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5. Förord
Vår förening SiN grundades för i dagarna fem år sedan. Huvudsyftet var då
och är fortfarande, att i första hand erbjuda medlemmarna bästa tänkbara
släktforskningsmöjligheter. Detta skall tolkas som bästa tänkbara tekniska
utrustning, tillgång till släktforskarprogram och framför allt hjälp och råd
från erfarna och intresserade släktforskare och värdar under öppettider!
Till detta basutbud hör också vår kursverksamhet, där vi erbjuder 8-veckors
nybörjarkurser, skrifttydningskurser för att kunna läsa kyrkböcker från
olika århundranden, kurser i registerprogram m.fl. Administrativt
samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi tyckte inte att det räckte med detta! Vi sade uttryckligen redan vid
starten, att släktforskning hos oss skall bedrivas under trivsamma former
med ett förhållandevis brett utbud av ”kringaktiviteter”. Kafferummet är en
självklarhet liksom biblioteket, men också vår hemsida!
Därutöver har vi i medlemmarnas intresse lagt stor vikt vid resor och
utflykter. Stormöten vår och höst nyttjas för att ge medlemmarna
information men minst lika viktigt för att fånga upp medlemmars
synpunkter och idéer om hur vår verksamhet skall bli än bättre.
I samma anda har vi varannan torsdag kväll 18-20.30 öppnat upp våra
lokaler för ”föreläsningsaftnar” med egna eller inbjudna talare. Vid dessa
torsdagskvällar har vi, efter förslag från medlemmar, haft talare och diskussioner kring många ämnen bl.a.
•
•
•

Olika forskarprograms för- och nackdelar.
Hur presentera släktforsknings resultat?
Hur göra sin egen hemsida?

När vi nu närmar oss vårt 5-årsjubileum, tyckte några av oss, att detta
kunde vara tillfället, att låta medlemmarna själva berätta om sina fynd och
upptäckter vid sina släktforskningar! Sagt och gjort, vi frågade om intresse
fanns! Inga långa kompletta släktutredningar, utan någon knorr här eller
där, men framförallt en test av en ny variant av vår förenings utbud till
fromma för medlemmarnas släktforskarresultat och trivsel! Läs och se hur
det blev men också hur olika våra arbeten kan ses och publiceras! Ge oss
gärna dina synpunkter på en eventuell fortsättning vart 5:e år, vartannat år
eller…
Denna skrift är skriven av föreningens medlemmar för föreningens
medlemmar! Och kom ihåg, att vi alla är ideella amatörer och gör så gott vi
kan! Varje artikelförfattare svarar givetvis med copyright för sina alster!
Föreningen har svarat för redigering och sammanställning.
Vi tackar alla medlemmar som lämnat artikelbidrag. Vi tackar särskilt de
icke-medlemmar som ställt sina alster till förfogande för att ytterligare
förgylla vår skrift och vi tackar våra annonsörer!............................................
Redaktionskommittén

6. Släktforskarna i Norrköping
SiN har nu fungerat i fem år!
Så här började det:
Torsdagen den 6 mars 2008 hölls medlemsmöte och föreningen bildades vid det
konstituerade mötet, där blivande medlemmar
fick information om pågående och planerad
verksamhet.
SiN hade tänkt ha sin föreningslokal inrymd
i Hyresbostäders samlingslokal invid Hageby,
”Nocken”. Med två öppetdagar i veckan
avsåg man erbjuda medlemmarna hjälp med
släktforskning, men även tillfälle att träffa
trevliga människor och dricka en kopp kaffe.
SiN skulle erbjuda kurser och studiecirklar på
olika nivåer i släktforskning i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
I lokalen fanns flera nätuppkopplade datorer med sökbaser och program för släktforskning. Två värdar skulle hjälpa medlemmarna tillrätta i sin forskning.
SiN är medlem i Sveriges Släktforskarförbind och föreningens stadgar avses följa förbundets rekommendationer.
Förväntningarna vid starten
Olyckskorpar fanns, som menade att det
inte fanns något behov i Norrköping utöver
tidigare etablerad regional släktforskarförening. Initiativtagarna hade emellertid efter
förstudier gjort bedömningen, att en lokal
Norrköpingsförening med utbud av kurser och
studiecirklar samt resor för fördjupning av
släktforskarmöjligheter borde fylla ett behov.
Kärnverksamheten släktforskning avsågs
kompletteras med trivselaktiviteter av olika
slag. Bland annat skulle två stormöten per år
riktade till alla SiN:s medlemmar garantera
full insyn och högt i tak.
Fem års effekter i korthet.
Förväntningarna har på ett mirakulöst sätt
överträffats! Genom makalösa ideella insatser
av funktionärer och medlemmar har oväntat
positiva resultat nåtts!
Medlemsantalet ökade från början raskt och
har nu efter 3 - 4 år stabiliserats kring 300
medlemmar. Då det var 159 medlemmar
redan efter första året och närmare 270 efter
det andra, får man ha förståelse för att vår

unga förening till en början hade vissa
känningar av växtvärk, nu överkomna! Inför
året 2010 hade vi satt upp som mål ”300”.
Rekord hittills är 341 medlemmar vid
utgången av 2011. Under de gångna fem åren
har vi haft ca.11000 besök i vår lokal. I
rättvisans namn kan nämnas att TV:s
satsningar på släktforskar-program har varit
en god hjälp, men stor betydelse hade säkert
också våra egna insatser i samband med
Släktforskardagarna, SFD2011
Våra öppettider betjänade av duktiga värdar
har successivt utökats. Under medverkan av
gentila medlemmar har ett icke oansenligt
släktforskarbibliotek med egen bibliotekarie
och datorregistrering kunnat byggas upp.
Egen hemsida ger medlemmarna och
allmänhet information om vår verksamhet.
SiN uppmärksammades snabbt av kommun, media och norrköpingsbor. Redan under
SiN:s tredje år åtog vi oss att organisera
Släktforskarförbundets 25-årsjubileum, vilket
kom att förläggas till Louis de Geer hallarna
26-28 augusti 2011. SiN ansvarade för ararrangemangen. Sveriges kulturminister, ett
drygt 20-tal framstående föredragshållare
medverkade samt ”först men inte minst” invigningstalade landshövding Elisabeth Nilsson och förbundsordförande Barbro Stålheim.
Fyratusen besökare och massmedia spred
glans över dessa släktforskardagar. SiN gav
tillsammans med Arbetets Museum ut en faksimilutgåva av ”Arbetets Bok”. Och vår nystartade SiN blev känd i släktforskarvärlden!
Än en gång varmt tack till alla medlemmar,
som hjälpte oss till denna framgång!! Förväntningarna vid starten överträffades med
råge!
Ungdomssatsning.
De senaste decennierna har gett dramatiskt
nya förutsättningar för släktforskning:
Digitalisering av kyrkböcker, förändringar
inom datorvärlden och globaliseringen har allt
bidragit till att förenkla släktforskning.
Vi konstaterade tidigt, att ungdom med sin
datorvana här hade enorma fördelar! Kunde

intresse för släktforskning dessutom väckas i
tidiga år skulle respektive ungdom ha den
stora förmånen att kunna fråga fortfarande
levande föräldrar och kanske äldre generationer om släktfakta. Med dessa två grundidéer startades ett testprojekt för att finna
framkomliga vägar. Trots ekonomiskt stöd
från Gustavianska stiftelsen och praktiskt stöd
från Kungsgårdsgymnasiet lyckades vi dock
inte förverkliga dessa våra goda tankar!
Styrelse och administration
Kärntruppen som utarbetade underlag till
det konstituerande mötet utgjordes av Lasse
Svensson, Claes Nyberg, Owe Norberg, Lars
Söderholm och Jan Ekermann. Mötet utsåg
SiN:s första styrelse med Owe Norberg som
ordförande. I samband med förarbetet till förbundets 25-årsjubileum valde Owe Norberg
att avgå av personliga skäl. Som t.f.ordförande åtog sig Johan Lundqvist att verka fram till
årsmötet mars 2012, då nuvarande ordförande
Olof Granberg valdes.
Stor vikt lades från början på utarbetande
av arbetsordningar för föreningens olika funktionärer (värdar, kursledare, kassör m.fl.).
Trots detta kunde under dessa år av häftig
expansion vissa barnsjukdomar inte undvikas.
Som så ofta är fallet gick SiN ändock stärkt
fram ur detta tack vare framgångsrik hantering av uppkomna problem!
Under de gångna fem åren har sålunda
vuxit fram en erfaren SiN-förening med
genomtänkta rutiner, en hängiven funktionärsstab och en stabil ekonomi, vilket allt ger
gott hopp för föreningens framtid!
Resumé över de gångna fem åren.
Lokaler: Redan den 22 november 2008 kunde
vi inviga vår nya 80 m2 lokal Schalegatan
7NB. Lokalerna var kraftigt nedgångna och
renoverades av egna medlemmar. Bord och
stolar tiggdes ihop. Samma var förhållandet
med datorer m.m. Hyresvärden var mycket
tillmötesgående.
Stadsantikvarie
AnnCharlotte Herz invigningstalade och önskade
SiN lycka till! Medlemmen Vera Gade
överräckte gipsplaketten Gustaf Lagerfelt,
varom mer berättas på annat ställe.

Stormöten: Under de två årliga stormötena
summeras SiN:s utveckling och planer, vilket
garanterar medlemmarna full insyn och
möjligheter att påverka. Med kaffe och
föredrag av inbjudna talare ges medlemmarna
meningsfull underhållning: Under årens lopp
har vi lyssnat till: Förbundsordföranden
Barbro
Stålheim, Claes Egnell om
släktäventyr i Alaska, Tomas Ribecker om ett
emigrant-äventyr under amerikanska inbördeskriget o.s.v.,
Torsdagsmöten och kortresor.
Varannan torsdagkväll har vi föredrags-afton i
SiN:s lokal. Egna medlemmar och inbjudna
företrädare för lokala organisationer berättar
för intresserade medlemmar. Ett axplock: Vi
har härigenom bekantats med föreningsarkivet ÖLFA, med Västra Husbys släktforskare, med Söderköpingsarkiv, med Lindö
hembygdsförening, med Norrköpings amatörbokbindare, med Vånga hembygdsförening,
med Nrk:s stadsarkiv och Föreningen G:a
NRK. Vi har också lärt oss mer hur man gör
sin egen släktbok eller egen hemsida osv.
Datortips och hur man bäst löser problem med
fader okänd har varit föredragsämnen.
Längre dagsresor
Vi har med buss besökt Utvandrarnas Hus i
Växjö, Riks- och Stadsarkiv i Sthlm men också Kungl. Bibl. och Krigsarkivet i Sthlm. I
egna bilar har vi besökt Sonstorp, Hällestad
och Finspång men också Marmorbruket.
SiN:s Hemsida är en viktig del av vår verksamhet. Ett förnämligt arbete har här ideellt
nedlagts. Under de två år vi hade ansvaret
också för SFD2011 hade vi dessutom två
hemsidor! Gå in på hemsidan få tips läs och
lär mer om släktforskning!!
Mycket mer är att berätta om de gångna
fem åren. De har varit händelserika och vi
har all anledning att vara stolta! Tack
allesammans!
Norrköping den 7 mars 2013
Olof Granberg
ordförande

8. En kalifornisk solskenshistoria
Ett forskningsreferat av Inez Ek
Med prolog och epilog av Jan
Ekermann
Prolog
En amerikan, Peter ”Orlie” Johnson, från
Kalifornien dök i somras 2012 upp i
Norrköping. Hans ärende var att söka spår
efter sin mormor Marie Swanson, som han
trodde hade fötts i Norrköping och
emigrerat
till
USA
1914.
Från
Antikvariatet ringde han Jan Ekermann,
tyvärr så olägligt att han samma dag måste
återvända till Stockholm med oförrättat
ärende. Enligt överenskommelse mailade
han oss från Kalifornien med litet mer
detaljer. Och nu började ett släktforsknings
äventyr!
Forskningsreferat
Peters fråga i mailet var om hans
mormorsmor (Hilda Ottilia Svensson f
1877) hade några syskon och om hon hade
flera barn än Peters mormor (Maria
Elisabet f 1895). Han visste nästan
ingenting om sin biologiska släkt på
mödernet eftersom hans mor och hennes
10 syskon blivit bortadopterade när hans
mormor blev änka och inte kunde dra
försorg om sina barn.
Forskningen blev svårstartad eftersom
mormorsmor uppgavs heta Attilia. (Ett
slarvigt handskrivet O kan ju lätt tas för ett
A. Så det är min gissning att missförståndet uppkommit så någon gång). Det
verkade också som om uppgiften om
församling var fel. Men den uppgiften var
bara delvis felaktig. Hon hade bott även i
den uppgivna församlingen men inte just
utvandringsåret. När Attilia ändrats till
Ottilia var det inte så svårt att komma på
rätt spår och hela släkthistorien fr.o.m.
Hilda Ottilias föräldrar och framåt i tiden
kunde nystas upp. Det blev dock ett
tidsödande nystande med många ändar.
Hilda Ottilias mor Anna Sofia födde 15

barn åren 1870-1894, varav 14 i
äktenskapet med Johan August Svensson
Så nog hade Hilda Ottilia syskon. Sju av
syskonen Svensson, däribland Hilda
Ottilia, utvandrade till USA. De flesta
hamnade i Jamestown 1. Passagerarlistor
och dödsindex har varit givande källor. Ett
av syskonen, Hildor Catharina, som
ändrade sitt förnamn till Hildur och gifte
sig Malmberg i USA, dog 1992, 99 år
gammal, i Jamestown där hon troligen bott
hela sin tid i Amerika. Hon efterlämnade
en dotter, Lillian K. Nelson, Jamestown,
två dotterdöttrar och fyra barnbarnsbarn.
När Peters mormorsmor utvandrade 1902
bodde Peters mormor Maria Elisabet kvar i
Norrköping hos sina morföräldrar till 1912,
då också hon flyttade till USA. Året därpå
kom morföräldrarna efter, men morfadern
flyttade efter några år, när mormodern
avlidit i USA, tillbaka till Norrköping, där
han bodde på samma adress som en av
sönerna.
Den andra frågan: om Hilda Ottilia fick
något mera barn kan också besvaras
jakande. Hon födde en dotter till i februari
1902, men den dottern dör redan i juli
samma år. 1902 är ju också året för Hilda
Ottilias flytt till Amerika.
___________________________
Jamestown ligger knappt 10 mil söder
om Buffalo, i staten New York. Trakten
präglas av jordbruk med sköna lövskogar
av ek, valnöt och andra ädla trädslag.
Grundad 1806 fick detta samhälle i början
av 1850-talet ett större tillskott av invandrade svenskar, vilket innebar en kraftfull
expansion av den därvarande möbelindustrin. År 1886 hade staden vuxit till
”city”. Svenskinvandringen fortsatte och
1930 var nästan 40 % av de 45 000
invånarna svenskar!
1

Det äldsta av syskonen, Anders Johan
Andersson f 1870, Anna Sofias son före
äktenskapet, bytte senare namn till
Fahlsten. Vi har spårat hans nutida
ättlingar i Sverige och etablerat kontakt
mellan Peter och Anders Johans barnbarns
barnbarn Thomas Forsmark som bor i
Kungsbacka och som också (fick vi veta
senare) är släktforskare och lagt ut
uppgifter i MyHeritage. Där kan vi nu se
fotografi av bl.a. Anders Johan Fahlsten.
Det är nästan hisnande. Den som forskat
fram det som finns i MyHeritage om
Anders Johan åt Thomas Forsmark heter
Einar Hultgren och är gift med en släkting
till Thomas, dock inte med blodsband till
Peter utan med en ”ingift” i släkten
Fahlsten.

Jag har också kontaktat Karin Lewis i
Jamestown (Nära Buffalo, staten NY) och
Kristin Gustufson i Yorba Linda
(Kalifornien), vilket ligger bara c:a 40 km
från där jag bor! De båda är döttrar till
min mormors kusin Lillian Nelson.

Alla syskonen Svenssons historia så som
den går att få fram via kyrkböcker och
andra tillgängliga källor har översatts till
engelska av Jan Ekermann och skickats till
Peter, som t.o.m. kunde få ett fotografi av
huset där hans mormor bott som barn.
Fotot finns i Norrköpings stadsarkivs
samlingar.

