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Kalendarium
OBS. Vårens föredrag sker troligen som
videomöten. Du får vidare information via
e-post och på vår hemsida.
Föredragen börjar kl. 18.00 och håller på i
cirka en timme.
Läs mer om föredragen på vår hemsida.
Torsdagen den 10 december kl. 14.00-16.00
SLÄKTFORSKARCAFÉ. Tema:
Släktforskarprogram.

c/o Marianne Ljungström
Flädervägen 55
194 64 Upplands Väsby
Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
e-post: info@sollentunaslaktforskare.se
Plusgiro: 712 140-3
Swish: 123 103 64 66

Tisdagen den 19 januari kl. 18.00
FÖREDRAG av Thomas Fürth:
”Utanförskapets villkor – att forska om
arbetslösa och fyllon”.
Tisdagen den 2 mars kl. 18.00
FÖREDRAG av Calle Lindström:
”Oäkta barn – fader okänd”.
Tisdagen den 16 mars kl. 18.00
ÅRSMÖTE.
Tisdagen den 23 mars kl. 18.00
FÖREDRAG av Marie Andersen:
”Skogsfinnar – inhemsk migration på
1500-talet och början av 1600-talet”.
Tisdagen den 13 april kl. 18.00
FÖREDRAG av Lars Ericson Wolke:
”Maritim historia”
Tisdagen den 4 maj kl. 18.00
FÖREDRAG av Kjell Petterson:
”Svenskar i Österled”.
Släktforskarstödet vid släktforskardatorn
på Sollentuna bibliotek har vi ställt in tills
vidare. Om ni behöver hjälp med något i
släktforskningen så hör av er på föreningens e-post så får vi hitta en lösning på
problemet.

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har 236
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föredrag och studiebesök.

Styrelsen
Marianne Ljungström, ordförande
Margaretha Vinterholt, vice ordförande
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
Kjell Hassel, kassör
Agneta Berghem
Kaj Höglander
Margareta Lagerman
Styrelsen kan nås via föreningens e-post:
info@sollentunaslaktforskare.se
Föreningen är medlem i Sveriges
Släktforskarförbund och samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan.
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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.

Årsavgift 2021
Kom ihåg att betala årsavgiften senast den
28 december. Avgiften är 200 kronor för
enskild medlem och 80 kronor för familjemedlem på samma adress och betalas till PG
712 140-3 eller Swish 123 103 64 66. 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

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 februari.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.

2

an-tecknat nr 4 – 2020

Ordföranden har ordet
Föreningens föredrag och andra aktiviteter fick plötsligt ställas in i mars i
år. Vi alla gick och hoppades på att allt snart skulle bli som vanligt igen,
men så har det inte blivit. Viktigt att veta är att föreningen ändå fortsätter
leva men på ett annat sätt. Styrelsemöten hade vi i våras via nätet med
verktyget Google Meet och efter utvärdering bestämde vi att senare skaffa
en licens av verktyget Zoom som vi sedan dess använt för styrelsemöten
och föredrag och det fungerar mycket bra.
Släktforskarcaféet via nätet med Zoom i slutet av september blev
synnerligen lyckat och drog ett tjugotal deltagare. Några medlemmar hade
anmält att de kunde berätta om sina efterforskningar att finna anfäder med hjälp av DNA. De
var väl förberedda och kunde illustrera sina berättelser med hjälp av PowerPoint-bilder.
Antalet som deltog i caféet var till och med fler än när vi brukar träffas i verkligheten! Kaffet
fick dock var och en dricka hemma hos sig.
Redaktionsgruppen består av bara fyra personer och har kunnat träffas utomhus för att gå
igenom de bidrag som skickats in till föreningen och därför kan medlemsbladet an-tecknat
komma ut precis som vanligt.
Vi planerar att fortsätta med föredrag och café med Zoom tills vidare och styrelsen är glad
att kunna erbjuda detta när vi nu är tvungna att ställa in alla fysiska möten. Vi får vänja oss
med nya rutiner där vi sitter hemma vid datorn och det som är positivt är att alla kan vara med
trots att man kanske är lite krasslig och slipper att ge sig ut på stan.
Det har fungerat bra och vi har fått positiva kommentarer från flera medlemmar som
deltagit, som att man kan skruva upp volymen och därför kunnat höra bättre och att man ser
bilder tydligare än på duken i Amorinasalen.
Medan man lyssnar finns möjlighet att ställa frågor till föredragshållaren via den så kallade
Chat-funktion som finns i Zoom eller så kan man räcka upp "handen" och sätta på sin
mikrofon och ställa frågor. För att förenkla det har vi som regel att vi först lyssnar till
föredraget och sen kommer frågorna. Egentligen precis som vi brukar göra.
Vi fortsätter med aktiviteter via Zoom så länge det krävs.
Släktforskarstödet vid släktforskardatorn på Sollentuna bibliotek har vi ställt in tills vidare.
Om ni behöver hjälp med något i släktforskningen så hör av er på föreningsmailen så får vi
hitta en lösning på problemet.
Ett stort tack till er alla som ställer upp för föreningen och gett släktforskarhjälp på
biblioteket, till redaktionsgruppen för an-tecknat och till de som bidragit med artiklar. Tack
också till er som sett till att det funnits kaffe på våra fysiska medlemsmöten.
Med en önskan om EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
Marianne Ljungström

