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Redaktionen har ordet
I en hotande och orolig omvärld kan släkt-
forskningen vara en tröst, en bubbla att gå 
in i. Det gör jag en hel del, samtidigt som 
yttervärlden tränger sig på. Vi gör nog alla 
vad vi kan för att bistå de behövande men 
kriget i Ukraina har också fått oss att se 
över skyddsrum och fylla krislådan med 
mat, vatten och varma kläder.

Men släktklenoderna och arvegodset, 
vad gör vi med dem om vi måste skynda 
till skyddsrummen eller om det blir tal 
om evakuering? Kanske har du redan lagt 
ett kuvert med din äldsta fotografier på 
anhöriga i din nödväska? Vi, som levt i 
fred i ett par hundra år, hur ska vi kunna 
föreställa oss vad en krigssituation skulle 
kunna innebära?

Vi blir nu också uppmärksammade på 
hur stort hotet mot kulturarvet är i en 
krigssituation.  Museisamlingar och arkiv 
i alla länder som utsätts för ett krig hotas.

Ja, det är dystra och svåra tankar i den 
tid vi lever i just nu. Jag hoppas innerligt 
att kriget i Ukraina är slut och att fred 
är uppnådd när du läser detta om ett par 
veckor, men det kanske är fåfängt att hop-
pas på.

Svårigheterna kan ju många gånger 
också vara stora på det personliga pla-
net för människor. Katastrofer drabbar 
familjer och enskilda individer. Exempel 
på det kan du läsa om i två artiklar från 
våra medlemmar i detta nummer av Wåra 
Rötter.

Birgitta Johnsen berättar om sin mor-
mors bror och hans tragiska självmord 
1912. Fler familjehemligheter uppdaga-
des under hennes släktforskning.

Åke Hasselquist skri-
ver om den svåra drunk-
ningsolyckan i hans släkt 
på Hasselö 1834. Det är gripande läsning. 
Många skärgårdsbor har under årens lopp 
fått sätta livet till i vår bygd.

Provinsialläkarna var de som kanske i 
första hand mötte sockenborna i umbä-
randen och svårigheter. Sjukdomar som 
vi idag inte behöver fundera så mycket på 
kunde förr vara direkt livshotande, det vet 
vi ju. Men inte bara det, livsvillkor och 
förhållanden i vardagslivet kunde vara ett 
hot mot hälsan. Läser vi i dödböckerna 
kan vi se att en hel del dog av magplågor, 
säkert många gånger orsakat av otjän-
lig mat sommartid, innan kylskåp fanns. 
Svåra arbetsvillkor i industrialiseringens 
fabriker tog också ett och annat liv. Om 
detta skrev provinsialläkarna i sina årsbe-
rättelser, som vi än idag kan läsa.

Släktforskningen och våra släktforsk-
ningsresultat är viktiga, för oss själva och 
våra efterlevande. Vi vet vilken betydelse 
det har att känna till sin egen historia. Så 
många människor som flytt under till ex-
empel de två tidigare världskrigen, men 
överlevt och fått med sig både minnen 
och fotografier. Så viktiga dessa minnen 
och historiska artefakter är. Sådana min-
nen kan säkert vara läkande och helande 
efteråt, när larmet stillnat och en väg till-
baka till livet öppnat sig.

Måtte det aldrig komma därhän att vi 
står i en flyktsituation och måste välja 
mellan duken som mormor broderade i 
ungdomen och varma tröjor till oss själva.

Eva Johansson



Wåra Rötter 1/2022 3

Från styrelsens horisont
De känner av att det är vår!

Blickar ut mot trädet mitt på Esplana-
den. Vet inte namnet på trädet men de som 
nu sätter sig i trädet vet att något är på 
gång. De sitter nu två och två på varsin 
gren, helt stilla medan solen sänker sig 
ner över skogen där masten på brandsta-
tionen finns. Snart ska de här paren bilda 
familj, bygga bo och skaffa ungar. Inte i 
detta trädet, det brukas inte för bobygg-
nad, vad jag i min okunskap vet.

Kanske är det nu vi släktforskare ser 
ljuset i tunneln. Kanske kan vi få fortsätta 
med våra planerade månadsmöten utan att 
regeringen eller Folkhälsomyndigheten 
sätter käppar i hjulet.

Från vecka 3 har vi startat Släktforskar-
jouren på Västerviks stadsbibliotek igen. 
Besök gärna Barbro, Jan-Olof, Hans och 
Ann som bemannar vår jour. Då får du 

också se de nya datorerna, bekostade av 
Sparbanksstiftelsen. Det är fantastiskt att 
ha en sådan stiftelse i vår kommun. De 
som jobbar med jouren ser fram emot att 
få se just dig med dina frågor. Eller besök 
dem som en stöttning.

En av våra stora utmaningar inom släkt-
forskarrörelsen blir framöver att fånga 
upp den skaran som nu släktforskar hej 
vilt på internet utan kurser eller medlem-
skap i släktforskarföreningar. Där finns 
otroligt mycket att finna men, när man i 
sin ensamhet får lite motstånd i sökandet. 
Då tror jag många ger upp och tycker att 
de gjort så långt det går. Medan vi som 
har en längre erfarenhet i ämnet vet att det 
finns mycket mer att hämta. Det har vi lärt 
oss på kurser eller genom att fråga andra 
likasinnade privat eller genom samman-
komster inom vår rörelse.