Och visst får ni använda det foto jag
skickade i höstas!
Er tillgivne
Peter Johnson”

Grundforskningen har
huvudsakligen
utförts av Lars Svensson och Inez Ek.
Epilog
Inför denna utskrift har vi bett Peter
Johnson berätta om ”hur gick det sedan?”.
Så här skriver Orlie i översättning till
svenska:
”Grattis till ert 5-års jubileum! Ni har
varit till stor hjälp för mig för att hitta
mina släktingar i Sverige och USA.
Kontakten med er gav mig namnen på
mina mormors mors bröder och systrar.
Med hjälp av er information kunde jag via
Ancestry.com spåra deras barn och
barnbarn och hitta deras respektive
boendeorter i USA.
Jag har kontaktat Orville Fallstone i
Vancouver (Wash.) och Mabel Hall i
Missoula (Montana). De båda är (first)
kusiner till min mormor.

Jag har också kontaktat Thomas Palm i
Mobile (Alabama). Han är son till min
mormors bror i Sverige. Jag har också
kontaktat Thomas Forsmark, som är
ungefärligen 3dje kusin till mig
(fyrmänning?). Vi har mailkontakt.
Utan er fantastiska forskning hade jag
inte hittat alla dessa släktingar. Nu
fortsätter jag med hjälp av dem sökandet
efter fler släktingar i såväl Staterna som i
Sverige!

****
Kan SiN och medarbetare få bättre betyg?
Tack alla som medverkat till denna
solskenshistoria tycker vi i redaktionsgruppen.

10. Gustaf Lagerfeldt plaketten
Av Jan Ekermann

En sann saga om en gipsplakett, som förvaras
i SiN-biblioteket och som har anknytning till
Norrköpings historia och kulturliv.
När SiN i november 2008 invigde sitt nya
forskningscenter på Schalegatan fick föreningen som gåva av medlemmen Vera Gade
en gipsplakett föreställande den då 90-årige
friherren Gustaf Lagerfelt. Den var år 1922
förfärdigad av den kände skulptören Tore
Strindberg. Enligt påskrift på frånsidan hade
plaketten i december 1958 överlämnats av
Strindberg till Norrköpingsrådmannen och
dåvarande ordföranden i föreningen Gamla
Norrköping, Anders Törnvall med tillönskan
om God Jul. (Man lägger märke till att det
hade förflutit nära exakt 50 år mellan de två
överlämnandena!)
I texten nämns ett sammanträffande den 4
december 1958 samt i en kryptisk formulering
”en vadslagning”, som Strindberg säger sig ha
vunnit! Strindberg signerar meddelandet med
egenhändig namnteckning. Vi har forskat
kring vad som kan dölja sig bakom dessa
formuleringar. Resultatet har blivit en
märkligt intressant historia, så intressant att vi
låtit trycka upp en liten skrift, den första i
föreningens småskriftserie. Trots hektisk
jultid kunde vi den 16 december 2008 i våra
lokaler samla representanter för de berörda
släkterna och en del Norrköpingsbor för
”avtäckning” av den unika gipsplaketten. Jan
Ekermann berättade då om plakettens historia.
Skriften presenterar berättelsens tre
huvudpersoner. Där berättas om Gustaf
Lagerfelt, som en gång donerade 10 000
bokvolymer till Stiftsbiblioteket. Hans
sonsons sonson, Fredrik Lagerfelt, är den elfte
generationen i rakt nedstigande led som
besitter Lagerlunda gård invid Malmslätt.
Skulptören Tore Strindberg var bror till den

Nils Strindberg, som dog i Andrés
nordpolsexpedition. Tores fader var kusin till
August Strindberg. Tore Strindberg blev på
egna meriter en mycket uppskattad skulptör,

bland annat känd för statyn ”Krokus” i
Stockholms stadshuspark. I Norrköping är han
representerad med flera av sina verk, bl.a.
med de två ”kattliknande” djuren vid f.d.
Skandinavbankens kontor vid Tyska torget.
De installerades i det Carl Bergstenska huset
redan 1908 och har alltså detta år 2008 firat
sitt hundrade år! I Hörsalsparken står
fontänskulpturen ”Fågelbad”. I Folkets park
står en porträttbyst föreställande Hjalmar
Branting.
Den 4 december 1958, i dagarna för exakt
50 år sedan, avtäcktes i Hyresbostäders regi
statyn ”Lek” i Ljuraparken invid daghemmet
”Regnbågen”. I kvarlämnade dagboksanteckningar berättar Anders Törnvall i detalj om
denna högtidlighet, där också skulptören var
närvarande. Efteråt bjöd Hyresbostäder på en
middag på Liebenfelts Standard Hotell. Här
kom rådmannen att sitta bredvid skulptören.

Gott vin bjöds och samtalen var angenäma.
Härvid kom stockholmaren Strindberg att
berätta att han redan 1922 varit på Lagerlunda
för att avporträttera den då 90-årige Gustaf
Lagerfelt. Nej, nej, här opponerade sig rådmannen, eftersom han varit skolkamrat i
Linköping med en Lagerfelt, vars far hette
Gustaf och absolut inte kunde vara äldre än
50-55 år vid 1922-tillfället. Kurt von Schmalensee menade att rådmannen hade rätt och
där stod alltså ord mot ord! Vad slogs! Man
skiljdes åt och en lustig brevväxling blev
följden. Här skickade till slut Tore Strindberg
till Anders Törnvall denna nu aktuella gipsplakett med påskriften om vadslagningen:
”Jag vann! God Jul! Tore Strindberg”.

Eftersom plakettens text tydligt angav att
Gustaf Lagerfelt var 90 år 1922, styrktes
Strindbergs påstående och därmed hade han
vunnit vadet! Men båda hade faktiskt rätt! De
hade haft två olika Gustaf Lagerfelt i
tankarna!
Ja, se det var en riktig men alldeles sann
JULSAGA!
Plaketten är monterad i föreningens bibliotek
och på ett så finurligt sätt att frånsidan också
kan studeras.
Skriften, som är en raritet, säljes för 50 kr,
varvid hela beloppet går till nytryck av häften
och överskottet tillföres föreningskassan.

112. När Curt blev blåst av ”JR” Larry Hagman !
En speciell episod om en svensk amerikan.

”Detta har upplevts och skrivits av Curt Arrelid, som är en av SiN:s många mentala supportrar!”

Våren 1981 gjorde vi en semestertur och bilade i skotska högländerna. Den sista natten
gästade vi Buchanan Arms hotel i Drymen, Stirlingshire som ligger norr om Glasgow. När nu
Dallas återkommer i TV-rutan påminner detta oss om ett möte med själva huvudpersonen i
TV-såpan skådespelaren Larry Hagman.
Vi skulle inta en drink före middagen och slog oss ned
vid ett bord i hotellbaren. Vid bardisken står då en
mansperson och samtalar med en dam. Curt säger då att
killen där i baren är en bekant från Norrköping.
Missförståndet klarades snabbt ut av Marianne som
kände igen Larry Hagman som JR Ewing i TV serien.
När Curt tände sig en cigarett kom Larry fram till bordet
och hade någon slags burkpryl med sig, från vilken han
blåste ut såpbubblor med på Curt. Vi alla skrattade gott tillsammans och han berättade varför
han gjorde så, när du blåser rök på mig, då blåser jag bubblor på Dig. Han var en stor
motståndare mot rökning och gjorde propaganda för detta. Kvinnan han språkat med i baren
och vilken vi tidigare talat med i hotellobbyn, berättade nu för honom att vi var svenskar! Are
you swedish? utbrast Larry, tala svenska I am married med en svenska.
När hans hustru May, en stund senare kom till baren blev vi genast bekanta, hon berättade att
de var där på semesterresa liksom vi. Hon var bördig från Örebro och var företagare och sålde
pooler hemma i Los Angeles. Det skall bli kul att nu återse honom i rollen som den elaka

”JR” trettio år senare med ett semesterminne vi inte glömmer.
Hälsningar Curt Olof och Marianne.

Berättat av Curt Arrelid

14. Det var så här det började 2011
av Margareta Björklund
Det är min mammas förtjänst att jag började
forska om min släkt. Tack mamma!
Hon bodde i samma hushåll som sin farmor i
Ringstorp hela sin uppväxt och besökte sin
mormor i Norrköping under sin barndom.
Mamma berättade ofta på senare år om sin
farmor och mormor så jag bestämde mig för
att när jag slutat arbeta skulle jag börja med
släktforskning. Jag ville veta mer om dessa
damer i mammas släkt.

Jag började söka reda på fakta om min
mammas farmor, Brita (Ståhlgren) Follin, och
hittade hennes härkomst och en del av hennes
familjehistoria. Av hennes beslut att döma var
hon en stark kvinna, som bl.a. som nybliven
änka köpte en fastighet i Ringstorp där hon
startade en lanthandel, sydde kläder och
förestod samhällets telefonväxel. Växeln stod
i familjens vardagsrum.

Sagt och gjort, hösten 2011 sökte jag på nätet
efter forskarföreningar i Norrköping. Jag
hittade Släktforskarna i Norrköpings hemsida
och anmälde mig till vårens nybörjarkurs. Jag
övertalade en annan pensionärskollega att
börja med mig, för det är alltid roligare att
vara två!
Kursen startade i januari 2012 och vi var 10
förväntansfulla elever. Vi hade två duktiga
och engagerade lärare som lotsade oss igenom
starten på vår nya hobby.
Jag köpte ett dokumentationsprogram, `Min
släkt´, för att dokumentera allt som jag hittade.
Jag prenumererar även på ett forskarprogram,
ArkivDigital, för att ha tillgång till Sveriges
alla kyrkböcker. Nu har en ny värld öppnat sig
för mig!

Hildur, Brita och okänd, kanske Lina

Ringstorp i Örtomta Lindö är socken 1930.
Fastigheten Lindö är de tre husen i nedre vänstra
hörnet, ägdes av Brita (Stålgren) Follin.

Hennes svärdotter, min mormor, tog över
växeln när Brita hade gått bort. Det finns mer
att lära om Brita och hennes son, men jag
lämnade dem för ett tag och koncentrerade
mig istället på mammas mormor, Hulda
Forsberg, som bodde i Norrköping precis som
jag gör.
Jag visste en del om Hulda: Hon var mor till
tre barn, Gerda, Hildur och Sven, alla ”oäkta”.
Hon arbetade som väverska på ett mindre
väveri och hon dog av brännskador som hon
fick i sin lägenhet när
hennes nattlinne tog
eld vid kakelugnen.
Hennes äldsta dotter
emigrerade till Amerika
och
hennes
mellanbarn
Hildur
hamnade i Ringstorp
och blev min mormor.
Tunnbindaregatan 19.

Nu ville jag veta mer. Jag var ivrig att sätta
igång och ”kastade” mig in i kyrkböckerna
via datorerna på forskarlokalen. Det var en
fantastisk upplevelse att få fram så mycket
fakta genom dessa böcker!

Inte nog med det! Där bodde också en
fosterdotter med samma efternamn! Med lite
forskning kom jag fram till att detta flickebarn
var Hildurs kusin, också från Norrköping.
Denna flicka var dotter till Huldas bror.

Där finns alltid `gamla´ forskare, som kan
hjälpa en när man kör fast, och det gjorde jag!
Jag hade lite bråttom och var alldeles för ivrig!
Min kurslärares ord ringer i öronen: -”Skriv
alltid upp källan till dina fakta!”
Det gick lite fort i början så dessa källor
glömde jag oftast bort att skriva upp. Då är
det svårt att backa om man behöver det. Jag
visste ibland inte
var jag hade hittat
faktauppgifterna.
Då fick jag backa
ett par steg!
Ja, jag lugnade
ner
mig
och
numera
skriver
jag upp källan
först.

Så har det fortsatt. De 6 syskon som fanns i
Norrköping var involverade i varandras liv på
olika sätt, viket gjorde att jag har forskat
mycket på bredden inom samma generation.
Jag har försökt ta reda på så mycket som
möjligt om dessa syskon och deras barn och
barnbarn. På köpet har jag fått nu levande
släktingar som jag har kontakt med, vilket är
underbart. Två av dem ”ramlade jag på” av en
slump, vilket är en annan historia. Jag har
genom dem fått reda på saker som jag undrat
över. Jag vet att jag har fler sysslingar där ute,
som jag kommer att ta kontakt med om jag
behöver veta mer.

Hildur (Forsberg) Follin, Brita
Jag ville bl.a. veta
(Follin) de la Gardie och
hur
det kom sig
Margareta på dopdagen 1948.

att mormor Hildur
hamnade i Ringstorp utanför Linköping. Det
var långt mellan dessa orter i början på 1900talet.
Jag fick svaret som en underbar ahaupplevelse. Jag hittade informationen där det
stod att hon flyttat från Norrköping till
Örtomta och att hon flyttade in hos en Carl
Niklasson. När jag såg vad hans hustru hette
fick jag stora ögon! Hon hade samma
efternamn som min mormor, Forsberg!!
Det visade sig att Carl hade gift sig med
Hildurs moster! Jag har träffat dessa två
personer när jag var barn, men aldrig vetat
detta.

Nu har jag bara samlat all fakta i mitt
dokumentationsprogram, så nu börjar arbetet
med att omforma fakta till berättelser om
personerna jag forskat om och lägga ut dessa
på min nystartade hemsida.
www.huldaforsberg.wordpress.com
Till dessa berättelser kan jag också koppla
foton på både personer och på hus där de levat.
Jag har ett stort och roligt arbete framför mig,
både med fortsatt forskning och författande.
Den nyblivna släktforskaren
Margareta Björklund

16. Ett släktforskarfynd med
många frågor!
Av Jan Ekermann
I
samband
med
våra
uppskattade
släktforskardagar på Louis de Geer augusti
2011 blev jag kontaktad av Per Erik Larsson,
boende på Kvarngården Stjärnvik invid
Finspång, som överlämnade ett kuvert med
intressanta uppgifter:
Dels nedanstående foto taget vid ”ett
kamrat-möte 1944 på S:t Olovs skolan i
Norrköping klass VII”, dels också vidstående
namn på de tretton damerna, som var
fotograferade på bilden! Tyvärr står det inget
om de är återgivna från vänster till höger
eller tvärtom.

Kanske kan våra SiN medlemmar hjälpa oss
med identifieringen!!
Jag kan bidra med att berätta om
”Karin Ingeborg Ekermann, född Lindgren,
att hon var född 1898 och dog 1982. Hon var
gift 1926 med Herbert Otto Fredrik
Ekermann,
född
1895,
tjänsteman,
innehavare av Kättsäters fideikommiss, död
1952. De fick en dotter, Kerstin Margareta
Ekermann, född 1929, f.d. speciallärare vid
Brönjaskolan i Boden.

A.L. Larsson, född Andersson, Karin Pettersson, Gunhild Mårtensso, född Bergsten, död, Ebba Sjöberg, Greta Svennberg,
född Kjell, död, Eva Persson, Karin Nyström, Elly Jansson (gift?), Helga Eriksson, Greta Hemmingsson (gift Alvenius), Karin
Lindahl, Karin Ekermann, född Lindgren.