Kallelse till Årsmöte 2021
Tisdagen den 16 mars kl. 18.00
som ett Zoom-möte.
Motioner ska vara inlämnade senast söndagen den 31 januari till
föreningens e-post: info@sollentunaslaktforskare.se
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Indelta soldater på 1800-talet
Alla indelta soldater på 1800-talet levde inte alltid ett stilla liv på sina soldattorp med
bara lite avbrott för generalmönstringar och övningar. Vår medlem Jan-Erik Nyberg
visar här tre exempel ur sin släkthistoria.
marschväg genom Lauenburg. Snart efter
följde en fransk armékår under marskalk
Bernadotte, Sveriges blivande tronföljare.
När bataljonspastor Duse och andra kunskapare bedömde att fransmännen uppgick till
hela 15.000 beslöt livgrenadjärerna att
lämna Lauenburg. De marscherade snabbt
mot Lübeck, hann dit före preussare och
fransmän, sprängde portarna i stadsmuren
och rekvirerade fartygen i hamnen för att
kunna förena sig med huvudstyrkan i
Svenska Pommern. De tog sig ombord, men
dåligt väder hindrade de flesta att segla
iväg.
Natten till den 6 november 1806 kunde
Johan därför från sin båt betrakta de
preussiska lägereldarna på den ena
flodstranden och de franska på den andra.
Efter en morgon av kanoneld över floden
blev mer än tusen livgrenadjärer
Bernadottes fångar. Via Berlin fördes de till
norra Frankrike. Officerarna förlades i
Longwy, nära Luxemburg och manskapet i
trakten av Sedan, några i staden S:t Quentin
för att delta i arbetet med att gräva Canal
Napoleon. Johans uppgift är oklar.
Bernadotte behandlade sina svenska
fångar humant, officerarna fick exempelvis
äta vid hans bord. Vad de hemkomna
berättade om honom anses ha bidragit till att
han blev den svenske tronföljaren vid det
som närmast var att likna vid ett presidentval under Riksdagen i Örebro 1810.
Han lät till och med svenskarna självständigt organisera sin krigsfångemarsch.
Det underlättade säkert för dem att ta hand
om sina svaga och sjuka kamrater. Jämfört
med förhållandena under Karl XII:s krig
och krigen på 1600-talet försökte man ta
hand om sjuka och skadade soldater. Det
framgår bland annat av en generalorder den
20 augusti 1806 som finns bevarad i
Krigsarkivet:
”Alla febersjuka af slag som helst, såvida
de ej inom 3 dagar visa sig ganska mycket