Hur ska vi fånga upp 
dessa grupper som gär-
na ”sig i elden ger” men 
som ger upp alldeles för tidigt? Hur ska vi 
få dem att besöka våra möten eller att ta 
emot den hjälp som vi erbjuder?

Där har vi som förening och styrelse 
en gemensam fråga att diskutera. Vi löser 
troligen inte frågan under vårt årsmöte 
men om vi tar den med oss och snackar 
med dem vi känner så kanske dina idéer 
och förslag når styrelsen och kan ge re-
sultat.

Nu ser jag fram emot att få se er på må-
nadsmötet i april och som deltagare på vår 
resa till Ankarsrum i maj. Och semestern 
lägger du som vanligt under vår släktfors-
karkurs i vecka 31 på Gamleby folkhög-
skola!

Per Karlsson

Delar av styrelsen. Från vänster Jörgen Eriksson (suppleant), Barbro Wärn, Ann Pers-
son, Viking Palm (nyval) och Peter Björn. Frånvarande på grund av sjukdom var Per 
Karlsson och Karin Hedwall (suppleant).

Verksamheten är igång efter pandemin

Veronika Palm från Västerviks Museum 
föreläste om arkeologiska utgrävningar.

Nu öppnar föreningen med full verksam-
het igen efter pandemin. Det konstatera-
des vid årsmötet som hölls den 17 mars.

Enligt verksamhetsplanen för 2022 pla-
neras för månadsmöten i april och under 
hösten. Månadsmötet i maj ersätts av en 
utflykt till Ankarsrums bruk. Släktfors-
karjouren på stadsbiblioteket är nu igång 
och planeras fortsätta även under hösten. 
Släktforskarvecka på Gamleby folkhög-
skola genomförs vecka 31. Planer finns 
också för studiecirklar i släktforskning 
och läsning av gammal handstil.

Budgeten är i balans och ansvarsfrihet 
för styrelsen beviljades. Verksamhetspla-
nen liksom budgetplanen för 2022 god-
kändes. Medlemsavgiften för 2023 blir 
oförändrad. Styrelsens förslag till nya 
stadgar godkändes vid förra årsmötet och 
efter ett andra godkännande är de nya 
stadgarna nu fastställda.

Antalet medlemmar i styrelsen är kom-
plett, men ingen vill åta sig att vara ord-
förande. Styrelsen får i uppdrag att sköta 
detta internt. Styrelsen 2022 består av Per 
Karlsson, Ann Persson, Barbro Wärn, Pe-
ter Björn och Viking Palm. Suppleanter: 
Karin Hedwall och Jörgen Eriksson.

Leif Pettersson lämnade styrelsen efter 
flera år som ledamot och avtackades med 
blommor. Han kvarstår som ansvarig för 
föreningens hemsida.

Årsmötet inleddes av Veronika Palm 
från Västerviks museum med ämnet 
”Arkeologiska utgrävningar på Slotts-
holmen”. Hon berättade om den gamla 
borgen Stäkeholm och flera av dess kända 
ägare och övergick sedan till att visa och 
kommentera bilder från de arkeologiska 
undersökningar, som gjorts från 2013 
fram tills nu. En mycket uppskattad före-
läsning.

Läs mer om årsmötet på www.tjustanor.
com.

Text och foto: Ingegerd Hammarquist
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Sådant man inte talade om i familjen
Under min tonårstid i 50-talets Väster-
vik såg vår fritid inte ut som dagens. Vi 
hade inte en TV att samlas vid, ingen 
dator, ingen mobil. Så vad gjorde vi?

Svaret skiljer sig säkert från person till 
person men skulle kunna bli att vi läste, 
spelade spel, var med i någon förening, 
dansade i Folkets Park. Och så promene-
rade vi. Både sommar och vinter gick vi 
Storgatan upp och ner och spanade efter 
bekanta.

Sommartid badade vi nästan dagligen 
och kvällspromenaderna utsträcktes till 
Slottsholmen och gärna till Kulbacken där 
det var allsång en kväll varje vecka. Ofta 
gick vi in i slottsruinen och då hörde det 
till besöket att gå till ett utrymme i syd-
västra hörnet och med foten rita ett kors 
i gruset eller fylla i det kors som redan 
fanns där. Det sades att en man hade skju-
tit sig där längre tillbaka. Första gången 
jag hörde det nämnas ryste jag antagligen 

till, historier om skjutningar var ovanliga. 
Sedan blev rutinen med korset på marken 
till en känslofri rutin. Vem som skjutit sig 
visste jag inte och ännu mindre varför.

Mormors bror
Sedan jag lämnat Västervik för studier i 
Uppsala 1960 besökte jag regelbundet 
min mor, först ensam och senare med fa-
milj. Jag vill minnas att jag någon gång 
invigde mina barn i berättelsen om man-
nen som sköt sig och vi ritade korset på 
marken.

