpa henne och Johannes
med något boende.

Molilla 1830-02-22
Högt älskade kära Svåger
Jag får ödmjukast med några rader skrifva
Svåger till som den enda välgörare jag i alla
mina bedröfveliga öden haft, ett overderligt
stöd; om den godheten som Svåger alltid visat
mot mig uteblifvit hadde min olyckeliga
belägenhet varit än större, men den hjelpsamma handen har så ofta lossat mig då jag
stått på fårans branter. Jag vill låta Svåger vetta
att de penningar som svåger af vanlig godhet
till mig och svåger Rydeljus bestämt har vj
ännu ej bekommit, hvems orsak det är kan jag

10

an-tecknat nr 4 - 2019

Av Johannas brev till svågern Carl Johan
Hill framgår att hon hade akut behov av
bostad och var beroende av hans bidrag för
att ordna en sådan. Hennes föräldrar levde
fortfarande vid tiden för dessa brev men i
husförhören 1815-1822 står det noterat att
modern var ”Mycket sjuk och svag” och i
efterföljande husförhör att föräldrarna ”Har
födan hos barnen” så Johanna kunde
troligen inte få någon hjälp av dem. För att
förstärka sitt bostadsbehov inkluderar hon
även Carl Johans bror i sin vädjan.
Jag har funderat på om Johanna själv
skrivit breven eller fått hjälp av någon
annan och lutar nog mot det senare. Dels är
handstilen i de olika breven inte densamma, dels innehåller breven en (religiös)
retorik som jag tycker känns påklistrad.
Visserligen var sådan vanlig på den tiden
liksom det omständliga uttryckssättet men
jag tycker språket ändå ger ett alltför
prästlikt och skolat intryck. Johannas brev
har långa, krångliga meningar och innehåller påfallande många snirkliga formuleringar och låneord, men man kan aldrig
veta. Kanske var det prästen som hjälpte
henne att skriva breven – församlingen
ville troligen inte behöva ge henne något
fattigunderstöd. Kanske handlade det också
om påtryckningar. Genom smicker, beklaganden och ödmjukhet söker hon i Lund
beveka den bättre bemedlade svågern om
hjälp. I hemmet var han en dominerande,
för att inte säga despotisk, make och far.
Han hopsamlade under sitt liv en
betydande förmögenhet bland annat på privatutlåning och var omvittnat sparsam.
Samtidigt hade han en starkt utvecklad
släktkänsla och hjälpte många släktingar i
nöd. Vi förstår av Johannas sista brev att
han ska bistå hennes då 11-årige son Carl
Petter, min farfars far, med någon form av
skolgång i Lund
Johanna dog den 5 februari 1864, nästan
74 år gammal, i Målilla där hon bott hela
sitt liv.
Agneta Berghem