Johan Frisk
Vintern 1810 marscherar ett tusental
svenska soldater, främst
östgötska
livgrenadjärer, norrut genom Vallonien i
dagens Belgien. Det hade nyligen slutits
fred mellan Sverige och Frankrike och de är
frigivna ur mångårig krigsfångenskap i
trakten av Sedan. Det ska komma att ta
nästan ett halvår innan livgrenadjärerna är
hemma i Östergötland igen.
En av de frigivna är min farmors farfars
far Johan Frisk. Han hade inte sluppit
undan. År 1805 kommenderades han till
Svenska Pommern och fick lämna livgrenadjärtorpet, hustrun Maja Stina, den
lille Carl Peter och den nyfödda Johanna,
som snart skulle dö i nervfeber.
Kung Gustaf IV Adolf hade slutit avtal
med Ryssland och England om en allians
mot Napoleon. De bägge länderna skulle
bidra med trupp till Svenska Pommern och
England lovade finansiera Sveriges
krigsinsats.
Den 31 oktober förklarades krig mot
Frankrike. Det är osäkert om Johan redan då
var en av de 15.000 svenska soldaterna i
Stralsund. Tanken var att de allierade skulle
driva fransmännen ur norra Tyskland, men
så blev det inte. Bara en dryg månad senare
krossade fransmännen de ryska och
österrikiska arméerna i det så kallade
trekejsarslaget vid Austerlitz. Det ledde till
att ett militärt försvagat Ryssland och ett
tveksamt England drog tillbaka sina trupper
från Pommern. Ändå beslöt Sverige att
fortsätta krigsinsatserna. Johan ska ha
tillhört en styrka på 1.500 man, stationerad
i Lauenburg vid floden Elbe, tre mil öster
om Hamburg.
Napoleons armé tog sig snart an Preussen
och intog Berlin hösten 1806. En preussisk
armékår undkom och retirerade norrut
under general Blücher, med tiden känd från
Waterloo. Svenskarna anvisade dem en
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förbättrade – alla utvärtes skador som fordra
längre tids utdräkt innan de kunna läkas,
som svåra sår, benbrott m.m., alla med
svåra veneriska åkommor behäftade
insändas till fältlasarettet i Ratzeburg.
Skabbiga behållas i quarteren, såvida
skabben ej är desto envisare.”

Under Johans frånvaro bodde Maja-Stina
och Carl Peter kvar på soldattorpet som fått
en ny knekt. Hemkommen tilldelas han
snart ett nytt livgrenadjärtorp i en grannsocken. Det vore intressant att veta hur
mycket franska han kan ha lärt sig under
krigsfångenskapen.

De fångna livgrenadjärernas marsch till och från Sedan.
Marschvägen är ritad på en tryckt karta och brister säkert i exakthet. Källa: Krigsarkivet.

Fyn. De tycks aldrig ha deltagit i några
strider.

Anders Teng
År 1849, efter åtta år som livgrenadjär,
kommenderas Anders Teng, min morfars
farfar, till Danmark. Det var en direkt följd
av händelserna märkesåret 1848, då
parisarna gjorde uppror och avsatte kungen,
en landsflyktig Karl Marx skrev det
kommunistiska manifestet i Bryssel och
soldater sköt ihjäl minst 18 personer under
oroligheter i Gamla Stan i Stockholm.
När så separatister i de i huvudsak tysktalande hertigdömena Schleswig och
Holstein ville bryta sig loss från Danmark
utbröt krig med Preussen om Schleswigs
tillhörighet. En skandinavisk opinion piskades upp i Sverige och riksdagen beslutade
att sända 15.000 man till Danmarks försvar.
4.500, bland dem Anders, skickades till

Gustaf Kling
Efter 20 stillsamma livgrenadjärår såg min
mormors farfar Gustaf Kling säkert fram
mot sitt gratial, den blygsamma pension en
knekt kunde få efter väl vitsordad tjänstgöring. I stället kommenderades han två
gånger till Gotland, först 1858 och sedan ett
par år senare. Han placerades bland annat på
Enholmens fästning som då just var
färdigbyggd. Efter Krimkriget, när Sverige
inte kunde påverka att en brittisk-fransk
örlogsflotta utsåg Fårösund till sin
vinterbas, stärktes försvaret av Gotland. Det
förutsatte soldater från fastlandet.
Jan-Erik Nyberg
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Anna Maria Rückerschöld
Christopher Polhems dotterdotter Anna Maria skrev flera böcker om hushållning och
matlagning. I tidigare nummer av an-tecknat har vi tagit del av Anna Marias bror
Gabriel Polhem, i nr 2-2010, nr 2-2015 och nr 3-2015 som finns tillgängliga på vår
hemsida. Anna Maria och Gabriel är de som givit mest avtryck av hans barnbarn.

Syskonen Rücker (senare Rückerschöld) växte upp i Stjernsund och Hedemora. Vid Kyrkogatan i Hedemora,
som löper mellan Rådhuset och kyrkan, låg den Rückerska stadsgården.
Kopparstick efter teckning av Eric Dahlberg, Svecia Antiqua et Hodierna, 1696.