Året innan jag pensionerade mig bör-
jade jag på prov släktforska, mest för att 
se om det kunde vara något att sysselsätta 
sig med under kommande fritid. Natur-
ligtvis blev jag snabbt beroende.

Efter att ha kartlagt de närmaste gene-
rationerna av släkten till person och plats 
började jag studera deras liv lite närmare. 
Jag var i 70-årsåldern när jag börjar stu-
dera deras livsförlopp lite noggrannare. 

Efter ett livslångt yrkesliv inom sjukvår-
den vill jag till exempel se vilka dödsorsa-
kerna hade varit hos mina släktingar.

Det var nu det visade sig att mannen 
som sköt sig i Slottsruinen var en bror 
till min mormor. Händelsen inträffade i 
augusti 1912 och han skulle inom några 
månader fylla 30 år. Det som under min 
tonårstid snabbt glömdes bort blev nu väl-
digt intressant och jag måste få veta mera.

Självmord
Jag beställde polisrapport och det blev en 
sorgesam läsning. Rapporten inleds på 
följande sätt:

”Onsdagen den 28 augusti 1912
Idag kl. 1 em anmälde ynglingarne Ar-

vid Nilsson i No 21 Fridsborg och Karl 
Karlsson från Södra Petersborg härstä-
des till poliskontoret, att de strax förut 
observerat en mansperson liggande död 
i ruinen å Slottsholmen här i staden. De 
meddelade att personen ifråga antagligen 

Det var inne i slottsruinen som Ernst Ahlinder påträffades död den 28 augusti 1812.
Bild från Wikipedia, foto: L.G. foto. Bilden är tagen 2007, före rivningen av det gamla Slottsholmen.
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skjutit sig, enär strax bredvid honom låg 
en revolver.”

Inspektionskonstapel Ebbe Bolander 
och överkonstapel Carl Torell begav sig 
till slottsruinen. I rapporten är noterat:

”Vid ankomsten befanns mannen lig-
gande på marken å högra sidan och utan 
tecken till lif, samt med en med 4 skott 
laddad browningrevolver bredvid sig ur 
hvilken dock ett skott var afskjutit. Ifrå-
gavarande skott med hvilket mannen tro-
ligen tagit sig af daga hade gått genom 
högra tinningen och inträngdt i hufvudet. 

Mannen hade vidare fastsatt en uppfälld 
fällkniv i ett träd och å knifven upphängt 
en fickspegel, antagligen för att kunna 
rikta skottet mot tinningen.”

Sinnesförvirring
Man konstaterade snart att den avlidne 
var skomakeriarbetaren Ernst Knut Ah-
linder som tillfälligt bodde hos sin bror, 
byggnadssnickaren Markus Severin Ah-
linder. Sedan läkare konstaterat dödsfal-
let och att inga andra tecken på yttre våld 
fanns än skottet i tinningen så vidtog för-

hör med några närstående, nämligen bro-
dern Markus, svågern J P G Hillman (min 
morfar) och skomakare C P Svensson.

Vid förhören framkom att Ernst nyligen 
flyttat från Nyköping till Västervik. Han 
hade under flera år lidit av reumatism och 
nervositet. Han hade fått allt svårare att 
arbeta och cirka två veckor före sin död 
köpte han en revolver och sade att hans 
liv inte var värt att leva. Brodern tog ifrån 
honom revolvern, men lämnade den till-
baka redan dagen därpå då Ernst hotade 
med att annars köpa en till.

Polisrapporten från den 11 september 1923, då Otto Ahlinder 
påträffades död i vattnet i Oxelösund. Bildkälla: Riksarkivet.

Polisrapporten från den 28 augusti 1912, sedan Ernst Ahlinder 
påträffats död i slottsurinen i Västervik. Bildkälla: Västerviks 
rådhusrätts arkiv, volym Aia:220, Riksarkivet.
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I polisrapporten konstateras avslut-
ningsvis att Ernst ”under en hastigt på-
kommen sinneförvirring tagit sig sjelf af 
daga på förut beskrifvit sätt.”

För min del dröjde det tills jag blev över 
70 år innan jag fick kännedom om hela 
den här tragiska historien. Det var inget 
man hade talat om i familjen under min 
uppväxt. Den som fanns kvar att dryfta 
det hela med var min äldre syster och hon 
tyckte sig minnas att hon hört något om 
att en bror till mormor tagit livet av sig, 
men inte mer än så. Hon hade aldrig fun-
derat närmare över händelsen och aldrig 
hört någon beröra den mer än flyktigt.

Det skulle visa sig att det fanns fler fa-
miljehemligheter som avslöjades för mig 
sent i livet.

Okänd dotter
För några år sedan fick jag ett mail från en 
kvinna som skrev att hon var barnbarns-
barn till en annan av min mormors bröder. 
Hennes farmor hade fötts utom äktenskap 
som dotter till Otto Arvid Ahlinder. En 
kontroll i födelsebok visade att uppgifter-
na var korrekta. Vid senare DNA-testning 
blev släktskapet helt säkerställt. Det var 
en positiv nyhet och jag uppskattar verk-
ligen denna hittills okända släkting.