17. EN SPÄNNANDE UPPTÄCKT
av Gerd Åhs
En kulen oktoberdag år 1897 föds en liten
flicka i Värna utanför Linköping. Föräldrarnas
namn är Johan och Alma, flickan är deras
förstfödda och hon får namnet Rut.
Livet består av hårt slit som statare på
landsbygden i Östergötland, man flyttar ofta
till nya gårdar. Barnskaran växer, Rut får först
två bröder, Holger 1901 och Adrian 1904. Hon
visar tidigt mod och företagsamhet, hon tar
ansvar för sina syskon när föräldrarna måste gå
hemifrån för att sköta sina sysslor på gården.
Så småningom får de en större stuga med
tillhörande byggnader som Johan inreder till
korgverkstad. Han är duktig på korgflätning
och verksamheten blomstrar så pass att de kan
leva på den. De blir så gott som självförsörjande.
1906 och 1909 utökas familjen med två
döttrar, Vivan och Vinnie. Rut börjar skolan
när hon är sju år. Hon är vetgirig och vill lära
sig allt på en gång. Katekesen lär hon sig
utantill så fort hon kan läsa. När Rut
konfirmeras är hon gammal nog att börja
arbeta, men hon behövs hemma för att hjälpa
till med småsyskonen. Hon blir kvar något år
till i hemmet innan hon får pigplats.
Vid den här tiden rasar första världskriget
ute i Europa. Rut läser om de fasansfulla
händelser som sker. Hon har alltid haft en
längtan ut i världen men nu blir hon rädd och
finner sig till ro i den lilla värld som är hennes.
En dag blir Rut tillfrågad om hon vill
komma till kantorbostaden i Grebo för att bli
husa. Det är en stor ära att få en sådan uppgift
och hon tackar givetvis ja. Hon får ett stort
hushåll att ansvara för och tar itu med
sysslorna med liv och lust. Kantor Gustafsson
är en mycket snäll och bildad man som
uppskattar Ruts noggrannhet och huslighet.
Det följer några lyckliga år då huset och
trädgården blommar under Ruts ömma vård.
Åren 1915 och 1917 får Rut två bröder, Gösta
och Bror, och hon måste fara hem och hjälpa
modern, som inte är så ung längre, men de
andra syskonen börjar bli stora nog att hjälpa

till. Den äldsta brodern är redan ute och tjänar.
Rut är nu tjugo år.
När Rut återkommer till Grebo har det
kommit nya arbetare till byn som går runt på
gårdarna och gör diverse dagsverken. Ett par
av dessa unga män blir Rut och hennes
kamrater hos kantorn bekant med. Till
trädgården hos kantorn hör en vacker
syrenberså där man samlas om sommar
kvällarna och sjunger och spelar. En av ynglingarna har ett dragspel.
Under året som kommer spirar kärleken
mellan Rut och en av männen, Gillis. Han är
tre år yngre än hon, men verkar vuxen för sin
ålder. Vintern blir mycket hård, meterhöga
drivor och sträng kyla. Männen bor i varsin
liten stuga i byn och man måste elda så kraftigt
i kakelugnen så den glöder. En morgon får inte
Gillis liv i kamraten och när han tar sig in i
stugan ligger han död av koloxidförgiftning på
grund av gaserna från kakelugnen. Det är en
svår chock för alla i gården. Rut och Gillis tyr
sig allt mer till varandra. Den gladaste i gänget
är borta och ingen kommer i stället.
Under våren förstår Rut att hon är med barn
vilket inte finns med i hennes planer, men hon
finner sig i sin nya roll. Gillis har svårt att
acceptera det som skett men tar sitt ansvar. De
trolovar sig till hösten, men vigs inte förrän
annandagjul när barnet är fött. Gillis är kvar i
Grebo, Rut flyttar hem till Värna där hon föder
sin son, Olle 4 november 1920.
Rut vilar ut efter förlossningen i hemmet.
Till Grebo varken kan eller vill hon återvända.
Men som piga kan man inte ha ett barn med.
Olle blir därför kvar hemma hos Alma när Rut
måste ta de pigplatser som finns. Olle blir som
en lillebror till Almas minsta pojkar. Gillis
besök hos Rut och sonen blir glesare med
tiden, han får inte heller något arbete närmare
henne. När han gör rekryten i Linköping hör
han inte alls av sig eller svarar på brev. Rut
skriver till honom och berättar om Olles
framsteg, när han får tänder, lär sig gå, de

första orden, hon skickar foton på pojken, men
Gillis intresse är svalt. Det går några år innan
Rut förstår att han helt försvunnit ur hennes
liv. Enda möjligheten för att själv kunna ta
hand om sitt barn är att ta tjänst som
hushållerska i familj.
Rut får 1923 plats hos en man som blivit
lämnad ensam med fem barn. Barnens mor har
övergivit sin familj. Här kan Rut ha sin Olle
med. Hon får en redan färdig familj att ta hand
om vid 26 års ålder. Ett av barnen är redan
utfluget och den andra är på väg ut. De övriga
tre barnen är 13, 11, 7 år. Olle är nu tre år.
Rut sliter för att få ordning i hemmet som
blivit eftersatt utan en kvinnas hand. Rickard
är arbetsam och händig. De är statare och man
flyttar runt i Östergötland och Småland. Rut
och Rickard finner varandra och får en son
tillsammans. Rickards skilsmässa är klar men
Rut vet inte var Gillis finns. Hon får hjälp av
prästen i församlingen med att upplösa
äktenskapet så att de båda kan gifta sig.
Rut och Rickard lever sedan tillsammans
resten av sina liv och får flera barn av vilka
den som skriver detta är den allra yngsta av
sammanlagt tio. De bygger upp ett bra liv för
sina gemensamma barn som växer upp långt
från dragiga torp till en varm villa med stor
trädgård, skog, berg och sjö inpå knuten.
Men vad hände med Gillis? …………………
När jag för drygt ett år sedan gjorde synopsis
till en roman om mina föräldrar upptäckte jag
luckor som måste fyllas i. Jag återupptog min
släktforskning som jag tidigare sysslat med en
del. Själv berättade aldrig mamma något, ville
inte svara på frågor eller prata om förr i tiden.
Vi visste att mamma hade Olle med sig till
pappa, men han har alltid räknats som en av
oss. Det har aldrig gjorts någon skillnad mellan
honom och oss. Om mamma varit gift när hon
fick honom visste vi inte heller säkert. Från
Landsarkivet i Linköping fick jag all info jag
behövde. Där stod om trolovningen med Gillis,
Olles födelse, vigseln den 26 dec.1920 och
Gillis födelsedata och plats. Därifrån kunde jag
sedan söka vidare efter honom. Enl. uppgift
från en moster skulle han ha omkommit i
Tyskland. Till min stora förvåning fann jag att

han avled i Stockholm 1982. Han blev
följaktligen 82 år gammal. Naturligtvis ville
jag veta hur han levt sedan han försvann ur
mammas liv. Jag kunde inte finna ut var han
varit bosatt men han hade varit gift en gång till
och fått en son 1931. Alltså nästan exakt elva
år efter sin förste son Olles födelse. Han hade
skilt sig från andra frun men sonen bodde i
Stockholm och hade familj och flera barn.
Detta betydde att den mannen var halvbror till
min halvbror Olle. Det var inga problem att ta
fram adress och telefonnummer. Jag själv är
alltså inte släkt med honom. Det kändes
spännande när jag efter några dagars
funderande tog mod till mig och ringde upp.
Efter presentation och förklaring vem jag var
och varför jag ringde blev det en timmas prat
om oss själva och våra släktband. Jag fick veta
mycket om Gillis och varför han betedde sig
som han gjorde mot min mamma. På samma
sätt hade han behandlat sin andra fru och deras
son. Han kom och gick som han ville, försvann
tidvis och kom tillbaka utan förklaring. Tog
inte ansvar för sin familj någon gång. Han
levde alltså efter ett speciellt mönster.
Jag har regelbunden kontakt med Nicke
som min nyfunna ´släkting´ heter. Vi har
träffats några gånger, bl.a. här hos mig och
tittat på kort för att spåra likheter med Olle,
men den största likheten ser man på Nicke.
Han har samma hårfäste och huvudform som
Olle, även humorn tror jag han fått med sig.
Han blev änkling för några år sedan, men
barnen tycker det är spännande att ha fått nya
släktingar. Nickes mamma fick dra sig fram
bäst hon kunde ensam med Nicke när han
växte upp. Hon var piga och mjölkerska på
gårdar runt landet och hamnade slutligen
utanför Stockholm där hon slog sig ner sin
sista tid.
Jag vet inte om mamma visste något om
Gillis, om det var en hemlighet som ingen fick
veta eller om hon trodde han var borta. Hon
tog med sig hemligheten i graven. Önskar att
hon berättat för oss om hon visste något.
Skulle så gärna ha pratat med henne om det jag
fått veta och om min nyfunna vän.
En berättelse av Gerd Åhs.

19. Coopværdie-Capitainen
Nor Ekermann
1817 – 1857
Av Jan Ekermann

Min farfars farfars far ägde en mindre
stångjärns-hammare i Forsbacka invid
Åmål. Han hette Eric Gustaf Ekermann
(1744-1813). Hans yngste son Anders
(1783-1834) ärvde en vacker slant, flyttade
till den i Norge närliggande hamnstaden
Fredrikshald, etablerade sig där som
exportör av Dalsland-Värmländska trä- och
järnprodukter. Det gick rejält snett, när
Karl XIV Johan och Sverige tog över
Norge från Danmark: Konjunkturerna
urartade, Anders bland många andra gick i
konkurs.
De svenska syskonen hjälpte år 1831
Anders och sonen Nor Ekermann med flytt
till den blomstrande sjöstaden Västervik,
där Anders blev källarmästare på en krog
och den då 14-årige sonen Nor
skeppspojke på något av de MæchelFalckska rederierna, vilka genom giftermål
blivit släkt med en äldre broder till Anders.
Fadern Anders dog redan 1834. Den nu
föräldralöse Nor avancerade under årens
lopp med praktiska erfarenheter på olika
segelskepp men också i språkliga och
ekonomiska färdigheter. Redan som 21åring nämns han som styrman! Nor tycktes
ha fallenhet för sjölivet. Konsten att
navigera tillhörde nödvändigheterna. Nor
fostrades att ta allt större ansvar. Som 31åring för han som kapten på fartyg till
Sydamerika och Kina.

Våren 1853 hade Nor befälet på den
nybyggda briggen ”Patria” och besökte då
Singapore, Hongkong, Manilla, Adelaide
och Batavia före den långa hemresan, som
anträddes juldagen. Nästan hemkomna
passerades Hamburg den 11 juni 1854.
I juni 1855 var det dags igen! Då
sjösattes i Västervik det över 200 läster
tunga barkskeppet ”Canton”. Nor var nu 39
år gammal och själv delägare i fartyget.
Jungfruresan gick till Rio de Janeiro och
hem via New Orleans. Besättningen var 16
man stark och medelåldern under 25 år.
I Göteborg förstärktes besättningen med
Nors 21-årige kusin, den från Krigsakademien
nyutexaminerade marinlöjtnanten Carl Fredrik Ekermann.
Avsikten med dennes deltagande i kommande resor var att han skulle förvärva
nödvändig praktik. Målet för denna resa,
som skulle visa sig bli över tvåårig, var
Australien och Kina. I Kina träffade Nor
Ekermann ett fördelaktigt avtal med ett
kinesiskt handelshus och fick för detta 300
pund i månaden. Canton hade helt enkelt
kontrakterats av kineserna! Färden gick
från hamn till hamn, kors och tvärs i dessa
fjärran farvatten: Från Bangkok till
Hongkong, Singapore och ”Schanghai”
men också till Macao, Mangalore, Bombay
och Melbourne. En längre avstickare
gjordes under 1857 tvärs över Stilla Havet
till den amerikanska västkusten. San
Fransisco angjordes, varifrån ett brev till
Västervik bekräftade resan.
Fartygets last utgjordes av kineser, som
skulle till järnvägsbyggena men framförallt
till ”guldfyndigheterna” i Vancouver-

området. Här nämndes i brev särskilt Puget
Soundvikarna vid Seattle.
Skeppet Canton seglade med vinst! Nor
kunde då och då skicka hem tusentals pund
till rederiet i Västervik. Weckobladet
beskriver Nor Ekermanns resor ”som
särdeles lyckliga turer”.
Väl tillbaka igen i Kina avseglade
”Canton” den 9 mars 1858 från Hongkong
via Macao till Singapore. På redden i den
burmanesiska staden Rangoon lossades
och lastades som vanligt styckegods av
olika slag. Men allt avlöpte inte som
vanligt.
Westerviks Posten berättar den 10 juli
1858: ”Med posten ingick den sorgliga
underrättelsen att en av wår handelsflottas
förnämsta befälhavare, kaptenen Nor
Ekermann förande skeppet Canton, slutat
sina dagar i Rangoons hamn den 27 april
efter en lefnad af 41 år. Kapiten
Ekermanns sällsporda skicklighet såsom
skeppsbefälhafware har warit förenad med
hwad man kallar tur och lycka, så att hans
frånfälle utgör för hans rederi en swår
förlust….”.

Den ogifte Nor Ekermann hade drabbats
av ”blodslag” i sin kajuta och begravdes i
Rangoon.
Kusinen Carl Fredrik Ekermann hade lärt
sig oerhört mycket under åren tillsammans
med sin erfarne släkting. Och inte minst
under gemensamma strapatser hade de lärt
av varandra men också blivit de bästa
vänner under många förtroliga samtal. Carl
Fredrik lämnade ”Canton” i Rangoon och
tog sig hem som förste styrman på
barkskeppet ”Thor”.
Efter många år på olika handelsfartyg och
i olika befattningar i svenska flottan
avancerade Carl Fredrik Ekermann till
kommendörkapten. Han dog ogift 1906
och är begravd på Galärkyrkogården i
Stockholm.
År 1858 firades över hela det engelska
Commonwealth inklusive Indien drottning
Victorias födelsedag. I Rangoon skedde
det med en elefantkapplöpning, där
jockeyerna
utgjordes
av
engelska
officerare. Möjligt är att Nor och Carl
Fredrik eller bara Carl Fredrik fanns bland
åskådarna!
.

21. Årtiondets skandal!
Notering i födelseboken från Resele i Y-län.
av Siw Rosenqvist

På sidan 93 i födelseboken C:1 från Resele
församling i Ångermanland, Y län, hittade
jag följande tankeväckande noteringar:
Tängsta
1735
d.
12
döptes
Jöns
Swenssons
Karin Ersdotters oägta Barn Jöns.

Julii
och

Tängsta
1735
d.
6
döptes
Jöns
Swenssons
Malin Ersdotters oägta Barn Pär.

aug.
och

Tängsta
1735
d.
2
Oct.
Döptes
Jöns
Swenssons
och
Helena Ersdotters oägta Barn Helena.
Mellan dessa noteringar finns ett par till
om döpta eller begravda i församlingen.
Längst ner på sidan har prästen skrivit
förklaringen:
Obs. Jöns Swenssons tre oägta Barn med 3
Ersdöttrar, alla Systrar, döttrar af Er.
Erss. i Tängsta, födde inom 3 månader.
Husförhören här började först 1769 och det
finns inga sockenstämmoprotokoll förrän
1780. Har inte lyckats hitta någon
ytterligare uppgift om denne Jöns
Swensson, inte som barnafader eller bland
vigda eller döda. Vem var han? En
förförare av stora mått eller en
våldtäktsman? Anmärkningsvärt är att två
av systrarna blev bra gifta och det tolkar
jag som att Jöns Swensson nog var en ful
fisk.

Karin var född 1703 och hon förblev ogift,
oklart när hon dog. Sonen Jöns blev dräng
och gifte sig inte under åren jag lyckats
följa honom. Han dog eller försvann
omkring 1792.
Malins son Pär dog när han var 1 Obs
år. Hon
gifte sig 1744 och fick fyra barn till. Hon
var bondhustru i Bodvill och levde 17081791. Hon var min mormors morfars
Obs
farfars mor.
Helena var född 1714 och dog omkring
1788. Hon gifte sig 1738 och blev
Obs
bondhustru i Gåsnäs, fick ytterligare fem
barn. Hon var min morfars morfars
mormors mor och min mormors farfars
mormors mor. Den oäkta dottern Helena
blev också bondhustru och levde till 1815.
Fadern, Erik Ersson, var bonde i Tängsta.
Sex av hans sju barn nådde vuxen ålder
och tre av dessa barn räknar jag som mina
anfäder. Förutom systrarna Malin och
Helena var yngste sonen Per (1719-1788)
min morfars farfars farmors far.
De flyttade inte långt på den tiden och när
de så småningom började flytta gjorde de
det rejält. De flesta bosatte sig i USA, men
många valde att flytta till Canada.
Ett forskningsresultat av,
Siw Rosenqvist

22. Stjärnorps socken i Linköpings
Kommun
av Ing-Britt Berg
För över 20 år sedan köpte jag och min man
en sommarstuga i Stjärnorps socken. För min
del var dessa områden inte helt obekant
eftersom jag själv är född och uppvuxen i
Skärblacka. Så under min barndom har jag
badat i Roxen vid Sandviks camping och
klättrat upp i Stjärnorps slottsruin, vilket man
inte får idag, pga. rasrisk. Men något som jag
då inte visste, var att min farfar var född i
Vreta Kloster på en gård som hette och heter
än idag Härna Ryttargård. När jag senare
började med släktforskning upptäckte jag, att
min släkt på min farfars sida var från
Stjärnorps socken och att de bott i Stjärnorp i
många generationer och på olika gårdar. Till
min förvåning upptäckte jag också då att det
var gårdarna och torpen runt området där vi
idag har vår sommarstuga. Ibland kan man
fundera över om det var en slump eller om
saker och ting har en mening, att man helt
enkelt söker sig tillbaka till sina rötter.
De gårdar och torp som mina anfadrar bott
och verkat vid var Halsebo, Kvarsebotorp,
Elmesbo, Gärdsjönäs, Axhult, Sjölunda,
Marieberg,
Stensjötorp,
Rådsla
men
framförallt Häggetorp. Häggetorp är en rad
by, den enda i Stjärnorp, som består av tre
gårdar. Där tre bostadshus ligger på ena sidan
av vägen och tre ladugårdar på andra sidan
av vägen. Gårdarna kallas för Norrgården,
Mellangården och Sörgården precis som i
Astrid Lindgrens Bullerbyn. Mina anfadrar
har bott och verkat i Häggetorp i över 200 år.
Sommaren 2008 var jag och min man och
besökte Häggetorp. Framförallt Mellangården där

de flesta av mina anfadrar bott. Det var en
spännande tillbakablick och vi fick möjlighet
att prata med mannen som bor där idag och
han visade oss även runt i sitt hus. Det var
som att komma tillbaka till en för oss idag
svunnen tid. Tiden där hade liksom stått stilla
ett tag.