Anna Maria Rückerschöld föds den 5
februari 1725 i Hedemora och dör den 25
maj 1805 i Stockholm. Hennes föräldrar är
Emerentia
Polhem
och
Reinold
Rückerschöld. Morfadern var Christopher
Polhem (1661–1751) och mormodern
Maria Hoffman (1671–1735).
Emerentia, Anna Marias mor, var den
enda av Christopher Polhems och Maria
Hoffmans fyra döttrar som blev kvar i
trakten runt Hedemora.
Anna Maria hade nio syskon, tre bröder
och sex systrar. Bröderna sändes tidigt till
Uppsala för studier medan systrarna fick
utbildning hemma. Troligen deltog de i den
undervisning som bröderna fick hemma
före tiden i Uppsala.
Anna Maria växte förmodligen upp på
Stjernsund utanför Hedemora, det bruk som
hennes morfar Christopher Polhem grundat
men hon bodde aldrig där som vuxen.
År 1750 gifter sig Anna Maria med
hovrättskamreraren Jonas Jakobsson Dahl
från Prästhyttan, Hedemora och de flyttar
till Stockholm. Anna Maria behåller faderns
efternamn Rückerschöld, vilket var vanligt
att flickor gjorde på 1700-talet. År 1760 får
hon ut sin andel i Stjärnsund vilket möjliggjorde för paret att bosätta sig på Sätra gård

i Eds socken där de bodde under cirka tio år.
Idag tillhör socknen Upplands Väsby.
Anna Maria var en handlingskraftig
person. Hon verkade för den nyttoinriktade
upplysningstid som utmärkte 1700-talets
Sverige. Som husmor med make, tre barn,
någon av systrarna boende hos sig och
tjänstefolk/husfolk hade hon fullt upp, dels
med hushållet, dels med djurhållningen. Tre
av systrarna var ogifta och bodde alltså
under olika perioder hos sina gifta syskon.
Hon började skriva kokböcker för att lära
andra utifrån sin egen erfarenhet. Av hennes
kok- och hushållsböcker framkommer det
att hon kunde allt om en gårds skötsel. De
skrevs under åren 1785–1800. De handlar
inte bara om hur man sköter djuren och tar
hand om grödorna. Hon delger oss även
recept för finare middagar samt kraftigare
mat anpassad för tjänstefolk och fattiga.
Renlighet och ordning, förnuft liksom god
planering är viktiga faktorer. Hon framhöll
vikten av flickors utbildning, inte bara
uppfostran utan också huslig utbildning.
Den första bok hon skrev var Det
olyckliga swenska fruentimrets böneskrift,
til allmänheten.(Böneskrift, til Allmänheten) som trycktes hos J.A. Carlbohm i
februari 1770. Denna bok skrev hon under
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pseudonym. Här kritiserade hon den
bristande utbildning flickor fick. Hon ville
ha utbildning för unga flickor och särskilt
ogifta kvinnor. Hon ville ha lärohus i varje
socken och hushållsskolor i landet. Hennes
förslag genomfördes inte.
Den andra boken var En liten hushållsbok, innehållande säkra underrättelser, om
rätta beredningen af hwarjehanda äteliga
waror, unga matmödrar til tjenst. Den
trycktes hos J.C. Holmberg, 1785.

Hushåll kunna wara tjänande, jämte
Bihang af et Litet Hushålls-Allehanda.
Den sista boken hon skrev var Försök til
en liten hushålls-cateches, huru man skall
förehålla unga flickor deras rätta
bestämmelse i werlden. Förestäldt i frågor
och swar af fru Anna Maria Rückerschöld,
tryckt hos A.J. Nordström 1800 i
Stockholm.
Det var långt senare som kvinnor fick
utbildning, rösträtt med mera och det är en
annan historia.
Anna Maria Rückerschöld och Cajsa
Warg var den här tidens kokboksförfattarinnor. Cajsa Warg skrev endast en
bok, Hjelpreda I Hushållningen för Unga
Fruentimber, som kom ut 1755 medan
Anna Maria skrev flera kokböcker och en
hushållskatekes. Däremot har hon inte rönt
lika stor hågkomst som Cajsa Warg.
Källor:
• Anna Maria Rückerschöld, Svenskt
biografiskt lexikon (artikel av Agneta
Helmius),
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7064,
hämtad 2019-06-12.
• ”Bruk i förändring”. En bok om
Christopher Polhem och Stjärnsund under
tre sekler. Utgiven av Gidlunds förlag år
2000. Redaktör Anna Götlind.
Margaretha Vinterholt

Digitaliserad skrift på Kungliga biblioteket.