Molilla den 29 September 1830
Redelige kära Svåger!!!
På käraste Svågers Bref af d. 15 Denna månad
får jag i aldra största ödmjukhet först betacka
för all ynnest och godhet och välvilja, som
Svåger alltid bevisat mig i min olyckliga
belägenhet, men än ytterligare tilstår jag det
jag är aldeles oförmögen att såsom sig bör
tacka Svåger på min sons vägnar. Och emedan
Svågers godhet och ädelmod stiger till en
högd, och nästan utan like, anser jag mig så
mycket mera ofulkomlig till upfyllande af min
skyldighet, mina bekymmer och ouphörliga
motgångar sätter mig dessutom uti sådan oro,
att jag ej kan någon stund snart sagt, hafva
mina sinnen tillsamman, och när man betragtar
med ett seende öga hela kjedjan af mina öden
tror jag att ej mångas olycka kan jemföras med
den som ödet pålagt mig. Men jag önskar och
beder, att den höga försynen af nåd styrcker
mitt Hjerta, sinnen och krafter att jag kan med
tolamod och förtröstan vandra min bana genom
verlden Evigheten i möte.
Jag har en liten tid varit i stor tancka, att sjelf
göra denna resa till Lund och åtfölja Carl
Petter, icke just och allenast derföre, utan min
stora önskan har varit att få personligen tala
med svåger, denna önskan är ännu hos mig lika
liflig; måtte jag vara värdig att än en gång få
den förmohn, och njuta den tillfredsställelse
som hoppet lofvar utan att till slutet se mig
bedragen derutinnan. Jag utbeder mig den godhet hos Svåger, det mina anförander ej må illa
uptagas, hälst som de förlångsamma kan väcka
ledsnad, och falla Svåger till stort besvär.
Min förut nemda ledsnad härrörer så mycket
deraf att Hemmansdelen försåldes till så lågt
pris, utan att jag var värdig få den förmåhn,
undantag som alltid plägar erhållas till en
Enkas försörgning, hälst som barnen varit till
tyngd och bekymmer dem jag på bästa sätt sökt
vårda med kläder och föda med mera. War god
skrif mig till, om svåger Rudeljus [Johannes]
och jag kunde på något sätt blifva försedde
med hus för framtiden, då vj hoppas få till ett
sådant ändamål enligt hedrande löfte någen
hjelp.
Jag måste sluta mitt långsamma bref med
vördnadsfulla Hälsningar från Morfar och
Mormor samt Svåger Rudeljus, samt min
Estime och vördnad för Svåger teknar jag mig
städse en Redelig Svägerska
Johanna Rudeljus
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Far och son Gasslander
I förra numret av an-tecknat kunde vi läsa en artikel ”Om gamla seder och bruk”. En
medlem hörde då av sig och skrev som följer.
”Det är alltid roligt att läsa tidskriften antecknat.
Det dock extra roligt att läsa om
Margareta Lagermans artikel Om gamla
seder och bruk eftersom Petrus Gasslander,
som var kyrkoherde i Burseryd, är en
släkting. Sonen Johannes efterträdde fadern
såsom kyrkoherde.
Dessa herrar var intresserade av lokala
traditioner och skrev ner lokala sedvänjor
som även innefattar svartkonst.”

I Cap. 4. Allmogens widskeppelser … kan
man läsa om vidskepelser och svartkonst i
sin helhet, se vår hemsida under
Verksamhet/Arkiv.
Det är trevligt att vi nu kan publicera
släktporträtt på Petrus (1680–1758) och
hans son Johannes (1718–1793). Det tackar
vi för. I redaktionskommittén undrade vi
hur Petrus Gasslander såg ut och om det
gick att hitta något porträtt som kunde
användas i artikeln.
Margareta Vinterholt

Petrus och Johannes Gasslander. Privat ägo

Håll är också ett gårdsnamn i Mora. Det
har nog varit ett soldatnamn så det är
osäkert om det har något med skjutsväsendet att göra.
Kostillare - Någon som utfordrar djuren.
På Moras variant på dalska säger man om
att ge djuren mat att man "stillar" dem.
Exempel på Moramål: A du stilla tjyner? =
Har du gett korna mat? I Mora lär det
knappast ha funnits några med yrket
kostillare eftersom det inte fanns några
storgårdar i dessa trakter utan befolkningen
bestod mest av självägande bönder.
Visserligen hade en del större gårdar än
andra men så stora gårdar så att någon till
stor del sysslade med att ge djuren mat
fanns knappast.
Annika Rullgård

Hållkarl och kostillare
Vår förening har fått följande e-brev
från en släktforskare i Dalarna.
Hej! Jag är från Mora och bor i Orsa. Sedan
några år har jag släktforskat en del och
hamnade av en slump på er hemsida och
nummer 4 för 2016 av er tidning.
På sidan 11 finns några yrken uppräknade
och två av dem tycker jag är mycket
intressanta.
Hållkarl - en man som skötte om en
skjutsstation. Norr om Älvdalen fanns det
ett ställe där man stannade över natten när
man körde foror mellan Mora och Särna,
kanske till och med ännu längre. Detta ställe
hette Hållstugan. Googla så ser du lite till.
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