Mellangården
Vad levde man då av i Stjärnorp och
Häggetorp?
Jo, Stjärnorp är framförallt en skogsbygd så
många var skogvaktare. Bergshantering var
något man också arbetade med.
I Stjärnorps socken fanns fyra gruvor, två vid
Rådsla, en vid Slumperhult och en vid Perstorp. Vid Rådsla fanns även ett stångjärnshammare som var igång på 1600-1700-talen
och fanns kvar ända till 1820. Hammaren är
upptagen i 1825 års jordebok "Bergshammare i Rådsla ägdes av bönder", och
bönderna fick betala en riksdaler årligen i
skatt för sin hammare. Ett annat hantverk
som förekom vid Rådsla var huggning av
kvarnstenar vid Kvarnstensberget norr om
byn.
Det var vid Rådsla gruva som mina anfärdar
från Häggetorp arbetade. Då, sommaren
2008, var jag och min man uppe vid Rådsla,
en del av hyttans väggar står ännu kvar idag
och slagghögarna, hyttruinen och gruvhålen
kan man fortfarande se. Vi hittade en hel del
slaggrester från den tiden. Det var ett hårt liv
som både kvinnor, män och barn fick delta i.

Min farfars mormor bodde i Häggetorp och
arbetade vid Rådsla gruva. Den 13 december
1835 dog hon och i dödsboken står det att
Johanna Olofsdotter dog av ett fall från en
Kolryss på Sörby backa under färd till
Linköping. Det var
på en kolryss, en
slags släde, som
man
transporterade
kolen i.
När vi kom hem
berättade vi för vår
då 20 årige son,
om hur livet som
bergsmän och deras barn och fruar kunde se
ut. Han uttrycke sig då spontant…
Oh, vilken tur att inte jag var född då. Det
kan man ju tycka som ungdom, med vanan
att ha tillgång till Tv, datorer och annat.
När jag besökte Vånga Hembygdsförening
fick jag se hur en kolryss kunde se ut. I dag
finns en 5 km lång vandringsled kallad
Rådsaleden som går genom detta område.

1913 började man också bygga en
transportbana för timmer i Stjärnorps socken.
Den gick mellan Norrbysjön och Elmesbo
respektive Rådsla. Den förlängdes och
byggdes till under årens lopp, men 1926 var
hela sträckan till Rådsla klar. Banan blev 2,3
mil lång. Den kallades för Gullbergsbanan.
Banan blev inte långlivad 1932 började man
att riva upp banan. Vreta Klosters
Hembygdsförening har givit ut en skrift om
Gullbergsbanan och sökandet efter resterna

av den en gång så användbara transportled.
2007 började några entusiaster sökandet.
Vad kan man då se och uppleva i
Stjärnorp idag? Jo, Stjärnorps slott är ett
spännande utflyktsmål. Stjärnorps slott uppfördes 1655-1662. När jag var liten fick man
gå upp i slottstornet, men så inte idag.

Stjärnorps kyrka är inrymd i södra flygeln till
Stjärnorps slott, uppfört 1685-1661. Det är en
mycket vacker liten kyrka, som väl är värd
ett besök. En svår
brand förstörde slott
och kapell 1789, men
kapellet återställdes
redan samma år. 1810
blev kapellet församlingskyrka
i
Stjärnorps socken.

Vid Stjärnorps Slottsruin finns även
Stjärnorps- ravinen som har en ca 1 km lång
vandringsled. I ravinen finns bland annat
Strutbräken, en slags ormbunke. Stjärnorpsravinen är en 2,5 km lång bäck-ravin som
mynnar ut i Roxen.
Rhododendrondalen som ligger i Bjärbäckens ravinfåran, har många olika sorters
rhododendron. Mycket vackert i juni månad.
Så finns ju som jag nämnt tidigare, Rådslaleden en 5 km lång vandringsled.
Bjäsäters by och kvarn får man heller inte
glömma att nämna. Det är en klungby, med
kvarn som ägs av Vreta Klosters Hembygdsförening. Här finns också en smedja och ett
hembygdsmuseum.
Berättelse av Ing-Britt Berg

24. ”Sån´t händer” eller
”Det är spännande nästan jämt”
av Kerstin Nyrén

Detta hände under föreningens första år
2008. Lasse Svensson hade hittat en gammal
bok i en ”boklåda” som han visade mig och
vi fick ett infall att försöka hitta den person
som ägt boken. Ett namn, Johan August
Tornberg, en församling i Östergötland och
år 1839 var utgångsläget. Det var ingen

Lennart söker i Husförhörslängden

konfirmationsbibel, men Lasse och Lennart
sökte i husförhörslängder efter namnet Johan
August.
Det var en chansning, men de gav upp
efter en stund. Ett par timmar senare kom
Folkbladet för att intervjua och fotografera
släktforskarföreningens nya lokaler. Just då
satte jag mig vid en dator och fotografen bad
mig visa hur man kan söka i husförhörslängder. Jag visade startsidan och skrev in en
församling på måfå och det råkade bli
Tjällmo.

jag. ”Det var verkligen samma Johan August,
men i en helt annan del av Östergötland och
20 år senare. På den sidan som vi fått fram
stod nu hans namn, födelseort, födelsedatum,
vigseldatum och plats för vigsel. Där fanns
också hustruns namn, födelsedatum och plats
och första barnets namn och födelsedatum.
Hon föddes i Tjällmo, dit föräldrarna flyttat
efter vigseln ett år tidigare, i den församling
som
stod
i
den
gamla
boken.
Det visade sig, att boken var en samling
predikningar av kända potentater under ett år
och Johan August hade titeln komminister.
Så fick vi svaret och kopplingen till boken.
Ingen av oss hade släktskap med familjen.
Det är en familj med sin egen historia, men
det kändes lite som en länk till tidigare
generationer. Att hitta hans namn var väl en
chans på tusen, kanske mer,

Det var många namn på den sidan, men jag
– eller som Jan sa:
”Tänk vilka bra apparater vi har här!”
Berättat av Kerstin Nyrén

visste inte vilket år eller vilken gård som
kom upp. Min tanke var att visa något annat
som kunde vara intressant och jag skulle just
trycka bort sidan, när Lasse utropade: ”Ta
inte bort sidan, där har vi ju Johan August
som vi letade efter!” Nu blev det genast
spännande. Varför var han här? Är det han?
Vad är klockan? Nej- Vilket år är det? Det
var som om han kom fram och sa: ”Här är

25. Tre korta händelser
av Inga-Lill Weslien
1. Ett lägersmål.
Brita anklagades år 1607
tillhandlat sig ett par skor
Prästköp, vilket var olagligt
makes vetskap. Skorna hade
deras dräng Göran Finne.

för att ha
av Måns i
utan hennes
hon gett till

Därefter rymde drängen från gården.
Ett rykte hade då uppkommit att Brita
skulle ha haft lägersmål med drängen.
Hon hade erkänt för sin make att hon och
drängen två gånger haft lägersmål med
varandra.
Inför tinget 1608-04-13 erkände hon att det
första lägersmålet skett om vintern 1604
när maken dragit not på sjön Lyren. Detta
hade hänt i en sandgrop i hyttan. När
pigorna var ute och stadgade i fähuset
skedde det andra lägersmålet i bänken
hemma.
Hon slapp dödsstraff eftersom henne make
Jöns bad för henne och han sa ”han ville
upptaga henne åter till ett vänligt behag”.

2.Adliga anor.
Många av mina förfäder har varit smeder
eller bergsmän och jag tror att de levde ett
relativt bra liv.
De allra flesta har dock varit drängar och
tycks ha levt under mycket knappa
förhållanden.
Döm om min förvåning när jag plötsligt
upptäckte Folke Nilsson som visade sig
vara väpnare och som hade två bjälkar i sitt
vapen.
Han föddes på kung Magnus och Drottning
Blankas tid och var adelsman 300 år före
Riddarhusets instiftande. Folke är nämnd i
sex bevarade handlingar från åren 14011427 och ägde jordegendomar bland annat
i Risinge, Kimstads och Häradshammars
socknar, samt jord i småländska Norrtofta.

De lovade båda två ”att upptaga warandra
med hug och wilja alldeles så som äkta
folk bör göra sins emellan”.

Han var en av Finspångstraktens adelsmän
och bodde i Häradstorp under 1400-talets
första hälft.
Folke samt Bengt i Bondesätter och
Gudmund Arvidsson i Skärvinge tillhörde
traktens stormän och hade ett stort
inflytande i det dagliga livet. Alla tre var
trogna den danska unionskungamakten i
Sverige,

Sedan följde en lugn tid i familjen.
År 1629 anklagades Britas make Jöns för
hor med Joens hustru i Prästköp. Både Jöns
och Joens hustru fick dödsstraff.

De bevittnade på nära håll de händelser
som betydde Union väldets slut och Erik
av Pommerns fall och slutligen 1439
Engelbrekts upproret.

När Britas far, Per Nilsson, fick veta vad
Brita gjort hade han sagt
”eftersom jag förnimmer, att hon sig så illa
åburet hafwer med sina gärningar, så skall
hon härefter ingen arfslott hafwa av mig
och icke heller komma för mina ögon, ej
heller passar jag upp wart hin drager”.

Men, kanske det är bättre att vara fattig och
ärlig än som i Folkes fall rik och oärlig.
Sin egendom i Kimstad socken tvingades
Folke pantsätta till Linköpingsbiskopen
Knut Bosson eftersom han hade en
oreglerad skuld på 30 mark till honom.
Han tvingades också att återlämna
egendomen Fjärdingstad i Häradshammar
till Vadstena kloster.
Folke var den av Finspångsadeln som hade
de trassligaste affärerna. Förutom stora
skulder var flera av hans ”affärer” nästintill
förskingring.

Efter Pers död blev det förlikning mellan
arvingarna och hans dotter Brita blev inte
helt arvlös.

3. Hälletads kyrka.
År 1893 förstördes Hällestads kyrka
genom en brand men den gamla
klockstapeln kunde räddas.
16-åriga Emma var på tillfälligt besök i
Hällestad och fick då vara med och hjälpa
till med släckningsarbetet av klockstapeln.
Männen stod i en rad och skickade de
fyllda hinkarna mellan sig och kvinnorna
stod i en annan rad och tog emot de tomma
hinkarna.
Emma fick då se en man som ställt sig i
kvinnornas rad och bad honom flytta över
till mansraden. När han inte gjorde det
blev hon rejält arg och skällde ut mannen.

I mansraden stod Karl och han fick nu syn
på den lilla arga kvinnan och blev genast
förälskad.
Efter att branden var släckt tog Karl
kontakt med Emma.
Tre år senare gifte de sig i S:t Olai kyrka i
Norrköping och blev så småningom min
mormor och morfar.
Kyrkan byggdes upp på nytt och nu med
ett torn varför den gamla klockstapeln blev
överflödig. Den skänktes till Skansen och
det är den vi hör vid högtidliga tillfällen
bl.a. på nyårsafton.

Hällestads gamla kyrka före branden 1893.

27. Varför heter jag
Berggreen?
Det kan jag tacka släktforskningen för. Det
är en lång historia, som sträcker sig över
30 år, men jag ska försöka göra den kort.
När jag växte upp hette jag Anderson.
Jag gifte mig så småningom och erhöll då
det något ovanligare namnet Samuelsson.
Äktenskapet varade några år, sedan gick vi
skilda vägar. Jag behöll barn, bostad och
namnet Samuelsson.
Efter några år
började ”namnproblem” dyka upp. Jag
bodde i B-ingången och i D-ingången
bodde också en familj Samuelsson. Det här
innebar tyvärr en del ”brevbärarmissar”.
Men det var ju bara att byta post. Tyvärr
fick jag vara initiativtagare till detta. Jag
började så småningom misstänka, att min
post hamnade i sopnedkastet i D-uppgången, eftersom jag tvingades efterlysa
den.
Men en lördag, då jag efter arbetets slut
skulle hämta av mig beställt bröd i affären
hemma och möttes av beskedet att det
”påtvingats” den andra fru Samuelsson, då
var måttet rågat!
Tanken på namnbyte dök upp och
eftersom min mamma hette Berggreen,
innan hon gifte sig, föll det sig naturligt för
mig att ansöka om att få ta det namnet.
Dessutom hade de åtta ”Berggrenssyskonen” inte presterat mer än 2 flickor,
så nu skulle ju namnet få leva vidare inom
den här släktgrenen genom mina pojkar.
Åren gick och jag blev pensionär och
började släktforska. Jag kastade mig raskt
över Berggrenssläkten. Det där med
Anders son, Jons son och Pers dotter, det
kunde väl inte ge så mycket. Trodde jag
då!!! Men jag har ändrat åsikt nu. Nåväl
forskningen gick ”som på räls” ända till
morfars farfars far, som bodde i Dagsberg

och enl. husförhör var född i Kvillinge. Då
blev det tvärstopp, det fanns ingen
Berggreen i Kvillinge, som hade fått en
son med namnet Jonas. Jag lade Berggreensforskningen åt sidan ett par år och
ägnade mig åt Andersson och dylika. Jag
lärde mig oerhört mycket under den här
tiden, dels genom egen forskning, dels
genom att delta i fortsättningscirklar i
släktforskning.
Efter några år var det dags att försöka
lösa problemet Jonas Berggren. Det gick
att lösa genom ihärdig forskning och jämförelse mellan husförhör i Dagsberg,
födelseböcker i Kvillinge och husförhör
från början av 1700-talet i Kvillinge. Jag
utgick ifrån födelsetiden för Jonas och ett
barn, som också var fött i Kvillinge. Jag
faktiskt ”lusläste” två födelseböcker via
microfilm och mikrokort. Jag fann en hel
del information om Jonas och det
viktigaste av allt - Jonas far hette Samuel
Jonsson. Jonas hette alltså Jonas
Samuelsson, när han bodde i Kvillinge.
När Jonas med familj omkring år 1770
flyttade till Dagsberg, valde han att kalla
sig Berggreen. Varför? Jo hans far Samuel
Jonsson hade 1732 antagits som ryttare vid
andra Lifgrenadjärregementet och av
lieutnant Falck, Herstadberg, tilldelats
namnet Berggreen.
Därför heter jag Berggreen.

28. En stockholmsborgares familjebrev 1915-1922
och Amerikabreven 1923 -1932.
Av Vera Gade.
Äventyret om släktboken som inte går att
köpa, men den finns på våra bibliotek. Även
på Sinnet!
Det började med en kista, som brukligt är i
släktforskarsammanhang, i mitt fall var det
Amerikakofferten! Den som familjen hade
med sig hem på resan från California 1933.
Den hyste nu alla familjepapperen och hade
inte blivit sedd i sedan min mors bortgång tio
år före dessa händelser tog sin början.
En dag öppnade jag kistan för att leta efter
något dokument och fann då under letandet
en pärm med brev. Det var vad jag kallar
"Morfar-breven".
Min morfar som var sjö-författare och
innehade skrivmaskin allaredan under första
världskriget, hade här samlat alla brev från
sin dotter Rose, min mor, och därtill! - alla
kopior på sina egna svarsbrev insatta i
kronologisk ordning.
Dessutom fanns här
en bunta brev till
min mor skrivna av
min far. Här fanns
också
en
del
korrespondens med
min mormor och
mostrar.
Pikturerna
var
något
svårlästa;
breven skulle väl
knappast bli lästa
av någon framledes;
så satte jag igång
med att sortera
breven, sätta dem i
kronologisk
ordning och skriva Veras far Sven
in dem i Word- Svantesson i
programmet på min Cartago, Death
Apple-dator. Detta Valley, Kallifornien
år 1930
arbete tog ca tio år!
I den bok som så småningom blev samlad
och tryckt 2001 står i FÖRORDET, som jag
här kopierar:

En dag ringer telefonen: "God dag, det här
är kusin Lennart, - Lennart från Karlstad!
Det är nästan 60 år sedan vi träffades sist...
Jag söker en del uppgifter för att komplettera
mitt släktregister."
Lennart fick sina sökta uppgifter jag fick
något ännu mer spännande! Morfars brev.
Min morfar hade som en ordningens man
och van skribent lagt upp brevpärmar för all
sin korrspondens - däribland en pärm för
varje barn - med kopior av egna
maskinskrivna brev i kronologisk ordning
tillsammans med
-svarsbreven. Lennart hade i sin ägo en
brevpärm med titeln "Calfornia-barnens
Räddningsfond" och en pärm märkt
"Herbert". Dessa två kompletterade en pärm
jag fått efter min mor märkt "Rose". Ett antal
handlingar fanns också samlade i en kista hos
mig tillsammans med min fars brev till min
mor från Kalifornien.
Varför skulle det nu vara så märkvärdigt?
betänk, det handlar om vittnesbörd från en
lång sammanhängande tid, 1915 till 1933,
om en borgerlig Stockholmsfamiljs liv och
kamp för överlevnad under krigstiden och
genom 1920och 30-talens
svåra
ekonomiska kriser.
Morfar hade varit vad man skulle kunna kalla
en "stor-borgare" i Stockholm, men levde nu
i små omständigheter. Ende sonen Herbert
skulle efter många försök att etablera sig i
affärsvärlden i Småland och Skåne emigrera
till Kanada. Breven ger en fortlöpande
skildring av livet i British Columbia i tiden
från 1926.
Yngsta dottern Rose - min mor - emigrerade
till Kalifornien 1920 och belyser i sina brev
den svenska nittonhundratalsemigrantens
villkor i Amerika. Hon återvänder till Sverige
med sin familj 1933 på grund av den svåra
ekonomiska depressionen i USA efter en
heroisk hjälpinsats av den åldrande fadern.