Den tredje boken var Fattig mans wisthus
och kök, tryckt hos A.J. Nordström, 1796.
Patriotiska sällskapet, som bildats 1766,
belönade boken med den större skådepenningen i silver år 1796. Motiveringen
var att boken ansågs vara ”det Allmänna
nyttigt”. Anna Maria var då 71 år gammal.
En fjärde bok kom också ut 1796 och även
den tryckt i Stockholm hos A.J. Nordström:
Den nya och fullständiga kok-boken,
innehållande beskrifning, at med mindre
kostnad tilreda hwarjehanda smakliga
rätter äfwen af potates, samt wälmenta råd
och påminnelser, som jämwäl för bättre
hushåll kunna wara tjänande, jämte bihang
af et litet hushålls-allehanda kostnad
tilreda hwarjehanda Smakliga Rätter äfwen
af Potates, Samt Wälmenta Råd och
Påminnelser, som jämnwäl för bättre

Trillingfödsel
För första gången under cirka 25 års släktforskning har jag stött på en trillingfödsel.
Det var gruvdrängen Eric Damström och
hans hustru Karin i Uddarby, Dannemora
socken som den 1 juni 1754 fick flickorna
Christina, Anna och Maja. Chansen att
någon av dem skulle överleva till vuxen
ålder var tyvärr mycket liten. Maja dog
redan den 6 juni, Christina den 20 juni och
Anna den 31 juli.
Tom Hedström, medlem i föreningen
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Om ett mord
Av en slump hittade vår medlem Agneta Berghem en uppgift i dödboken att hennes
mans morfars faster blivit mördad. Genom att söka i olika källor kunde hon få reda på
vad som hänt och vem som var gärningsman.
fanns hon död ”inom en jernwägsstyrelsen
tillhörig materialbod, belägen wid Slussen
under den der uppförda jernwägsbron
öfwerhöljd af blod och med spår efter groft
wåld å hufwudet. Bredwid liket, som
saknade skodon, låg en yxa och en blodig
rakknif och den dödas utseende gaf nogsamt tillkänna, att mordet å henne ej skett
hwarken den dagen eller den närmast
förutwarande”, rapporterar Lidköpings
Tidning 1872-02-14.
Av de boende i området framkom ”att en
mindre karl, trasig och sluskig, under de
senare månaderna warit sedd dels stryka
omkring i Stadsgården, dels besöka
Bergströms lumpbod”, omtalar Mariestads
Weckoblad 1872-02-10.
Att gärningsmannen Per Gustaf Alfred
Nordström kunde gripas samma dag som
Mathilda hittades ”gafs af hans egen
moder, som å detektiva polisvaktkontoret
anmälde att sonen sedan några dagar fört
ett utsväfvande lif och haft godt om
penningar, hvarföre hon misstänkte att han
begått någon stöld”, uppger Stockholms
Aftonpost 1872-02-09. Efter förhör erkände
Nordström sitt brott som gått till på
följande sätt.
Han hade gjort flera besök hos Mathilda
och hade till henne sålt det järnskrot och
den lump han under vintern, mestadels
oärligt, kunnat komma åt. Hans täta besök
ledde till en viss bekantskap dem emellan
och han fick höra talas om handelsmannen
som försträckte henne pengar vid behov.
Han började smida planer på att komma
över en sådan dagskassa. Därför sade han
till henne att han hade samlat ihop en
mängd järnskrot i den aktuella materialboden och bad henne komma och titta på
det och bestämma ett pris. De kom överens
om att ses på lördagsmorgonen. Han stoppade då en rakkniv i fickan och gick i
förväg till materialboden och placerade en
yxa med hammare på ena sidan och egg på