Om Ernst Ahlinders självmord var 
känt men nedtystat så var Ottos utomäk-
tenskapliga barn en total nyhet för de av 
mina äldre släktingar som ännu var i livet.

Min nyfunna släkting berättade dess-
utom att det inte var ett barn som helt 
övergavs av sin far. Otto hade fram till 
sin död haft kontakt med både modern 
och barnet. Han besökte dem till och med 
tillsammans med sin hustru Anna och när 
dottern konfirmerades fick hon en guld-
klocka av honom. Eftersom han några år 
efter första dotterns födelse gifte sig och 
fick två barn så betyder det att han faktiskt 
hade två familjer. Vi kan senare ana att det 
tärde på hans hälsa.

Bröderna var skomakare
Nu några ord om familjebakgrund.

Bröderna Ernst och Otto föddes 1884 
respektive 1880. Fadern var torpare och 
familjens tio barn föddes mellan 1864 och 
1886 i olika församlingar i gränstrakterna 
mellan Östergötlands och Kalmar län. 
Från och med 1880-talet var familjen bo-
satt i Odensvi.

Otto Ahlinder lämnade hemmet i 
Odensvi 1898 och började arbeta hos en 
skomakare i Kisa. Under några år arbeta-
de han på olika orter och hos olika skoma-

kare för att 1903 bosätta sig i Norrköping 
dit även brodern Ernst flyttade samma år. 
Båda bröderna arbetade som skomakare.

I Norrköping träffade Otto sömmerskan 
Johanna Maria Rehnström och de fick i 
juni 1905 en dotter. Otto erkände fader-
skapet men gifte sig inte med modern. 
Han valde att bara några månader efter 
dotterns födelse flytta till Vimmerby som 
han lämnade efter några år. Från 1908 och 
till sin död 1923 var han bosatt i Nykö-
pings St Nicolai där han arbetade vid järn-
vägen i Oxelösund som stationskarl.

Breven
I Oxelösund träffade han Anna Johans-
son som arbetade som piga i en familj. Av 
brev till en fjärde broder, Carl Ahlinder, 
framgår att Otto inte var särskilt pigg på 
giftermål. Han skriver 1909:

”Bäste Broder Carl.
Jag vill nu korthet skrifva några rader 

till dig. Jag får först omtala att jag haf-
ver helsan o mår gott hvilket Jag också 
önskar dig. Jag kan undra hur du mår nu 
för tiden det är så sällan jag hör något 
från dig. Jag har tänkt att skrifva till dig 
flera gånger men så det aldrig blifvit af 
ändån. Broder Ernst skref om att du hade 
tagit dig plats i Ramshult för sommaren. 
… du kan ju skrifva till mig för det är ju 
roligt att få höra något från sina syskon 
Jag skall nu sända dig mitt fotografi och 
hoppas att jag snart får ditt för du har väl 
fotograferat dig nu kan jag tro eljest ska 
du väl snart göra det …

Jag hade nog tänkt att resa hem i som-
mar också men så har det ej blifvit af och 
nu blir det väl inte af i höst men kanhända 
att jag kommer till Jul. Du väntar väl på 
pengar från mig Jag har nog inte glömt 
bort dem men Jag har haft så mycket att 
betala till i sommar Jag köpte möbler i 
höstas till ett rum och de gick till 3 hund-
ra kronor så jag har haft dem att betala 
till i år men nu så har jag dem snart be-
talade och sedan så skall jag betala dig. 
Jag kommer ej att gifta mig förr än nästa 
höst så jag skall lefva ungkarl ett år till 
åtminståne och derförinnan så skall du 
nog få ditt. Tänker du ej på att gifta dig 
snart men du kanske tycker som Jag att 
det är bäst att lefva ungkarl. Min fästmö 
har velat att vi skulle gifta oss i höst men 
jag har ej haft någon lust dertill så nu har 
hon tagit sig tjenst i Nyköping för ett år 
så nu beror det på hur det går till nästa 
höst om vi då kommer att gifta oss eller 
om det blir slut derförinnan.  Jag har inga 
nyheter mer att skrifva om för denna gång 

Carl Ahlinder.

Otto Ahlinder och Anna Johansson vigdes 
den 5 november 1910.

utan får nu sluta med många kära hels-
ningar till dig Venligen din broder Otto

Min adress är Stationskarlen O. A. Ah-
linder Oxelösund. Skrif snart svar Jag 
väntar.”