Min far - en ung man vid namn Sven
uppvuxen i Malmö - kämpar i sin tur för att
etablera sig i Kalifornien som ingenjör ute i
öknen saltgruvor Eller i filmvärldens Hollywood.
Då alla inblandade var
bokligt intresserade och
verkliga skribenter morfar var etablerad
författare, en moster
livnärde sig delvis som
novellförfattar-inna - så
Sven i Hollywood.
ger skildringarna av
stort som smått i den dagliga gärningen en
levande och läs-värd bild av denna tid. I djup
tacksamhet och beundran för min morfar,
fader Bill, har jag samlat och redigerat detta
material.
Lindö i februari 2001

Med detta var det såhär: Jag hade detta stora
material liggande- till ingen nytta- då ser jag
i LÖVET, Östergötlands Genalogiska
Förening tidning en artikel om en
bokutgivare. Det var Per -Anders Lundh som
med sitt förlag Atremi var hugade
släktforskare till hjälp med att publicera
deras släkthistorier, såväl som hembygdsföreningarnas. Jag kontaktade strax Anders
och frågade lite oroligt vad det i runda
svängar kunde kosta att få tryckt en sådan
bok -"istället för att köpa en liten andrabil till
familjen kunde det kanske gå jämt ut?". Jo
det skulle nog väga jämt- så jag slog till.

Jag skulle sända Anders kapitlen efter hand
som de blev färdiga med mejl från min
Apple, så skulle han montera sidorna i sin PC
och sända mig korrekturen allteftersom.
Även alla foton som jag scannade och sände
till honom placerade han in på bästa sätt.
Min son Jeppe Gade hade då alla redan varit
med och startat DIS i Linköping, väl närmast
på grund av sitt datorintresse. Nu hade vi
dock hela släkten alla redan verifierad av
kusinen i Åhus, så det var bara att snällt be
att få låna de uppgifter vi behövde. Även min
fars släkt var utredd.
REGISTRET:
Släktboken
hade
som
målgrupp främst familjemedlemmar och
släktingar och några nära vänner. Senare har
den visserligen efterfrågats både från Kiels
Universitetsbibliotek och Swenson Swedish
Immigration Research Center Illinois, men
den huvudsakliga målgruppen för det register
jag nu tillfogar är fortfarande detsamma. Här
finns släkt och familjeregister samt ort person- och sakregister
Gröndal maj 2004
Berättelse av Vera Gade.

30. Om min morfar i handelsyrket under 72 år.
av Lars Söderholm
Axel Nilsson
I Åstorp var namnet Axel
Nilsson välkänt. I dag är det väl
bara fastigheten som finns kvar,
som kanske en och annan
gammal Åstorpsbo benämner
Axel Nilssons. Dottern Greta
Larsson bodde där till sin död 1998, 103 år
gammal.
Av handelsyrket blev han intresserad genom
sin äldre bror Per Nilsson som öppnat
diverseaffär vid Björnekulla kyrka. Och så
kom det sig att han den 1 oktober 1875 fick
plats i Hälsingborg hos firman A. & I. Nelson,
som startats året innan av ett par unga bröder
från Allerum. Då var "Nelsarna" en liten
diversehandel, men därav uppstod ett
välrenommerat grossistföretag, som på senare
tid uppgått i ICA. Den 5 november 1877
flyttade han till Brinks diverseaffär där han
var kvar till den 28 maj 1880,för att sedan
flytta tillbaka till A & I Nelson fram till 1885.

Efter konditionerna i Helsingborg startade
Axel i all anspråkslöshet egen affärsrörelse i
Stråles fastighet vid Köpmansgatan i Åstorp.
Det var året 1885. Han var inte den förste och
inte den ende att förse det oansenliga
stationssamhället med specerier. Konkurrens
saknades följaktligen inte, men den 1 oktober
1890 hade han kommit så långt att han kunde
flytta in butiken i egen fastighet, Storgatan 3.
Sortimentet utvidgades med glas och porslin
samt försäljning av vin under en period. Här
bedrev han sin långa affärsverksamhet ända
fram till 1947 då han överlät densamma till
Sven Zäther.
Tillståndet för vinförsäljningen finns i min
ägo och är daterat 1886.
Bland annat står det:

”Handlanden Axel Nilsson vid Åstorps
station att uti sin handelslägenhet derstädes
tillsvidare och så länge Länsstyrelsen icke
finner skäl återkalla tillåtelsen idka
försäljning af vin för afhemtning till mindre
belopp än Tio liter…”
Vinet kom till Åstorp på fat och tappades på
buteljer och korkades med en kork-maskin i
källaren. Korkmaskin och en vinflaska finns
på Perslunds hembygdsgård.
Kanske hade vinförsäljningen kommit till då
två bröder till Axels hustru Emma hade
emigrerat till Tyskland som vinhandlare.
Samma år etablerade han också en
herrekipering tillsammans med hustrun Emma
där det såldes allehanda manufakturer såsom
kläden, dofflar, korderojer, mössor, hattar
m.m. För denna del av affärsverksamheten
svarade Emma fram till sin sjukdom och
bortgång 1931.
Axel och Emma var mycket aktiva i sin
affärsverksamhet
vilket
ett
mycket
intressant dokument styrker, som jag har i
mina ägor,
daterat 1 feb. 1896
där Malmö Landskontor ger tillstånd
till Axel Nilsson
och hans hustru
Emma att:
”idka gårdfarihandel inom Malmöhus län.”
I tillståndet finns även en beskrivning av Axel
Nilsson och hans hustru.
Axel beskrivs som ”1,71 meter lång, ljusblå
ögon, blondt hår, stor näsa och liten mun”
Emma beskrivs som ”1,66 meter lång, bruna
ögon, ljusbrunt hår, rak näsa och liten mun”.
Tillståndet skulle medföras i original eller
som bevittnad kopia vid försäljning inom
Malmöhus län.
I fastigheten på Storgatan (strax efter år
1900) som du ser på nästa sida står min
mormor Emma med dottern Greta utanför
entrén till affären med herrekipering och korta
varor. Efter att min mormor dog 1931 hyrde
min far Erik lokalen där han hade sitt
landsfiskalskontor fram till mitten av 1950talet.

I affären såldes hela helyllekostymer till 20 kr
och högre, kläden, dofflar och korderojer.
Konkurrensen var stor även på den tiden som
man mötte med ett reklamblad som beskrev
vad som erbjöds i båda affärerna.

I affären såldes alla varor såsom mjöl,
socker etc. i lösvikt; vägdes och stoppades i
pappers- påsar. Snus rött och svart levererades
till kunden i papperstrutar som man själv
gjorde.
Sirap slevade man i glasburkar som kunden
själv hade haft med sig. Jag var ofta i affären
och hjälpte till med att både sälja snus i strut
och att till julen julskylta och under kriget
klistra ransoneringskuponger.

Tillsammans med fastigheten på Storgatan3
som stod färdig 1890 fanns också omfattande
magasin för förvaring av lager-varor för
affären och stall för både häst, gris och höns.
Det var alltid spännande att vistas i magasinen
där fanns så mycket att undersöka och titta på.
En liten minnes-beskrivning kanske kan vara
på sin plats då allt revs i samband att min
moster Greta köpte huset efter morfars.
..
Först fanns boden med oljekällaren.
Härförvarades allehanda flytande produkter
som fotogen, rödsprit etc. Många gånger satt
jag på trappan och fyllde rödsprit från ett hel
fat med tratt på liters flaskor och klistrade på
röda etiketter, där det kanske stod att det var
eldfarligt men inte farligt att inandas. Dessa
”tappningar” kommer jag mycket väl ihåg då
jag alltid fick huvudvärk.

Nere i oljekällaren fanns en dörr till höger
som ledde till garaget ut mot trädgården.
Morfar hade aldrig någon bil utan hyrde till
en början ut detta till Oljebolaget och
sedermera som garage till Åstorps Taxi.
Speceriaffären låg i den södra delen av
fastigheten. Här på fotot ser du entrén till
specerier och diverseaffären med Axel, min
bror Göran hundarna Pan och Tjikito.
Axel rostade själv eget kaffe med olika
blandningar av råkaffe som levererades från
Zoega i Helsingborg. Om jag mins rätt
nämnde morfar att en kaffeblandning som han
rostat togs upp och såldes av Zoega kanske
var det den han annonserade om 1932.

Nästa ingång ledde till boden där det
förvarades olika sorters mjöl i stora träbingar.
Enligt en inventarielista från maj 1908 fanns:
90 kg 00-mjöl á 26 öre, 15 kg stjärnmjöl á 28
öre, 190 kg rågsikt á 25 öre m.m. m.m. Här
fanns också trappan upp till magasinets
övervåning, som på min tid blivit förvarings
plats för diverse saker som inte längre

användes. Här fanns bl.a. skyltdockor som
mormor haft i sin herrekipering, en del gamla
möbler, skåp etc. Det jag bäst mins är nog
”kanan” (skånska för släde) som numera finns
på Perslunds hembygds- gård, där finns också
alla bjällrorna som hästen hade om sin manke
som gav julstämning för varje steg hästen tog.
Ett annat minne var också
alla de vildkattor som fanns i
magasinen som höll efter
råttor och möss.

Efter

mjölboden fanns sockerboden där
man förvarade sockertoppar som man klippte
med sockertång till lämplig storlek för
sockerbitar till kaffet eller krossade till
krossocker och sålde i affären. Enligt samma
inventarielista: 683 kg bitsocker á 65 öre, 42
kg kaksocker á 62 öre, 614 kg krossocker á 60
öre, 54 kg pudersocker á 52 öre, 236 kg
toppsocker á 62 öre samt 25 kg Carnegie
kross á 60 öre.

Nästa bod var saltboden.
Nästa utrymme var försett med
dubbelportar, som jag förmodar var platsen
för hästvagn. Här förvarades nu i stora skåp
alla gamla handlingar från tidigare
verksamhet såsom bokföring, köpehandlingar
etc. Dessa skåp flyttades vid rivning upp i
husets vind, varefter när husets såldes
Hembygdsgården Perslund fick ta över det
mesta utom en hel del gamla originalhandlingar som jag har i min ägo.
Nästa port var troligen till häststallet
eftersom porten var tvådelad. Dit in kunde
man inte komma då det var fullt med
kartonger och annat skräp. Hästen som min
mor många gånger berättade om hette Freja
och är omnämnd i något av alla de brev jag
har i mitt förvar.
Porten därpå ledde troligen till utrymmet
där det förvarats hö och halm för hästens
bruk.
Härefter kommer vi till vagnslidret utan
port men med tak. Här stod på min tid en
cykel med litet hjul framtill och jättestort
baktill, som vi barn var förbjudna att använda
och det var ju inte så svårt att lyda då den var
dubbelt så hög som vi. Cykeln och många

andra gamla ting försvann efterhand och om
jag inte mins fel tiggde Nils Nilsson, som jag
tror han hette, och hade eller bodde ovanför
Grönatorg där han hade sitt ”museum” i en
utrangerad järnvägsvagn.

Till

höger var magasins gavel med
ytterligare ett utrymme som var fullt med
bråte.

Sedan kom pissoaren!
Rakt fram i vagnslidret fanns en stege upp
till magasinet som gick längs hotellgränsen.
Däruppe fanns inte mycket intressant mer än
en del järnvaror som antagligen blivit över
efter att järnhandeln hade avvecklats och sålts
som Axel varit aktieägare i och för sina aktier
fått ta över restlagret och sålt det mesta i sin
affärsverksamhet.

Till höger ut mot trädgården och längs
magasinets västra fasad fanns hönsgården.
Äggen som hönsen värpte var jag med och
plockade in till affären där de såldes.
Bortom hönsgården fanns så avträdet från
affären och trädgården, som med jämna
mellan rum avhämtades av Ekenberg´s med
häst och vagn.
Magasinet

som löpte mot hotellet med
fasaden mot trädgården fanns flera bodar
varan något troligen var för grisar.
En av bodarna var dock mer intressant då det
där förvarades karbid som hade använts till
gasframställningen från 1890 fram till början
av 1900-talet. (Vad gjorde vi barn med
karbiden!?)
Detta år bildade Axel
1897
tillsammans med Axel S. Johns-son och John
P. Nilsson Åstorps Jernhandels Aktie-bolag
som drevs fram till 1904
då det övertogs av
Mauritz Mårtensson. En
del av dessa aktiebrev
finns i min ägo. Bilden
visar
loggan
till
aktiebreven.

1912

Emma och Axels silver bröllopsår hade
affärsverksamheten gått så bra att det fanns
ekonomi för att bygga på huset med
ytterligare en våning.
Tidigare hade man haft belysning i gaslampor
med gas från eget karbid-gasverk. Gasen
distribuerades också över gatan till grannen
systrarna Jönsson´s fastighet.
I samband med påbyggnaden installerades
elektricitet som samhället hade fått 1911.
Samtliga kvitton med angivet byggnadsmateriel och arbetstimmar finns bevarade. Påbyggnaden kostade sammantaget ca 8500: -kr.
Det har berättats att när man hade lyft taket
med domkrafter, för att mura upp nästa
våning, blev det en storm och taket var nära
att rasa.

1924
Hade man fortfarande haft kakelugnar,
Vedspis samt bakugn i källaren som uppvärmning men detta år installerades panna i
källaren och centralvärme i huset. I bevarade
räkningar och kvitton kostade värme installationen 3 617 kr och 68 öre.Pannan var en 4
kvm varmvattenpanna typ Strebel serie 11
med redskap kostade 348:75 kr.