När jag nyligen släktforskade på min mans
sida stötte jag på hans morfars faster
Mathilda Maria Bergström. Hon var född
den 3 november 1837 i Bettna och jag
följde henne i husförhörslängderna för att
se hur det gått för henne i livet. Efter
faderns död 1857 flyttade hon som piga
från Nyköpings S:t Nicolai (Väster) till
Nyköpings Alla Helgona (Öster) och 1860
tillbaka till Nyköpings S:t Nicolai igen.
Hon växlade ytterligare ett par gånger
mellan de bägge Nyköpingsförsamlingarna
innan hon bosatte sig i Stockholm. Hon
förblev ogift och avled där den 3 februari
1872, 34 år gammal och blev enligt dödboken mördad. Inget mer stod där, inga
förklaringar eller kommentarer. Min man
hade inte hört talas om mordet och det
väckte naturligtvis min nyfikenhet.
Jag började därför söka i digitaliserade
dagstidningar och såg att det skrivits
mycket i tidningspressen om mordet.
Genom att läsa flera olika artiklar kunde
jag i stora drag få klart för mig vad som
hänt Mathilda. Där framkommer att hon
bodde tillsammans med sin åtta år yngre
syster på Nybergsgränd 14 och att hon drev
en lumpbod på Stadsgården 14.
Mathilda hade vid kl. 8 på lördagsmorgonen den 3 februari som vanligt begivit sig
iväg till lumpboden. När hon inte kommit
hem på kvällen sökte den oroliga systern
på söndagsmorgonen upp den handlande
Andersson, boende vid Kaptensgatan, som
Mathilda hade affärer ihop med. Han
”förskotterade henne penningar till
lumphandelns bedrifvande” förklarar flera
tidningar. Handlanden berättade att
Mathilda besökt honom på lördagsmorgonen och att han överlämnat 40
riksdaler till henne. Andersson och systern
besökte tillsammans lumpboden men fann
inget anmärkningsvärt där. På måndagsmorgonen efterlyste systern henne därför
som saknad hos polisen. På torsdagen åter-
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den andra sidan där, innan han gick och
hämtade Mathilda i lumpboden. Hon följde
med honom och när hon intet ont anande
böjde sig ned för att undersöka skrotet gav
han henne ett kraftigt slag med yxans
hammare. Hon föll sanslös utan ett ljud till
marken och han fullbordade sedan gärningen med rakkniven och skar ett djupt
sår på hennes hals. Därefter stal han
hennes väska, som innehöll 36 riksdaler,
samt snörde av henne kängorna och tog
dem med sig. Dem sålde han sedan för 1
rdr och 50 öre. Dagarna efter dådet hade
han för att döva sitt samvete på olika
krogar gjort av med alla pengarna. Han var
bara 22 år gammal.

det inte värt att yrka på någon ersättning
för de stulna pengarna ”enär Nordström
icke har något att ersätta med”, skriver
Fäderneslandet 1872-03-13.

Östergötlands Nya Tidning 1872-03-26.

Nya Dagligt Allehanda 1872-02-08.

I databasen Frigivna straffarbetsfångar
hittar jag gärningsmannen med foto och
allt. Där framkommer att den för mordet
dömde åkardrängen Per Gustaf Alfred
Nordström, född den 29 oktober 1851 i
Nikolai församling, 1872-06-17 dömdes
för mord och rån samt stöld 2:a resan. Han
påbörjade sitt livstidsstraff den 16 juli
1872 på Centralfängelset å Långholmen.
Genom Kgl. Mt:s Nåd frigavs han efter 27
år den 27 november 1899.

Per Gustaf Alfred Nordström (1850-1904).

Enligt notiser i dagspressen dömdes han i
första instans till döden men hovrätten
ändrade domen till livstidsstraff. Vid
rannsakningen ansåg min mans morfars far
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Uppgifterna stämmer inte riktigt för han
var född den 22 februari 1850. I husförhörsböckerna efter frigivningen står det att
han var ”förlustig medborgerligt förtroende
för alltid”. Han avled några år efter
frigivningen, den 27 januari 1904, av lung-

tuberkulos.
Det lilla ordet mördad i dödboken ledde
således till en oerhört sorglig historia om
två människors tragiska livsöden.
Agneta Berghem

Svenskar som emigrerar till Brasilien 1891
Vår nyblivna medlem Mona Nordin berättar om sina mödor att hitta sin släkt i
Sydamerika. Vi hoppas på en fortsättning i framtida nummer av an-tecknat.
Jag började släktforska under förra året och
hade inte kommit så långt när jag i januari i
år blev medlem i Sollentuna Släktforskare.
I början av februari anmälde jag mig till en
timmes forskarstöd tillsammans med en
erfaren släktforskare som gav mig många
bra råd. Fick bland annat tips om att söka
bouppteckningar där det kan finnas
intressant information utöver det man hittar
i husförhörslängder med mera. Samma
kväll satte jag mig vid PC:n och började
söka.
I april 1892 avlider Erik Olof
Strömbergsson och i bouppteckningen
finns uppgifter på alla hans barn med
make/maka. Alla vara närvarande utom
dottern Helena Erika och hennes man Erik
Nordin vilka båda vistas i Brasilien!!!!!!
Jag hade aldrig hört talas om att det fanns
släktingar som emigrerat.