I det här brevet berörs en känslig fråga i 
Ottos liv, pengar. Han hade uppenbarligen 
lånat pengar av brodern Carl.
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Familjen:
Far: Johan Anton Andersson född 1840 i Lilla Skälhem, Odensvi, död 1917 i Norrsveden, Fallvik, Odensvi.
Mor: Kristina Maria Svensdotter Ekström född 1842 i Frö, Odensvi, död 1917 i Norrsveden, Fallvik, Odensvi.
Barn:
Anna Maria, född 1864 i Nygård, Lofta, död 1865 på samma plats.
Karl Johan Markus, född och död 1866 i Ottinge, Lofta (H).
Kristina Hilma Amalia Johansson, född 1867 i Ottinge, Lofta (H), död 1928 i Sofiedal, Odensvi (H).
Johan Algot Herman Johansson, född 1870 i Skälsbo, Locknevi (H). död 1941 Södertälje (AB).
Alma Cecilia Ahlinder, född 1873 i Börsmåla, Horn (E), död 1944 i Stora Malm (D).
Elin Ottilia Ahlinder, född 1875 i Börsmåla, Horn (E), död 1934 i Västervik (H).
Carl Albert Ahlinder, född 1876 i Börsmåla, Horn (H), död 1955 i Tysebo, Odensvi (H).
Otto Arvid Ahlinder, född 1880 i Gröninge, Hycklinge (E), död 1923 i S:t Nicolai, Oxelösund (D).
Ernst Knut Ahlinder, född 1882 i Kulla, Odensvi (H), död 1912 i Västervik (H).
Markus Severin Ahlinder, född 1886 i Kulla, Odensvi (H), död 1928 i McKeesport, Allegheny, Pennsylvania, USA.

Källor:
Kyrkoarkiv. Födelseböcker, Dödböcker.
Polisprotokoll via Landsarkiven i Vadstena och Uppsala.
Brev till Carl Ahlinder, originalen skänkta till Odensvi Hembygdsförening.

Brodern Carl emigrerade 1914 till 
Nordamerika där han arbetade hårt för 
att spara pengar inför senare återresa till 
Sverige. Han sände dock hem pengar till 
de fattiga föräldrarna i Odensvi och an-
förtrodde sitt sparande till brodern Otto 
i Nyköping. Av brevväxling mellan brö-
derna framgår att Carl regelbundet sände 
pengar till Otto som satte in dem på bank 
i Sverige. Men det framgår också att Otto 
kontinuerligt lånade av dessa pengar för 
egen räkning, alltid med ihärdiga utfästel-
ser om snar återbetalning.

Dubbla familjer
Otto gifte sig i november 1910 med Anna 
Johansson och de fick två barn.

Ottos brev till brodern Carl i Amerika 
bevarades av Carl och kom senare i min 
mors ägo. Av breven framgår tydligt att 
Otto hade ekonomiska bekymmer. Med 
hjälp av lån från brodern kunde han dock 
ordna större bostad åt sin familj och även 
skomakarutrustning som gjorde det möj-
ligt för honom att tjäna lite extra pengar 
på sin fritid.

När min dittills okända släkting hörde 
av sig och berättade den släkthistoria som 
förde oss samman förstod jag hela inne-
börden bakom raderna i breven jag läst. 
Otto hade dubbla familjer! Det är något 
han aldrig nämner i breven till broder 

Carl. Betyder det att denne var ovetande 
om Ottos dubbla familjeliv eller var det 
något man inte talade om? I vår släkt har 
det definitivt inte varit känt.

Ottos situation blir honom till slut över-
mäktig. I rapport till landskansliet i Sö-
dermanland den 12 september 1923 skri-
ver t f poliskommissarie Eric Werhtz:

”Tisdagen den 11 september1923 för-
svann från sitt hem i gården n:r 45 i Oxe-
lösund stationskarlen Otto Arvid Ahlinder 
under sådana omständigheter, att anled-
ning fanns till det antagandet, att han 
hade för afsikt att förkorta lifvet.

Tullvaktmästaren Vilhelm Norin, Oxe-
lösund, samt å svenska segelfartyget 
”Familjen” från Djupekås anställde 
matroserna Knut Olofsson och Hilding 
Svensson hade vid 1-tiden samma dag 
iakttagit Ahlinder å ångbåtsbryggan 
härstädes. Några minuter senare funno 
de honom i vattnet cirka 25 meter från 
bryggan, hvarför de genast rodde ut med 
en skeppsbåt för att rädda honom, men 
Ahlinder hade, innan de hunnit fram till 
honom, redan försvunnit i djupet. Vid kort 
därpå företagna draggningar anträffa-
des Ahlinders döda kropp, som efter kort 
därpå verkställd läkarebesiktning genom 
polisens försorg affördes till härvarande 
bårhus.”

Drömde om ett egnahem
Hustru Anna samt stationskarlarna Ru-
dolf Hedström och Carl Oskar Käll hör-
des med anledning av det inträffade. De 
vittnade samtliga om att Otto under en 
längre tid varit nervös och tungsint och 
uttryckt leda vid livet. Några dagar inn-
an han lämnade hemmet hade han på ett 
omslagspapper antecknat att han ämnade 
förkorta livet.

Sista bevarade brevet från Otto till bro-
dern Carl i Amerika är daterat i maj 1922. 
Där skriver han att familjen är vid god 
hälsa. En stor del av brevet handlar om 
hur han skulle kunna bygga ett egnahem 
om han fick låna pengar från Carl. Han 
redogör noggrant för de fördelaktiga lå-
nevillkor han som anställd vid järnvägen 
skulle kunna få. Ingenting i brevet andas 
uppgivenhet och förebådar det komman-
de årets tragedi.   

Av ett senare brev från hustrun Anna 
till Carl framgår att hon fick ett strävsamt 
liv som änka med två barn och att Carl 
hjälpte henne ekonomiskt.