Storgatan 3 år 2009

Axel Nilsson har också gjort stora insatser i
det offentliga livet, främst inom vägväsendet
på den tiden det var organiserat häradsvis i
distrikt. I sammanlagt trettio år var Axel
Nilsson med i Södra Åsbo-distriktets ledning,
varav 12 år som vice ordförande och 15 år
som ordförande. För sitt förtjänstfulla arbete
har han hedrats med Svenska vägföreningens
diplom och Automobil klubbens plaketter och
då vägskötseln övergick i statens hand kröntes
den långvariga och gagnande gärningen med

”Kungl. Patriotiska
Sällskapets medalj i guld
med konungens bröstbild
första storleken att i gult
och grönt band om halsen
bäras”.… Axel Nilsson har
förvaltat
mängder
av
kommunala uppdrag i sina
dar, det ger arkivens
protokollblad vittnesbörd om. Och i Åstorps
sparbank har han varit huvudman alltsedan
bankens rekonstruktion år 1893 till år 1950,
då Axel fyllde nittio, då hade han fortfarande
en sparbanksbok som var utställd på gossen
Axel Nilsson. ”Det är sannerligen ingen falsk
beteckning, ty det glada gosselynnet har
dagens nittiofemåring alltjämt kvar.
(Utdrag ur Engelholms Tidning 1955 15 apr)
Plaketten i silver fick han av Kungliga
Automobil Klubben för sitt engagemang i
samband med att KAK , den 6 augusti 1933
arrangerade, Sveriges sommar Grand Prix i
Vram.
“Axel var pionjär inom
sin bransch och åtnjöt
stort förtroende i det
expanderande
Åstorp.
Bland annat var han ledamot i byggnadsnämnden, vice ordför-ande i kommunalnämnden, vice ordförande i skolrådet, ledamot i
kommunfullmäktige och municipal-fullmäktige och vice ordförande i Södra Åsbo
härads vägstyrelse.”
Källa: Människor och Miljöer – Collage ur
Åstorps 1900-tal” Erik Andersson
På min hemsida www.bravik.eu finns bilder
med länkar och mycket om mina anor i dåtid
och nutid. Om Soderholmarna i Minnesota,
släktingar efter min farfars bröder som
utvandrade i slutet av 1800 talet och deras
berättelser om sina liv i USA, om deras
deltagande i första och andra världskriget.
Berättelse av Lars Söderholm,

34. En skärgårdsdröm som blev sann med oanade anor!
av Holger Rappestad

Holger Rappestad, en av SiN:s många
mentala supportrar och en av de första
fritidsboende på Tyrislöt, berättar om sin
kärlek till havet och hur Sankt Anna och dess
skärgård blivit en betydelsefull del i hans liv.
(Artikeln, nu av utrymmesskäl avkortad, har
tidigare publicerats i Sankt Anna Hembygds
förening – Medlemsbladet 2011).
För att ge er en riktig bild av varför jag
berättar denna min historia, känns det som ett
krav att först avslöja en av mina romantiska
svagheter: Jag är sedan pojkåren över allt
förnuft förälskad i havet. Det är inte så
konstigt, med allt som det bjuder av skönhet,
spänning och äventyr!
Det trollbinder mig.
Som aspirant vid Östergötlands Sjövärnsflottilj redan som 15-åring blev jag sommaren
1943 förlagd på Fångö vid Barösund i Gryt,
och 1944 vid Tyrislöt i S:t Anna.
Nio år senare ville jag visa hustru Britta S:t
Annas skärgårdslandskap. Vi var båda 25 år.
Bil var nödvändigt för att ta sig ditut. Jag
minns att Britta tyckte det tog ”en evighet” att
komma dit. Då gick resan via Stegeborg. Vi
vandrade därute längs stränderna, kom åter till
byn och mötte där lantbrukaren Ossian
Pettersson, som bodde i stora huset,
nuvarande receptionen för camping-området.
Vi presenterade oss och jag berättade att
jag varit på sjövärnslägret 1944 och att jag nu
ville visa Britta hur vackert det var därute. Jag
frågade om det fanns möjlighet att kanske få
köpa ett stycke mark någonstans nära vattnet.
Jag glömmer aldrig hans svar: ”Inte ska ni
bo härute, här är väl inget märkvärdigt och så
lång från stan.” Han föreslog då att vi skulle
gå runt på hans marker och se om det var
något område som vi tyckte om och som
passade oss.
Vi gick från Ängudden söderöver förbi
Ormudden, Lökvik och ut på Norra Finnös
sydostligaste udde. Vi var uppe på norra sidan
mot Olsön, men hela tiden stannade vi för den
viken vid den sydöstra udden som kallades

Fisklösen. Den tyckte vi hade allt, t.o.m.
vattendjup på ca fyra meter, om vi nu någon
gång i framtiden skulle få råd med en sådan
segelbåt!
Vi berättade för Ossian. Han följde oss ut
till området och tomten stakades ut. ”Här har
ni nu er önskade tomt. Jag hoppas att ni inte
ångrar er. Det finns ju ingen väg så det blir
mycket jobbigt för er att bygga något här.”
Unga som vi var såg vi inga problem,
entusiasmen var stor. Vi hade ju lyckats få
köpa en strandtomt i S:t Annas skärgård. Men
nog blev det många roddturer med Ossians
storöka mellan Tyrisöts brygga och vår udde.
Nu till något otroligt märkligt:
På hösten åkte jag ut till Ossian för att betala
för marken. Vi satt vid köksbordet över en
kopp kaffe. Det stormade och regnade ute.
Ossians fru stod vid diskbänken utan att delta
i samtalet men lyssnande, som kvinnor i
skärgården väl alltid gjort.
Jag sade till Ossian, att jag berättat för
min mamma att vi köpt ett stycke mark ute
vid Tyrislöt. Hon blev glatt överraskad och
sade: ”Du kanske inte vet, att din morfar var
uppväxt i S:t Anna?” Inte visste jag det. Min
morfar blev 94 år och dog i Söderköping
1948. Han och hans familj, fru, sex söner och
två döttrar bodde i ett av de små husen vid
Drothems kyrka.
Jag frågade då Ossian om det fanns någon
ö med namnet Sporrholmen i närheten.
Javisst, svarade han, rakt söder ut från er
udde, vid farleden där Finnfjärden slutar
ligger den. Men varför frågar du det? Jag
svarade då att min morfar växte upp där enligt
mamma.
Då vände sig Ossians fru om och utbrast:
”Nä – vad säger pojken…” Ossian blev nu
märkligt allvarlig och frågade: ”Vad är det du
säger, vad hette din morfar?”
”Han hette Magnus Fredrik BengtssonAsplund!”
Då tappade Ossians fru kastrullen i golvet
och flämtade till. Ossian blev vit i ansiktet
och sade: ”Är du tokig pojk – vänta ska du få
se”, och sprang ut från köket. Jag kände mig

helt förvirrad och undrade vad jag ställt till
med.
Ossian kom tillbaka med en karta som
visade ”Laga Skiftet 1853”, alltså för 100 år
sedan! Han pekade ut Tyrislöt – marken vi
köpt – och sedan Sporrholmens läge för mig.
Jag tyckte givetvis det var mycket
intressant och märkligt. Sen sade Ossian
upphetsat: ”Holger, här kan du se på kartan att
den mark ni köpt av mig har ingått i samma
ägor, som Sporrholmen en gång i tiden. Det
här är ju helt otroligt, först kommer du hit
som ung sjövärnspojke 1944, återkommer
efter nio år och köper mark av mig som ingått
i ägor som din släkt brukat för nästan 100 år
sen, - ovetandes för dig!”
Jag kommer aldrig att glömma den
spänning som plötsligt uppstod i Ossians kök!
Det kändes som om tiden stod stilla en stund.
Omtumlad tänkte jag: vad är detta – hur
kan det hända – vad är det som styr? Nu fick
jag ett definitivt svar på varför min dragning
till skärgården och havet var så stark.
Herregud jag var ju en av dem, som jag alltid
beundrat och respekterat för deras kärva liv
bland öar och skär. Jag var ju en ättling till
skärgårdsfolket i S:t Anna! En våg av stolthet
vällde upp inom mig!
Idag har förbluffande uppgifter om min
släktskap med människorna i skärgården
kommit i dagen. Just i Tyrislöt fanns en av
mina anfäder på morfars fars sida. Han hette
Måns Andersson och levde mellan 1695 och
1743 (över 200 år innan jag kom dit), gift
med Karin Bengtsdotter 1698-1759. Deras
dotter Ingrid Månsdotter, 1723-1773, gifte sig
med Bengt Pehrsson från Aspöja, som levde
1716-1789. Hans föräldrar var Pehr Olufsson,
1681-1755, och Ingrid Eriksdotter, 16961759, Aspöja. Dessa var min morfars farfars
farfars far respektive mor.
Deras anfäder och följaktligen morfars och
mina egna kom bland annat från Kallsö, med
Ingrid Jonsdotter 1590-1672 (82 år) som
den äldste där i raden av elva generationer.
Från Vrångö: Clemens Persson. (1687-1737),
gift med Anna Persdotter, som levde 16831737. Från Espholm: Nils Nilsson 1756-1816,
gift med Ingärd Nilsdottere som levde1748-

1805. Från Skällvik: Nils Börjesson, gift med
Karin Persdotter, Gallnäs.
Deras efterkommandes utbredning finns
dokumenterad men skulle här bli för omfattande att beskriva.
Morfars släkt på manssidan har således bott
på Aspöja i fem generationer mestadels på
Östergården men även en tid på Västergården.
Morfars far, Bengt Pehrsson-Asplund född
1810, hade fem syskon, så man kan förstå att
det inte fanns ”plats” för honom på Aspöja.
Han flyttade 1861 till Sporrholmen med sin
fru Anna Cajsa och deras son Magnus
Fredrik.
Det är vid den här tiden Bengt och brodern
Nils-Petter (som ärvde fädernegården) tog sig
tillnamnet Asplund.
Efter sex år på Sporrholmen, 1867, avlider
mamman och pappan, med sju månaders
mellanrum. Av vilken orsak och vad hände?
Den då 13-årige Magnus Fredrik blir
omhändertagen av pappans kusin, Maria
Christina, född 1838, gift med skepparen
Elias aug. Wastesson på Espholm. Där kom
Magnus Fredrik att vistas tills han blev
myndig och kunde ta sin första hyra på sjön.
Jag har hans sjömansbok från 1884 där det
bl.a. framgår att han gått från Stockholm till
London med Ångfartyget Nautilus under
kapten Axel Svinhufvud och har till
”Sjömanshuset
aflemnat
tillkommande
hyresafgift med 1 Kronor 91 öre.”
Där intygas också att han ”eger förstå
kristend.kunskap,
är
oförhindrad
till
nattvardsgång och åtnjuter medborgerligt
förtroende.”
Marias farmors morfar var tidigare nämnde
Clemens Persson på Vrångö.
I Folke Sandells mycket intressanta skrift
”Aspöja, en ö i förvandling” förekommer
mina släktingar i ett flertal sammanhang. En
händelse av stor betydelse för Aspöja, skriver
Sandell, är när Pehr Olufsson 21 maj 1721 på
tinget vid Gryts kyrka ”på egna och grannars
wägnar” hävdar besittningsrätten till sina
skärhemman. Han återvände till Aspöja med
det glädjande beskedet, att rätten hade
godtagit hans argument, och att de som var

berörda nu hade besittningsrätt till sina
hemman. Den 19 oktober 1757 kunde ”8
Aspöjabor med sina bomärken underteckna
köpebreven för var sin fjärdedels hemman”.
Man skulle nu betala skatt till staten i stället
för arrendeavgift. Besittningsrätten kunde då
inte ifrågasättas.
Vid det här laget blev jag inte det minsta
förvånad när jag av Folke Sandell fick hans
antavla och där kunde se att även vi är släkt!
Min morfars mamma hette som nämnts Anna
Cajsa Månsdotter och var född 1817 på
Harstena. Hennes förfäder går i rak linje
tillbaka till den förste som är omskriven i
jordeböckerna boende på Harstena, benämnd
”Ragvald i Harstene” under åren 1543-1551!
Tretton generationer ner till mig! ”Ragvald”
är även omnämnd i Sven Barthels bok om
Harstena.
Anna Cajsas pappa Måns Jonsson, 17751834, Harstena, hade en bror, Sven Jonsson,
1769-1833. Han är anfader till Magnussonsläkten på Harstena. Därifrån och tillbaka
har vi således samma anfäder.
Min mamma berättade att år 1900, då hon var
sju år, besökte hon med sin pappa släktingar
på Harstena som bodde i det ”gröna huset vid
ängen” och fick som minne av besöket med
sig en kaffekittel i koppar på fyra ben. Den
finns nu som en kär klenod i vårt sommarhus.
Jag har besökt Harstena många gånger och
passerat ”det gröna huset” vid ängen som jag
visste tillhörde familjen Magnusson men
inget om våra släktförhållanden. Det var
därför med en speciell känsla jag en höst för
några år sedan hälsade på i det numera
rödmålade huset och sa att jag gärna ville
upprepa min mammas besök där för 108 år
sedan. Det väckte givetvis stor förvåning men
även glädje hos familjen Karl Magnusson,
som nu bor i fädernegården, då jag kunde
berätta om våra inbördes relationer. Det blev
ett långt besök, som följts av flera, ty det
finns ju en omfattande släkthistoria att tala
om.

På min morfars mammas sida är det på
Harstena i rakt nedstigande led 26 anfäder,
från Ragvald år 1543, till min morfars
mamma
Anna
Cajsa,
död
1867.
Förutom på Harstena har jag dokumenterade
anförvanter även på Häradsskär, Bokö och
Torrö, Östra Ed, summa nio personer, vars
familjer bundits samman genom giftermål.
Vid ett intressant besök hos den släkt- och
skärgårdskunnige Per-Anders Boquist i Gryt,
sade han sig veta att jag även hade släkt på
Kråkmarö.
Holger Rappestads egna efterfunderingar:
Det är intressant att konstatera att samtliga
mina förfäder, på såväl morfars pappas och
mammas sida, är ö-bor! Det är 65 personer på
släktträdet från Ragvald på Harstena och från
Ingrid Jonsdotter 1590 på Kallsö till min mor
som var född 1893. Om alla syskon som
funnits i varje generation medräknas blir
summan 122 personer.
Med tanke på avstånden, från Skällvik i
norr till Östra Ed i söder, är det både märkligt
och intressant hur släktbanden knutits
samman och utökats. Då fanns ju inga
snabbgående motorbåtar att uppehålla
kontakterna med, utan det var enbart roddoch segelekor som gällde. Bara det förstärker
respekten för deras sätt att klara av sina liv.
Vidare kan Holger inte underlåta att uttrycka
sin stora glädje över sina livslånga band till
den underbara övärld, som S:t Anna skärgård
utgör!
Vi läsare förstår honom!
En berättelse av Holger Rappestad.

37. Ett fynd från ett
rivningshus.
När min make som körde lastbil på 1970talet fick i uppdrag att forsla bort massor
av inventarier och skräp från ett rivningshus (bilden), tog han till vara en gammal
familjebibel med många fina bilder i. Den
blev liggande i nästan 40 år. En dag blev
jag nyfiken på att se om jag kunde hitta de
personer som var antecknade i bibeln. Var
kunde Gate soldat torp finnas, för där
skulle Karl Peter Svärd var född 1848. Till
slut hittade jag att det var i Västra
Vingåker. Nu kom forskarintresset igång
Vem var hans far Jo, han hette Karl Johan
Gallén Svärd och var född i ett soldattorp,
Ekeberg i Västra Vingåker. Även hans far
Pär
Svärd
hade
varit
soldat.
__________________________________

Karl Peter Svärd (f. 1848) flyttade till
Norrköping och blev Litografarbetare.
Jag fortsatte nu min forskning och fyra
generationer senare kom jag fram till
namnet Vettergren. Letade i Sveriges
befolkning och Eniro på namnet och
hittade en person i Rejmyre. Eftersom min
dotter bor där tog jag chansen och frågade
henne om hon kände någon med det
namnet. Till svar fick jag att Victorias
(mitt barnbarn) dagisfröken heter så.
Kunde det vara dom? Sådan tur kunde jag
väl aldrig ha! Några dagar senare ringde
min dotter och talade om att det var rätt.
Vad glad jag blev. En måndagskväll ringde
jag Kennet Vettergren och frågade om det
passade att vi kom med bibeln. Så nu har
jag lämnat tillbaka den till Karl Petters
barnbarnsbarnbarn.
__________________________________

Ekeberg soldattorp i Västra Vingåker
Texten i bibelns vänstersida: ”Denna bibel
tillhör Karl Peter Svärd född den 9 januari
1848. Hustrun Johanna Sofia Svärd född
Hellberg är född den 4 april 1841 min
bröllopsdag den 6 oktober 1877. Sonen
Karl Emanuel född den 22 september 1878
sonen Allgot E. född den 6 juli 1881.”
På högersida står: ”Karl Petter Svärd
Norr- köping. Född vid Gate Soldattorp
den 9 januari 1848, död den 23 februari
1894 i Norrköping. Sonen Karl Emanuel
död den 20 februari 1924.”

Kenneth Vettergren och Annette Carlsson

38. Hur ett faderskapsmål från
1812 löstes år 2004 av
Rättmedicinalverkets Rättsgenetiska avdelning med hjälp
av Genteknik.
Av Ivar Forsström
Det hela började med att min Morfar
pratade om att hans farfars, farfars far hade
tagit namnet Forsström när han flyttade
från Forsaström. Då blev jag intresserad av
vad han hette innan han bytte namn för det
skall vara en gammal Vallonsläkt. Det
konstiga är att alla barn till Morfars bröder
alltid har börjat med ”han som flyttade
från Forsaström och bytte namn”, när det
blivit tal om släktforskning, men 1812 blev
det stopp i husförhörslängden för där fanns
en nyfödd gosse döpt till Jonas Peter med
fader Oangiven. Modern var mjölnaränkan
Maja Lena Hemmingsdotter, Hälla
Norrgårdskvarn.
Hur gör man då? När var det anfadern
bytte namn, talade han om när han flyttade
att han skulle byta namn, eller var det när
han kom till det nya stället som han sade
det till prästen? Före 1900 sade man till
prästen att man ville byta namn och då
ändrade han i kyrkböckerna, det var när
man tog examen eller bytte yrke som man
brukade göra det.
År 1811 i januari blev den 25 åriga Maja
Lena Hemmingsdotter från Tingstad änka
efter 52 åriga mjölnaren Peter Engman i
Hälla Norrgårdskvarn. Maja Lena hade
flyttat till Peter Engman i maj 1810 för då
hade Peter varit änkling i ett år. Peter och
Maja Lena hade gift sig nyårsafton 1809 i
Tingstad kyrka. Det var ju tvunget att vara
ett sorgeår. Äktenskapet var barnlöst.
Två dagar innan Peter Engman dog i
januari 1811 skrev han ett testa-mente att
hustrun Maja Lena skulle ärva all fast som
lös egendom, utom några verktyg och en
mindre summa pengar som drängen
Anders Mattsson skulle ärva. Anders
Mattsson hade kommit till kvarnen redan
1801 till den föregående ägaren troligen
som gesäll. Han bytte senare namn till
Forsström.