Nordin flyttat från Västernorrland till
Mattmar i Jämtland. Erik arbetade som
sågverksarbetare. Vid tidpunkten för
flytten till Brasilien hade sågverksindustrin
drabbats av en kraftig nedgång som
innebar stor arbetslöshet bland sågverksarbetarna.
Varför Brasilien? Under andra hälften av
1800-talet önskade Brasiliens ledare
befolka detta stora land med familjer från
Europa. I Sverige fanns agenter som hade
som uppgift att söka familjer som kunde
tänka sig att emigrera. Resan till Brasilien
betalades av brasilianska staten och väl
framme fick de land att bruka och till att
börja med även ekonomisk hjälp för att
komma igång.
Det jag idag känner till är att Helena
Erika och Erik Nordin med fem barn tog
sig med båt från Hamburg våren 1891 till
Brasilien och vidare till provinsen Rio
Grande do Sul i södra Brasilien som
gränsar mot norra Argentina. Där slutar
spåren.
Familjens äldste son Erik följde inte med
föräldrarna och sina syskon. Han gifter sig
år 1891 med Emfrid och får samma år en
dotter.
I husförhörslängden år 1893 finns noterat
att Emfrid och dottern emigrerar till
Brasilien men ingen uppgift om att maken
Erik emigrerar.
Fortsatte att söka och fann till slut att alla
tre skulle ha lämnat Sverige med båt från
Trondheim och vidare till Buenos Aires i
Argentina. Där blev det sedan stopp.
Under våren har jag lånat några böcker
på Stadsbiblioteket som handlar om
emigrationen till Brasilien. Sven Arne

Ångsågverk i Ocke.
Fotograf Hans Jonsson Ocke cirka 1907.

Jag blev eld och lågor. Började söka i
kyrkböckerna för att se vad som hänt med
Helena Erika, dotter till min mormors
mormor, och hennes familj och finner till
slut att Helena Erika och maken Erik
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Flodell har skrivit boken Brasilienfararna.
Han var under många år svensk församlingspräst i staden Oberá, Misiones i norra
Argentina dit många brasiliensvenskar
flyttade i början av 1900-talet. Döm om
min förvåning när jag på pendeltåget från
stan kommer till sida 15 och där finns en
informationsruta om en svensk familj från
Stockholm som också utvandrade till
Brasilien 1891 och där berättas om äldste
sonen Wilhelm gift med Emfrid Nordin
från Mattmar. Kan det vara samma Emfrid
som utvandrade med sin make Erik Nordin
och deras dotter år 1893?
Jag har under de senaste femton åren
varje år rest till Buenos Aires i Argentina.
Jag har hört talas om Oberá i norra
Argentina men aldrig tänkt att jag skulle
kunna ha släktingar där. Nu vill jag
undersöka om så är fallet. Har via Club

Sueco i Buenos Aires fått uppgifter på
några personer i Oberá som har god
kännedom om de svenskar som till slut
hamnade i Argentina.
Det här är jättespännande och jag har en
plan. Jag skulle som vanligt resa till
Buenos Aires i mars i år och min plan var
då att resa till Oberá för att där personligen
söka få kontakt med eventuella släktingar.
Samtidigt skulle jag undersöka möjligheten
att i Brasilien hitta information om vad
som hände med Helena Erika och Erik
Nordin och deras fem barn.
Alla vet ju vad som sedan hänt. Jag är
inte i Argentina utan kvar i Sverige. När
jag kan resa till Argentina vet ingen men
en dag kan jag åka dit och fullfölja min
plan.
Mona Nordin