Carl återvände till Sverige 1928. Han 
köpte med hjälp av sina besparingar ett 
torp i Tysebo, Odensvi, där han levde till 
sin död 1955.

Birgitta Johnsen
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De drunknade på trettondagen 1834

Släktfoto från Norrgården på Hasselö 1907 eller 1908. Från vänster: Pigan Hildur Jansson, född 1888 på Hasselö, död 1962 i Hud-
dinge. Elsa Hasselquist, 1898–1950. Hennes syster Helga Hasselquist, 1900–1957. Uno Hasselquist, 1892–1965. Tore Hasselquist, 
1894–1976. Charlotta ”Lotten” Larsdotter, född i Fåfängan på Hasselö 1870, gift Hasselquist, död 1932. Johan Emil Hasselquist, 
1862–1914, Hannas sonson och författarens farfar. Han håller sin dotter Märta på armen, född 1906, död 1956. Båtbyggaren August, 
som möjligen hette Johansson. Magdalena Jaensdotter, 1831–1922, gift med Hannas son Lars Peter Larsson (död 1885) och mor till 
Johan Emil Hasselquist.

Det är trettondagen år 1834 och platsen 
är Hasselö i Loftahammars skärgård. 
Hanna har lite bråttom nu på morro-
nen, hon har redan varit och mjölkat 
korna och maken Lars är kvar i lag-
gårn för att vattna och utfodra djuren. 
Hon skall tillsammans med fem andra 
unga kvinnor gå till Loftahammar för 
att närvara vid helggudstjänsten i kyr-
kan. Hanna och Lars gifte sig på Has-
selö den 1 januari 1824. Båda var födda 
på Hasselö.

Enligt bouppteckningen från den 5 okto-
ber 1823 efter Hannas far Anders Simons-
son, som avlidit den 7 juli 1823, förordna-
des hennes farbroder Matias Simonsson i 
Snörum till förmyndare. Hanna ärvde en 
fastighet på 1/8 mantal ”uti Frälse Skatte 
Hemmanet Haslö, hvilken 1/8 del som den 

afledne Enkomannen Anders Simonsson 
dels förvärvat och dels ärft”.

De gick över isen
Vintern kom redan före jul 1833 så isen 
hade lagt sig i hela innerskärgården och 
nu har det kommit några centimeter ny-
snö men det avskräcker inte dessa unga 
pigga flickor. Det var utöver Hanna de två 
systrarna Stina och Chatarina Andersdot-
ter från granngården samt tre andra unga 
kvinnor från Hasselö som skulle gå till-
sammans.

Redan vid åttatiden började de gå över 
isen mot Loftahammar för att hinna fram 
till kyrkan innan gudstjänsten skulle bör-
ja. Det är en ganska lång väg över isen, 
det blev nog en och en halv mil med alla 
krokvägar mellan holmarna.

De hade en ispåk (kallas numera is-

pik) med sig för att känna att isen bar och 
märkte att den inte var så tjock på alla 
ställen. Kanske borde de välja en annan 
väg mellan holmarna när de skulle gå 
hem.

Isen brast
Efter att de övervarit gudstjänsten, och 
kanske var det också nattvardsgång, så 
hälsade och pratade de med några de kän-
de sedan tidigare. De gick nog också in i 
församlingshemmet och åt de medhavda 
smörgåsarna och drack den medhavda 
drycken som kanske var vatten med lite 
mjölk. Kaffe var inte känt som dryck vid 
den tiden.

Därefter började de gå mot Stora Grun-
demar för att sedan gå ut över isen förbi 
många öar mot Hasselö.

De överlade nu om de skulle välja en 
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annan väg än den de gick tidigare och 
kom fram till att gå mot Trollholmen och 
förbi Kalvö där de trodde att isen kunde 
vara starkare.

Men det visade sig vara ett ödesdigert 
misstag för i sundet vid Kalvö var det 
strömt i vattnet och en så kallad brunn 
hade bildats, men på grund av nysnön så 
märkte de inte detta utan isen brast under 
dem.  De hade gått i en tät klunga, var 
glada, pratade och skrattade och nu kom 
alla i vattnet.

Dödboken
I dödboken 1834 från Hasselö i Lofta-
hammar står följande:

”Januari 6 1834. döda. Hanna Anders-
dotter 29 år. Drunknad Dotter till He-
mansägare Anders Simonsson och Hus-
trun Anna Jaensdotter, född uti Hasselö 
d. 11 april 1804.

Gift med bondsonen Lars Andersson 
från Hasselö. Gift den 1 jan 1824.

Under glada och muntra samtal, under 
hemgående från Kyrkan tog hon tillika 
med de 2 nedanstående, samt 3 andra 
qvinnor genvägen ifrån St. Grundemar 
glo åt Trollholmen hvarest de trodde isen 
voro säker men emellan nämnda holme 
och Kalfö, träffade de en brunn hvarest 
isen genast brast under deras fötter och i 
ett ögonblick sjönko de allesammans ned 
uti ett djup av 8 famnar.  En ung piga kas-
tade sig genast upp och uppdrogo 2 an-
dra men de öfriga 3 kunde hon inte frälsa 
emedan de av strömdraget förts in under 
den svagare isen.