År 1812 i maj födde Maja Lena en son som
antecknades i födelse boken med namnet
Jonas Peter med fader Oangiven. Detta
måste ha varit en stor skandal för till
Hällas 5 kvarnar kom bönderna från
socknarna Mogata, Skällvik, Ringarum,
Sankt Anna, hela skärgården och södra
delen av Skönberga och där bytte man
troligen nyheter och skvaller, för alla hade
nog inte någon tidning. Där stod då den för
26-åriga och för ett och ett halvt år sedan
nyblivna änkan och kvarn ägarinnan med
ett faderlöst barn. Något sådant fick ju inte
förekomma, det var ju en stor skandal som
måste beivras.
Därför blev på hösten 1812 mjölnardrängen Anders Forsström instämda till
tinget i Hammarkinds Tingsrätt av
Kronolänsman Schillberg, för att ha haft
köttsligt umgänge varav berörda änkan
Maja Lena Hemmingsdotter förblivit
havande och senare framfött ett barn.
Drängen Anders Forsström nekade till
anklagelsen. Maja Lena friade honom. Hon
sade att hon var av en annan mäld sökande
lägrad. Utslag: Då åklagaren är i avsaknad
av alla bevis och änkan Maja Lena
Hemmingsdotter fritagit den tilltalade
drängen Anders Forsström från den vad
tillvitats varda och Forsström till följd av
17 Cap. 44 paragrafen tillmälet blev
frikänd.
Nu började troligen samtalen i stugorna
på allvar om vem som kunde vara far till
pojken. Förut hade det naturligtvis varit
mjölnardrängen och det hemska att så snart
efter att Maja Lena hade blivit änka,
började troligen problemen att hopa sig,
vem var det som kommit till kvarn med sin
säd för att mala? Maja Lena hade ju sagt
att det var en annan mäld sökande, mäld
var ju när man kom till kvarn för att få

säden omvandlad till mjöl. Vem kunde det
vara?
Vad fanns det för andra möjligheter för
mig att hitta vem som kunde vara far? Att
börja på 1600 talet i Gärdserum och gå
framåt gav inga resultat på någon som bytt
namn till Forsström.
På hösten 1813 gifte sig Maja Lena och
Anders Forsström som blivit mjölnare.
Maja Lena och Anders fick 4 st. barn,
två pojkar och två flickor. Den äldsta kom
till Nartorps gruvor och levde där under
knappa förhållanden. Flickorna tjänade
som pigor på olika gårdar under knappa
förhållanden och gick bort som fattighjon.
Den yngste sonen som hette Adolf flyttade
efter några år som dräng i Söderköping och
Mogata till Norrköping, till Ingelstad 1 och
2 som troligen var en stor handelsträdgård.
Efter ett par år flyttade han till
Stockholm
men
det
fanns
inga
anteckningar om vilken församling, så då
var det stopp även där. Jag hade undertiden
hittat en avlägsen släkting Hans Svensson
som även han hade börjat med forskning
på Forsströmssläkten. Nu blev det på en
gång litet trevligare, vi kunde bolla olika
idéer mellan oss, men det blev dyra
telefonräkningar, jag bodde i Stockholm
och han på Vikbolandet, våra diskussioner
kunde ta timmar.
Det blev litet enklare när jag flyttade ner
till Norrköping. Vi hade varit i Linköping
på föredrag på DIS om genforskning men
det hade vi ju inte någon nytta av, vi hade
ju bara en massa stopp. Man är tvungen att
ha en rak linje far-son och det hade ju inte
vi. Vi hade bara en på morfars sida ner till
en kusin till mig. Men så en dag hittade vi
en CD skiva om folkräkningen 1890, det
där var kanske något för oss. Vår förlorade
Adolf var född 1822 och 1890 alltså 78 år.
Många i släkten har blivit väldigt gamla, så
det var något att prova. Vid kontroll på
skivan fanns det en Länsträdgårdsmästare i
Härnösand som var född 1822 och hette
Adolf Forsström. Han hade gått på Kungl.
Lantbruks Akademin i Stockholm och blev
den första utnämnda Länsträdgårdsmästaren i Norrland. Men det kunde ju

knappast vara vår Adolf, hans föräldrar
hade ju fått lämna kvarnen 1824, när Adolf
var två år. De var sedan backstugusittare
och fattighjon till sin död, även syskonen
var ju fattighjon. Efter en kontroll hos en
bekant som är från Härnösand fick jag
svaret. Visst kände han till den stora
trädgårdsmästare släkten Forsström i
Härnösand. Vid kontroll på biblioteket fick
vi veta att Adolf var född i Mogata. Det
var vår Adolf.
Han hade fått 5 söner varav 4 blivit
trädgårdsmästare och en arbetade på
bryggeriet, den äldsta efterträdde fadern
som läns-trädgårdsmästare vid faderns
pension. På CD-skivan Sveriges Dödbok
hittade jag en sonson till Adolf som avled
1979 i Sundbyberg. Han hade 1921 fått en
son och en dotter, sonen bodde fortfarande
i Stockholm och heter Bo Forsström,
dottern heter Anne-Marie Ackell och är
bosatt i Söderbärke. Nu hade vi två ben,
det första var från Jonas Peter ner till min
kusin, det andra från Adolf till hans sons
sonson Bo, nu hade vi förutsättning att
prova med genforskning.
Jag ringde till SKL i Linköping och
frågade om man kunde få venprov utfört
privat. Damen jag pratade med viste inte
om det gick och var väldigt tveksam, jag
råkade då säga att det kanske var ett
faderskapsmål från 1812, som det gällde.
Det blev tyst i luren en stund, sedan kom
det: Ett faderskapsmål från 1812, då skall
du få ett annat telefonnummer till
Rättsgenetiska avdelningen, de har hand
om faderskapsmål. Jag ringde det nya
numret. Det var Med. dr. Gunilla
Holmlund, Biträdande verksamhetschef
som svarade att det nog skulle gå bra, hon
skulle ta upp det nästa måndag för då var
det möte med ledningsgruppen. Tidigt på
måndagen ringde telefon, jo det skulle gå
bra, vi kom överens om att jag skulle
skicka uppgifterna med e-post. Det tog litet
över en vecka, jag var ju tvungen att tala
med Hans, för det kostade ju pengar,
mycket pengar tyckte jag, men han tyckte
att det måste vi göra, för att få reda på vad
som var sant, så jag ordnade alla uppgifter

och ringde till Gunilla Holmlund på
Rättsgenetiska avdelningen. Du skulle ju
skicka ett mail, jag har väntat, sade hon.
Det tog litet tid att tala med Hans, han
arbetade på dagarna och kan vara svår att
nå. Samt att sedan ordna uppgifterna. Men
nu är det klart så jag skall skicka dem.
Efter ett par dagar kom materialet för
provtagning, det var två kuvert som
innehöll 2 st. tandborstliknande pinnar och
två plaströr i varje kuvert, till att lägga
proverna i, samt en bruksanvisning hur
man skulle göra. På grund av att kvinnor
har mer reda på släkten ringde jag upp
Anne-Marie, hon blev väldigt glad för
henne och brodern viste inget om släkten,
bara att det var någon mjölnare, som
flyttade från Forsaström och bytte namn
till Forsström.
Ännu en gång kom det där om
Forsaström, som alla hade talat om
tidigare. Den här gången från släkten uppe
i Härnösand. Jag var då tvungen att tala om
för henne att det var fel för hennes anfader
kom från Krämbol Östra Vingåker, för det
var därifrån som mjölnardrängen Anders
Forsström kom. Hon ville att vi skulle
träffas hos henne och hon kontaktade sin
bror Bo och bestämde när vi skulle träffas.
Jag hade inte talat med Bo och jag hade
inte nämnt något om genforskning, man
skall inte oroa folk i onödan, för då kan det
bli problem och en massa saker att förklara
och övertalningar.
Jag hade förut talat med min kusin Tage
Forsström, som bor i Tåby, han är son i
rakt nedstigande led på den manliga sidan
från Jonas Peter som hade fader Oangiven.
Vi kunde inte använda mig, för jag kom
från en bruten linje, genom min mor. Det
gick heller inte med Hans, för där fanns det
både mor och mormor, två brutna linjer.
Min kusin Tage var litet undrande om det
där med genforskning, men när jag
förklarade att faderskapsmålet ju var från
1812 och det inte kunde hända honom
något, då blev han lugn så det gick bra.
Jag tog med mig det ena provet och åkte
upp till Söderbärke, som vi kommit
överens om. På kvällen när vi ätit, tog jag

upp ärendet om genprovet och att då kunde
vi kanske få reda på hur det var 1812,
Varvid Bo utbrast, gen prov vad skojigt
vad kul, det måste vi göra i morgon. På
morgonen skulle Anne-Marie gå upp och
väcka sin Bo, det kan jag göra, sade jag,
för vi skall ju ta dom där proverna, vilka
prover frågade Anne-Mari. Jo de om DNA,
svarade jag. Va, var det inte skoj, fick jag
till svar. Nej det är blodigt allvar, svarade
jag.
Jag gick upp, knackade på dörren till Bo
och frågade om han var vaken. För nu skall
vi ha prov-tagning. Kom in fick jag till
svar, vad kul, vad roligt, det här skall bli
spännande. Vi läste beskrivningen
ordentligt för det fick inte bli fel på
provtagningen. Bo bodde ju i Stockholm
och jag i Norrköping. Bo gned med en
väldig kraft med den tandborstliknade
pinnen, först på vänstra insidan minst 10
gånger och ned med den i en plastbehållare
och sedan med nästa pinne minst lika
många gånger på högra insidan och ned
med även den i den andra behållaren, för
det fick inte bli fel. Sedan skulle papperen
fyllas i efter konstens all regler, det här var
roligt, tyckte Bo.
När vi hade pratat om släkten under
dagen och kommit överens om att vi måste
hålla kontakt, för att få fram fler uppgifter
om släkten, skildes våra vägar och var och
en åkte hem till sig. Dagen därpå åkte jag
ut till min kusin Tage Forsström i Tåby.
Nu är det dags att ta det där provet, som vi
pratade om. Det var ju inga problem för
han viste ju om det hela. Nästa dag var jag
till posten och skickade proverna till Rättsgenetiska avdelningen i Linköping.
Efter några dagar började telefonen att
ringa. Alla frågade om jag hört något från
Linköping, om proverna, blev dom bra?
Vad blev det för resultat? Ni får väl lugna
er litet, svarade jag, det kan ta litet tid. Så
kom då svaret att drängen Anders
Forsström var far till Jonas Peter, som hade
fader Oangiven i födelse boken, så nu hade
han officiellt fått en far. Min tanke gick då
till den stackars Kronolänsman Schillberg,
som var tvungen att lägga ner åtalet i brist

på bevis. Men det var kanske bäst som
skedde, för annars hade troligen drängen
Anders Forsström hamnat i fängelse, och
inte fått bli mjölnare.
Så nu kan Hans Svensson och jag strunta
i Forsaström och fortsätta vår forskning i
Krämbol, Östra Vingåker, där Anders
Forsström kom ifrån och där hans fader
Mats Andersson och hans äldre bror var
sågare.

Rättsgenetiska avdelningen har nu fått
utreda det för närvarande näst längsta
faderskapsmålet från 1812. Det längsta är
4500 år gammalt och troligen litet svårare
men slår det från 1812 med många år.
Ivar Forsström
forsstrom.ivar@telia.com
Närmare uppgifter om hur provtagningen
och behandlingen av proverna kan fås av
Gunilla Holmlund Bitr. verksamhetschef,
Med. Dr Rättsgenetiska avdelningen tel.
013 – 31 58 70 vx

42. Familjeminnen från
Graversfors
Av Birgitta Wadström

Min släkt
Som så många andra har jag börjat med
släktforskning för sent, alla mina närmaste
har avlidit. Frågorna kommer att vara
obesvarade.
Jag kommer att forska i släkten Mobäck –
som är min mammas släkt och även på min
pappas sida Wadströms släkten.

Familjeminnen från Graversfors
Jag börjar med att berätta familjeminnen
från GRAVERSFORS, som min mamma
Svea Wadström har nedtecknat och även
berättat för mig. Mamma är född Mobäck
oäkta barn till Ingeborg Mobäck som sedan
gifte sig med Paul Hallgren som
adopterade mamma.
Det här är hennes berättelse:
De äldsta arbetarbostäderna vid ”Sten”, det
var tre hus med ett rum och kök samt
många enkelrum, det var lågt i taket,
spiselmur med bakugn mitt fram, på
spiseln trebent kaffepanna och gryta. I
slutet av 1800-talet sattes järnspisar in, då
blev det slut med liggplatsen på
spiselhällen för spädbarnen på vintern. Det
byggdes nya bostäder vid 1900-talets
början, de placerades runt om masugnen,
på så vis blev det friare och trätor och
oväsen familjer emellan blev inte så
påtagliga. Husen låg i skogskanten där
potatislanden och rabarbern fick plats.
Enkelrummen var långa och smala, de
delades på längden, så vis änkorna fick
dela på dem. Vid spisen gällde regeln
vänster och höger, fönstren var trerutade då
kunde alla se ut på samma gång. Om
sämjan var god förstås. Visthusbodar och
vedbodar låg närmast husen, svinhus,
hönshus och dass längst bort.
Vid Sten kunde en del ha ko och gris, de
fick bo tillsammans. På sommaren vallade
husmor kon efter dikesrenen, man slog

med lie och gräset togs tillvara för vintern.
Sista kon slaktades efter kriget 1918-1919.
När grisarna skulle slaktas tillkallades
Hellström. Det slaktades flera grisar
samma dag. Kaffe och slaktsup bjöds det
på varje gång. Alla hjälpte varandra vid
lögning och skrapning samt upphängning
och nedtagning. Det var mest spännande
för ungarna, de smög runt hörnen. Det
visste Hellström så han ropade: ”finns det
inga ungar här!” Joo, de kom fram, ”ni
alla”, sa Hellström, ”spring hem till mor
min och hämta rumpdraget, det måste jag
ha innan jag börjar”. Den valsen gick några
gånger med grabbarna. Många av barnen
tog vägen över lagårdsbacken på hemväg
från skolan, skulle då någon ko betäckas
var det många ungar som måste motas
bort. Nyckeln till livets mysterier var väl
gömd förr, storken fanns förstås och
barnmorskans väska var hemlig.
En husmors arbetsdag var lång och
ansvarsfull. Klockan fyra på morgonen
började hon med att tända i spisen. Det
gällde att ha ved inne från säcken på
farstun för på vintern var det kallt. Gröten
skulle vara färdig, matsäck skulle göras
klar, väckning vid olika tider, de äldsta
barnen skulle vara vid Torshags fabrik
klockan sex, far i huset till masugnen
klockan sex, skolbarnen skulle tvättas och
kammas och ha gröt samt smörgås och
mjölk med till skolan, klockan åtta började
den.
Amningen av den minsta måste skötas.
Pottan skulle tömmas och tvättfat och slask
ut, vatten in, disken skulle sköljas,
matrester skulle gå till gris och höns. När
sedan alla fått sitt kunde en husmor unna
sig en matbit och en kaffeslurk, stående vid
spisen.
Sedan skulle sängar bäddas, golvet sopas
och alltid, alltid fanns det strumpor att
stoppa, alltid skulle ved läggas in i spisen,
om den var sur lades den i ugnen för lite