När Svenn-Ant-Peter-Bejata blev Bejata
Pettersson
Vid föreningens första zoom-föredrag i september berättade Sonja Entzenberg om
namnskicket i Sverige. Sonja forskar vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala
och delger oss här en del ur sin forskning om hur kvinnor kunde omtalas på Öland
vid förra sekelskiftet.
Pär-Ols, Karl-Ant eller Svänn-Ant-PeterBejata, så kunde man omtalas till vardags
på Öland under 1800-talet. Förnamnet
räckte långt men inte i alla situationer för
att identifiera en person, vanligt var att
göra ett tillägg med faderns namn som
exemplen ovan visar. Ända upp till fyra
släktled kunde redovisas på detta sätt. Vem
som var fadern framgick tydligt och i det
lilla samhället identifierades de flesta i
relation till sina fäder, ibland med tillägg
av bostadsortens namn: Ris-Lass (från
Risinge), Lass-Petter i Lindby och Oll-Nils
på Ottenby. Bruket av på ansågs vara det
mer förnäma av varianterna. Uppteckningarna av de öländska personnamnen är från
1880-talet och visar vardagsbruket men i
kyrkböckerna framträder något annat, ett
mer officiellt namnbruk med ett annat
syfte; det som så småningom blev grunden

till det svenska släktnamnskicket. I
kyrklängden blev Svenn-Ant-Peter-Bejata
kort och gott Bejata Pettersdotter, och så
småningom när namnen på -dotter
reducerats övergick det till Bejata
Petersson.
Ett exempel på variationen av namnen på
-dotter och -son var Ida Karolina Olsdotter
från Resmo. Hon gifte sig 1894 och
noterades då med sitt fadersnamn, det vill
säga faderns förnamn Olof med tillägg av
-dotter, helt i enlighet med den namntradition som framträder i kyrkböckerna
och som delvis speglar det muntliga
omtalet. En familj hade inget gemensamt
släktnamn, utan var och en omnämndes
med faderns förnamn plus -dotter eller
-son. Efter giftermålet noterades dock Ida
Karolina med Olsson, något märkligt med
tanke på att hon var en kvinna.
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Ida Karolina Olsdotter/Olsson är en fin
illustration av de förändringar som det
officiella namnskicket genomgick på
Öland vid förra sekelskiftet. Vid periodens
början var fadersnamn på -dotter det
absolut vanligaste tillnamnet för en kvinna
men i slutet av 1890-talet avtog detta
namnbruk. Under en tid förekom ett
variationsbruk som innebar att en kvinna
kunde omskrivas både med -dotter och
-son i olika sammanhang. De båda
varianterna förekom sida vid sida tills det
kvinnliga bruket av fadersnamn på -son tog
helt över. Fadersnamn på -dotter försvann
succesivt i det öländska namnskicket till
förmån för -son. Helt i linje med namnskicket i övriga Sverige.
Parallellt
med
denna
förändring
genomgick tillnamnsbruket en annan stor
omvandling, nämligen att allt fler familjer
antog ett gemensamt släktnamn. I början

av 1900-talet valde allt fler familjer ett
gemensamt släktnamn, som alla i familjen
skrevs med. Det kunde vara faderns sonnamn eller namn av typen Lundström och
Sjögren.
Namnen på -dotter uppfattades vid
sekelskiftet som ett lantligt bruk och
övergången till son-namn innebar en viss
social markering. Det ansågs helt enkelt
som lite finare med det kvinnliga bruket av
son-namn. I det utvecklade patriarkala
systemet
uppvärderades
son-namnen
medan den kvinnliga varianten -dotter
försvann, möjliggjort av den sociala
strukturen. Många kvinnor som var födda
utom äktenskapet valde dock att bruka
tillnamn av typen Lundström och Sjögren.
Därmed bröt de med det lantliga namnmönstret i sin strävan efter en ny social
status.
Sonja Entzenberg

Våra nya medlemmar hälsas varmt välkomna
Håkan Bergholtz, Stig Berild, Inga-Britt Danielsson, Agneta Erhardt,
Liza Grape, Margareta Hagbro, Ingela Hilläng, Karin & Sven Hoffner
Evo Larsson, Lena Ljungars, Jens Lunnergård, Kennet Melander
Mona Nordin, Lars Olgar, Christer Sandström, Jan-Olov Sjölund,
Kjell Wängelin

Upprop!
Till medlemmarna i Sollentuna Släktforskare!
Snart är det nytt år och årsmöte som ska välja styrelse för 2021.
Vi behöver två nya personer i styrelsen och det gäller två fyllnadsval på ett år.
Ni som kan tänka er att delta i styrelsearbetet hör av er på föreningens e-post:
info@sollentunaslaktforskare.se
Styrelsen
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