De blev snart upphämtade men deras lif 
(stod inte att rädda) tills deras bittra sorg.

Denna (piga) var en ganska hederlig, 
driftig och rådig qvinna.

Begrafen den 12 jan efterlemnat man 
och 2 söner.

Om de båda systrarna som också drun-
knade står det i dödboken:

”Stina Andersdotter 26 år född den 17 
februari 1807.  Var ofärdig och sjuclig 
nästa hela levnaden igenom.  

Chatarina Andersdotter 23 år född den 
15 april 1810. Var munter och rask under 
sin levnad.”

(Blad för april 1810 verkar saknas i fö-
delseboken, i Loftahammar).

Deras far hette Anders Jaensson och 
moderns namn var Anna Larsdotter. Båda 
systrarna begravdes också den 12 jan 
1834.

De efterlämnade
Den omkomna Hanna Andersdotter föd-

des den 11 april 1804 och var vid sin död 
29 år gammal. Hon efterlämnade sonen 
Anders Johan, 9 år, och sonen Lars Peter, 
7 år, samt maken. Denne Lars Peter Lars-
son är min farfars far, alltså Johan Emil 
Hasselquists far.

Hannas make Lars Andersson var född 
den 4 maj 1802 och var då han blev änk-
ling bara 32 år.

Han gifte om sig med Catarina Bengts-
dotter som var född på Stedsholmen den 
23 april 1809. De gifte sig på Hasselö 
den 7 mars 1836. De fick två barn, sonen 
Gustav Viktor som föddes den 25 oktober 
1836 och dottern Christina som föddes 
den 13 juni 1840.

Således är Hanna Andersdotter min far-
fars farmor.

Hur gick det sedan?
Trots att barnen blev moderlösa vid så 
unga år så blev ändå livet bra för de båda 
pojkarna.

Anders Johan Larsson skaffade sig en 
gård på Hasselö vars efterkommande 
släktingar finns kvar i dag på ön.

Lars Peter Larsson gifte sig med gran-
nens dotter Magdalena Jaensdotter. Hen-
nes far Jaen Peter Jaensson hade kommit 
till Hasselö från Löksundet via en tid i 
Mellan Malmö på 1850-talet.

Lars Peter och Magdalena köpte en 
fastighet (troligen var det hans föräldra-
gård) och hon ärvde sina föräldrars fastig-
het när de hade avlidit. Fadern Jaen Peter 
dog 1875.

Lars Peter Larsson var nog allmänt 
duktig och begåvad man, han var både 
läs- och skrivkunnig och fick vara lantmä-
teriet till hjälp vid laga skiftet på Hasselö 
1856–1862.

Han och hustrun Magdalena ”Majlene” 
bodde och byggde upp det som i dag är 
Norrgården. Lars Peter hjälpte nog öns 
befolkning med olika skrivelser och an-
nat och kallades allmänt för ”Kongen i 
Norrgårn”.

Norrgården
När Lars Peter dött 1885, övertogs gården 
av deras son Johan Emil Larsson (1862–
1914) som sedan tog namnet Hasselquist. 
Han gifte sig med en flicka från Fåfäng-
an på Hasselö som hette Anna Charlotta 
Larsdotter (1870–1932).

De gjorde Norrgården till öns största 
jordbruk. År 1914 när Johan Emil Has-
selquist avled fanns där två hästar, ett par 
oxar, elva kor, en tjur, två ungnöt, sex får, 
fyra svin och 25 höns. Det var mycket 
kreatur för den tiden i skärgården. De be-
drev också en del fiske.

Johan Emil hade många uppdrag och 
höll många auktioner runt om i skärgår-
den. I slutet av 1800-talet öppnade han 
öns första affär med diverse hushållsva-
ror, den var i drift till hans död 1914. Af-
fären inrymdes i en enskild ny byggnad 
som kallas handelsbon.

På grund av att Johan Emil hade många 
uppdrag kunde han själv inte deltaga i ar-
betet på gården så mycket och därför hade 
de ofta två drängar och en piga.

Johan Emil Hasselquist fick en kort lev-
nad, han avled av cancer när han bara var 
52 år, och han var min farfar. Hans hustru 
Anna Charlotta levde till 1932.

I dag är Norrgården inte längre kvar i 
vår släkts ägo men drivs av nuvarande 
ägaren främst som skogsfastighet.

Åke Hasselquist

Flygbild över Norrgården på Hasselö. Bildkälla: Arkiv Digital.
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Läkarnas rapporter berättar om livet

Konstnären Karl Aspelins målning ”Läkarbesöket” visar hur det kunde gå till kring förra sekelskiftet när doktorn kom på sjukbesök.  
Bildkälla: Nationalmuseum.

Hur klarade sig den som blev ormbiten 
när det var flera mil till doktorn? Vad 
åt de fattiga sockenborna till vardags? 
Fanns det någon barnmorska i sock-
nen? Svaren finns i provinsialläkarnas 
årsberättelser.