torkning. Alltid hängde det något på tork
över spiselkåpan. Ovanpå kåpan låg
kastrullock och tändstickor gömda.
Vid julslakten var husmors uppgift att ta
emot blodet från grisen, det skulle sedan
vispas rätt länge så att det inte tjocknade.
Paltbröd skulle bakas, blodpalt skulle
kokas, fläsket skulle saltas och julkorv
tillredas. Allt fick skäras och malas för
hand, sen skulle fjälstren noga skrapas och
försiktigt sköljas ute i vattnet i dammen.
När allt var blandat skulle korvsmeten
provstekas, alla i familjen väntade på sin
smakbit, mums vá gott.
Pepparkakorna bakades och gömdes på ett
säkert ställe för det hade hänt att när de
skulle tas fram var de redan slut. Bakning,
skurning och damning, äntligen julafton,
stålgranen rullades med rött och grönt
papper, äpplen och ljus samt nederst några
papperskarameller, sedan hängdes den upp
i en krok i taket. Efter dopp i grytan,
skinkan och julgröten var alla trötta. Men
det fanns ställen där julen aldrig kunde
firas på grund av sjukdom och fattigdom.
Men goda grannar glömde dem inte.
Till julottan på juldagsmorgonen var det
lång väg att gå men det var spännande och
mystiskt. Varför hade tornet på kyrkan
rasat? (Ett tornbygge hade påbörjats 1783
men tornet rasade. Nuvarande torn på
Kvillinge kyrka är byggt 1927.)
Innanför dörrarna i ljusglansen och
värmen, psalmsånger och böner kom
fridfullheten och ron. Väntan på
nyårsnatten på tolvslaget var lika
fantastiskt för både stora och små. Efter
alla helgdagar, som egentligen var lika
vardagen för skiftarbetarna på masugnen,
skulle vävstolen tas in, varpen på vinden
var i full gång, sedan sommaren hade den
legat och väntat på bomullsvarpen. Det
blev handduksväv och till bomullsskjortor
och kalsonger som sedan skulle sys för
hand.
Den svåra vintern med dragiga och frostiga
väggar och fönster drog med sig sjukdomar

som feber och jämt snuviga och hostande
ungar, svårast var det om nätterna. Det var
påfrestande men lindring kom med den
svarta vinbärssaften som mor alltid bjöd
på. Om hon nu inte hade glömt ställa en
kastrull med vatten på den varma spiseln
innan hon lade sig på kvällen och lagt in
den sista vedträdklabben för dagen. Vad
hjälpte det om skor och strumpor hängdes
på tork över spiseln på natten, var det
töväder ute behövdes det bara några steg så
var skorna våta igen.
Det var att traska på hela veckan till skolan
som pågick mellan klockan mellan klockan
8 och 1, sen var det söndagsskolan för
samma fröken och i samma skolsal. Om
man fuskade med söndagsskolan blev det
efterräkningar. Fröken Forsman var sträng
hon spände ögonen i föräldrarna för även
de hade hon haft som elever en gång.
Sven var duktig i skolan. Han kunde
historien nästan utantill. Alla krig kungar
och datum rabblade han upp. ”Kära barn”,
sa mamma, ”om ni kunde få lära er något
nyttigare, om bättre levnadsförhållanden
för nutidens folk”. Detta sa Sven sedan i
skolan, en rungande örfil blev svaret.
Det var någon gång omkring 1918 som det
här hände. Mamman pekade på en liten
tavla som hängde på väggen. Tavlan var
liten, men mannen blev stor, det var
Branting! Folk kämpade i tysthet, de
räknade hundralappar i årsförtjänst.
En gång kom morfar hem och sa, ”i år har
jag tjänat sju röster.” Årslönen var 700
kronor, det var då 100 kronor per röst (före
1909 röstade man efter inkomst).
Under vinterlovet från skolan blev det för
en del sistaklassare att gå till Torshag för
att tjäna några slantar att lämna till mor
och far. Barnen började skolan vid sex års
ålder och slutade vid tolv. De blev sedan
hantlangare till smeder och snickare. 192223 kom en ny lag. Inget barn fick sluta
skolan före tretton år, så de som börjat vid
sex års ålder måste gå om sista klassen.
Vinterlovet varade i sex veckor och för två

år i rad tillkom fortsättningsskolan. Och så
var det konfirmationen.
Våren nalkades och det var dags att samla
björkaskan som skulle användas till luten
när bykningen skulle utföras. Först
blötläggning en dag sedan tvättningen en
eller två dagar, pålakning till långt in på
natten då byk-åket för ungdomarna, med
kaffe och smörgåsar var höjdpunkten.
Minst fyra gånger skulle luten kokas och
tappas och slås över igen, sista gången med
kokhett vatten. Morgondagen måste bli
solig för efter klappningen och sköljning
kördes tvätten i korgsäng på skottkärra upp
till gårdsplanen. Vilken njutning när lakan
och alla annan tvätt fladdrade för vinden.
Återstod sedan mangling i den lilla
mangeln i visthusboden. Barnen fick dra
den, fyra lakan kördes sen blev det ombyte
av dragare.
Tidigpotatisen började komma upp och
bondbönorna emellan raderna också. De
sattes för att mota bort sorkarna, och sorkar
fanns det gott om och de gillade inte
bondbönor. Om det händelsevis blev
gammal potatis över från vintern skulle
den rivas med rivjärnet och göras
potatismjöl av, smeten lades ut på
bakplåtar, vatten byttes ofta, man måste slå
försiktigt och skumma väl, och tänk, där
kom det vita mjölet.
Sommaren var skön, alla gick barfota stora
som små, blommor och smultron
plockades och tanterna drack kaffe på
gården, men i spiseln måste det eldas för
matlagning och bak.
Det var i regel stinsen, skolläraren och
handlaren (knallen) som bestämde var
skåpet skulle stå, endast de var med bland
de bestämmande i kommunen. Men det
hände att någon tordes sticka upp ibland,
när det kom lappar från skolan eller om
någon blev skyldig för mycket i
handelsboden av någon orsak. De flesta
betalade i efterskott när avlöningen kom.
Det var en som gjorde så, han fick sex

kaffekoppar gratis. Det såg den som alltid
betalade kontant, så når det blev hans tur
att handla sa han; ”jag ska ha sex
kaffekoppar också”. Jo då, sa handlaren, de
kostar så mycket, ”Varför är inte mina
kontanta pengar lika mycket värda!” Nej,
blev svaret, här måste jag se till att de
betalar. Kopparna lämnades tillbaka och
nästa gång en affär skulle göras tog
mannen som drakt (ok) och två korgar och
gick till Kvarntorp och delningen
(Konsum).
Efter en tid ville fler göra detsamma. De
fick lämna sina notor och en häst och vagn
körde varorna var fjortonde dag från
Kvartorp. Den mannens barn och barnbarn
och barnbarnsbarn har varit kooperationen
trogen sen dess.
Blåbärsdags och lingontider var det full
rulle i skogen. Blåbären kokades och
plockades på flaskor. Även rabarber skars i
småbitar och blev lagda på flaskor. Tomma
sirapsfat köptes och fylldes med sura
lingon för vinterns behov. De fick skäras
med kniv när de hämtades i källaren för att
sötas så lite som möjligt till sillen.
Ungdomen roade sig vid gamla dansbanan.
Där det var musik till dragspel och fiol
(Paul Hallgren och Kalle Nordkvist). På
vintern var det dans i föreningslokalen
”Lådan” med amma spelmän. Ibland kunde
man dra till något torp i skogen en
lördagskväll, till någon man kände. ”Logen
Sten” gjorde mycket för både stora och
små. Dagmar Hellström och Agnes Lind
med sina bröder anordnade fester många
gånger. Musikkåren och sångkören hördes
ofta och gärna av folket. Det tråkigaste var
för oss som fick putsa instrumenten, de
skulle vara extra fina när det spelades i
stan (Norrköping) på första maj.
En stor attraktiv händelse blev det varje
sommar när olika zigenarsällskap slog
läger på kullen vid lokalen. En del kom
varje år. Det största lägret var Taikons. De
hade flera hästar och de frågade alltid
bonden om lov till betesmark. De slog upp

sina tält och stannade flera veckor.
Mamman var änka, en trevlig glad och
robust kvinna, barnen Märta, Greta, Josef
och en som jag glömt namnet på. Det blev
fart på äldre och yngre på bruket. Många
gick till Lägret, man spelade och sjöng
tillsammans, drack med god smak den
kokta chokladen. Flickorna Märta och
Greta var många gånger hemma hos oss,
en del folk sa ”att ni törs”, då sa far i huset
att dom är lika bra som ni. Josef Taikon
blev far till författarinnan Catarina.
Någon gång kunde en liten karusell slå
läger vid Graversfors men de flesta
karusellbesöken blev ju vid ”diket”
(nuvarande Nyréns smedja), där kunde
pojkarna få dra karusellverket för att sedan
få åka gratis ett tag. Många stod i kö för att
få dra.
Ungdom och förälskelse har varit lika sen
begynnelsen, men sätten har varit olika.
Man kunde mötas i smyg under flera år för
ibland delade inte föräldrarna de ungas val
av sitt sällskap. Man förlovade sig, gick så
hem och sa: vi ska gifta oss när vi samlat
till ett hem. Bara det kunde ta år. Man gick
till Björklunds i Backen, han var
möbelsnickare, det beställdes först en
imperialsäng, en byrå med fem lådor, en
skänk, ett bord och fyra stolar samt ett
åttkantigt fönsterbord. Sen var det bara att
vänta. När sen lakans, handduks och
dukväven var vävd samt en och annan
porslinssak samlad, så var det dags att
fråga efter ett litet krypin. Då kanske
ungkarlen tjänat sju år för Rakel. För
kvinnan, att fortsätta och arbete när hon
gift sig, var inte tänkbart.
Två söner fick genom släkten arbete vid
järnvägen i Danderyd i huvudstaden. Det
kunde gå att få ledigt ett par dagar för att
besöka dem. Det fanns billiga järnvägsbiljetter att köpa, det sattes en personvagn
efter godståget. Resan tog hela dagen, så
besöket blev inte så långt, men nog var det
skönt att veta hur de skötte sig och att de
bodde kvar. Det var ju Amerikafeber.
Det fanns tragiska händelser också. Det var
han som tog värvning, med föräldrarnas

tillstånd, vid flottan och kom till Vaxholm.
Han hade läst om dykare och det ville han
bli. Ett nytt tillstånd måste han ha, för han
var inte tjuguett år. Men detta beviljades
inte till något så farligt. Eller han som vid
sjutton års ålder fick jobb vid Hults Bruk.
Det fanns tragiska händelser också som
han som tog en skruvmejsel i sin matsäcksbox. På eftermiddagen kom två
poliser och hämtade honom. Åtta dagar på
häktet. En månad villkorligt blev domen.
Den person som gick till brukspatron med
skvaller när något var i görningen fick till
slut sin straff.
Vi går tillbaka till 1866 då min morfars
mor bodde i Hjortkvarn i Närke. Hon gick
till Värmdö norr om Stockholm för att som
hemsömmerska gå i stugorna och sy. Efter
två år gick hon tillbaka hem, det var också
motion. När någon släkting eller nära
bekant på grund av sjukdom eller ålderdom
gick bort fick även barnen gå fram och
säga farväl till den döde innan locket lades
på kistan. Jag tror att respekten för liv och
död var en annan på den tiden, för mej
veterligen fanns inga gravskändare på
kyrkogårdarna förr, inga gamla rånades.
Vem har nu för tiden respekt för liv och
död? Förr fick barnen vänta både vid
matbordet som vid andra tillfällen, de fick
tacka när de fick något, de måste fråga far
eller mor om de kunde göra si eller så.
Det var tolvtimmar skift vid masugnen,
många som slutade sitt nattskift gick inte
hem, alltid var det någon av ungarna som
var sjuka, kamraten som skulle byta av
hade, om de bodde i samma hus, mat med
sig från frun eller mamman, labbet var en
bra tillgång att sova på några timmar. Det
var många som utnyttjade det särskilt på
vintern för på sommaren blev visthusboden
sängkammare, inga ungar fick gå i
närheten av bodarna då.
Eftersom det var lång och tung arbetstid,
lite sömn för lite mat, hände det ofta både
små och stora olyckor. Mörkt jämt inget
lyse bara från piporna när järn och slagg
rann ut.

På malmbacken omkring 1900, när Köhler
som hade hand om hästen skulle köra en
malmvagn över till malmbacken, snavade
hästen, slog bakut och Köhler blev
ihjälsparkad.
En annan svår olycka hände 1909 när
smörjaren Otto Hallgren klättrade upp på
stegen till det största hjulet som hade små
kugghjul kring sej, det var fyra armar på
hjulet och mellan varje arm ett smörjhål,
det stora kugghjulet gick sakta men det
skulle smörjas i varje hål. Hallgren
fastnade med skjortärmen i kuggarna och
mosades bit för bit, resterna samlades upp i
ett såll som ställdes i en bod på gården. En
svår uppgift för den som skulle kontakta de
anhöriga.

”AEM” (August Enock Mobäck) hade på
gamla dagar en hobby. Han gick tidigt på
våren till skogs och skar massor av
björkris, bar det knippvis på ryggen hem,
ansade det och band kvastar. Dessa kvastar
blev mycket efterfrågade. Han gick
omkring i hela Kvillingebygden och sålde
dem för 25 öre st. Det var många förstugor
kvartarna stod utanför, de var bra till trapp
och gårdssopning.
Detta är mina anhörigas levnadscirkel som
jag tror liknar de flestas från mitten av
1800-talet till efter de båda krigssluten
1918 och 1945
Skrivet och berättat av min mamma
Svea Wadström
Som dog 1990

47. Släktforskning i tiden
av Börje Augustsson.

Att släktforska är inte bara att gå tillbaka i
tiden för att söka sina rötter.
Många gånger kommer man framåt och
träffar
på
släktingar,
som
man
inte har haft en aning om.
För min del började jag bland andra att
söka efter min mormor, Anna Josefina
Pettersson, som var född 1865, och morfar
Carl August Andersson född 1862.
Mormor dog innan jag var född, men
morfar kom jag ihåg, när jag var endast
fem år och gick ut med honom, året var
1945. Jag minns också när min mamma
kom ner och berättade att hon hittade
honom död, det var samma år.
När jag går tillbaka och
söker på min mormors sida,
hittar jag min mormors mor
Augusta Helena Hellgren,
född 1834 och hennes mor
Augusta Helena Öman, som var född 1797.
Augusta Helenas bror, som hette Isak Peter
Öman, var född 1801, hade en son som
hette Isak Axel Ömansson, och var född i
Hults bruk 1827, jobbade där som
smedspiksdräng.
Tillsammans med sin hustru,
Anna Sofia, född Carlsdotter
1818 i Regna, hade de en son
som
hette
Carl
Fredrik
Ömansson, född 1852 i Forssa,
Ö.
Vingåker. Denne Carl Fredrik emigrerade
sedan till Illinois USA 1872, 20 år
gammal och blev då Charles Omanson.
Han gifte sig med Martha Francis Gerard
1880 i Illinois. Med denna hustru fick de
nio barn.

En son hette James Victor
Omanson, född i Illinois
1897, hustrun hette Hildur
Almeda Rylander, född 1896 i Illinois.
Deras son Philip J. Omanson, född 1921 i
Illinois, hustrun Glenna Mae
Appenheimer , nu levande,
och deras son
Richard
C
Omanson, född
1952 i Illinois, nu levande.
Genom min forskning, har jag fått kontakt
med släktingar i Amerika och inte bara
namn och andra uppgifter, utan också fått
dessa bilder sänt till mig. Detta visar att när
man börjat forska bakåt i tiden, vet man
inte var man hamnar. Det kan vara framåt
till nutid, ävenså till emigrerade släktingar.
Att forska kan också innebära att man
söker med andra medel än släkt-program.
Google är bra att söka på exempelvis
namn. Jag sökte på en person, som var
minhustrus morbrors fru. Morbrordern
hette Erik Nilsson, och utvandrade till
Jamestown USA 1924 och gifte sig där
med Thelma född i Jamestown 1912.
Denna Thelma, som jag sökte på, hade fyllt
100 år 30 april 2012.
Vi hade inte haft kännedom om att hon
levde då. Eftersom 100 år är en speciell
ålder även där, fanns en
artikel i en tidning, Post
Journal, om hennes död 3
oktober 2012, och därigenom
kunde jag hitta denna person
på sökningen i Google.

Thelma hade flyttat till sin dotter Elvie, i
Lebanon, Pennsylvania, och levde där sina
sista tre år.
Jag söker sedan efter dotter Elvie, och jag
hittar hennes boende i Anville, Cleona,
Lebanon i Pennsylvania.

Jag använder programmet Google Earth
och söker upp adressen, ”åker omkring
där” med Googles program i datorn, på
vägarna och kanske hittar jag hennes
husadress där.
En kort rapport om hur jag med att Googla
på datorn fått både släktdata och foto på
mina anor i USA.
Av Börje Augustsson
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