Den 3 december 1880 dog sadelmakaren 
Anders Gustaf Svanberg i Västervik. Han 
hade supit sig redlös och fallit omkull på 
gatan där han slagit sig på stenbelägg-
ningen. Sedan hade han lagts i ett stall 
över natten och nästa morgon funnits död.

Eftersom det var en död i olycksfall 
skulle sadelmakarens kropp obduceras. 
Det gjorde förste stadsläkaren Lars Frede-
lius och i sin årsrapport till Medicinalsty-
relsen beskriver han i detalj vad han fann 
vid obduktionen. Beskrivningen avslutas 
med: ”På grund af hvad sålunda vid ob-
duktionen förekommit, får undertecknad 
det utlåtande afgifva: 1:o) att döden när-
mast varit föranledd af blödning mellan 
hjernhinnorna. 2:o) Att slaget af huf-
vudet mot gatstenarne sannolikt står uti 
ett närmare causalförhållande till denna 
blödning, än det genom alkoholmissbru-

ket framkallade congestions tillståndet i 
hjernan”.

Han konstaterar också att ”För öfrigt 
förtjenas omnämnas att Sadelmakaren 
Svanberg under dess sednare åren i all-
mänhet fört ett supigt och oordentligt le-
fnadssätt”.

Att hitta så mycket information om en 
enskild person i provinsialläkarberättel-
serna är inte så vanligt, men finns i vissa.  

Lokalhistoria
Årsberättelserna från provinsialläkarna är 
i många fall en mycket rik källa till kun-
skap om livet förr. Vid den här tiden, i 
mitten och slutet av 1800-talet var det ett 
antal socknar som ingick i varje läkares 
ansvarsområde. På 1700-talet fanns det 
betydligt färre läkare och en provinsial-
läkare kunde ha ansvar för mycket större 
distrikt.

Vill man fördjupa sig i den lokala his-
torien och förstå mer om livet i historisk 
tid är dessa rapporter mycket intressanta. 
I årsberättelserna redogjorde provinsial-
läkarna för vad de sysslat med under året 
men också yttre omständigheter kring 

folkets hälsa. En sådan omständighet var 
vädret, som påverkade skördarna och där-
med tillgången på mat.

Några nedslag i årsberättelserna vi-
sar att de förändrats över tid men inte så 
mycket. Ända fram till 1860-talet består 
de av berättande text, sedan komplette-
rad med statistiska uppgifter. Alla läkare 
skrev inte lika mycket, en del broderar ut 
texten och är mycket detaljerade, andra 
ger mer knapphändig information. Rap-
porterna finns bevarade från hela landet.

Vädret, skörden och de sjuka
Rapporterna inleds som regel med iakt-
tagelser om vädret och dess påverkan. 
Därefter följer en redogörelse för allmänt 
förekommande sjukdomar, uppdelade på 
endemiska (lokala), epidemiska och spo-
radiska.

Läkarna hade att följa ett formulär med 
vissa rubriker. De skulle redogöra för fö-
rekomsten av syfilis, saltfluss, elfantiasis 
och kroniska hudsjukdomar. Sinnessjuk-
dom hade en egen rubrik.

I årsberättelserna ingår också uppgifter 
om lokala förhållanden som berör sock-
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enborna. Vi får veta om det fanns sund-
hetspolis, hur fattigvården och den even-
tuella fångvården var organiserad, liksom 
skolorna i distriktet. Andra rubriker är 
vaccinationer och apotek.

I en lista lämnades uppgifter om inom 
distriktet bosatta olika kategorier av lä-
kare, badmästare, djurläkare, apotekare, 
barnmorskor, vaccinatörer och kvacksal-
vare. I många fall är också namnen på 
dessa inskrivna. Dessutom kunde läkarna 
lämna uppgifter om vetenskapliga iaktta-
gelser.

Hur människor levde
Provinsialläkarna sysslade ju inte bara 
med sjukvård utan övervakade också 
hälsan och hur människor levde. De rap-
porterade om mat och hygien: ”Potatis-
skörden och af andra rotfrukter till följd 
af oenligt bergningsväder af mindre god 
beskaffenhet. Badning begagnas för spä-
da barn; annars vanligen endast under 
en kort tid på högsommaren”. skrev pro-
vinsialläkaren Axel Gihl i sin rapport från 
Tjust distrikt 1880.

Det var vid den här tiden i mitten av 
1800-talet som man allt mer fick upp 
ögonen för det utbredda superiet. Men i 
Västervik 1851 var detta inte ett så stort 
problem, enligt förste stadsläkaren Nils 
Gabriel Forling som då skrev: ”Nykterhet 
är här kanske mer än på andra ställen, ty 
sällan ser man någon full, dock har under 
året en Karl och 2:ne qvinnor aflidit till 
följe af för mycket bruk af spirituosa”.

Nödår med missväxt och svält kom-
menterades av läkarna, inte minst de svå-
ra åren under 1860-talet.

Lättillgängliga rapporter
Har du en provinsialläkare i ditt släktträd 
kan du få veta mycket om vad din släkting 
sysslade med under sitt arbetsliv, men i 
en del fall även vad han tänkte och vilka 
åsikter han hade. Vissa skriver summa-
riska redogörelser varje år, andra är desto 
mer ordrika och reflekterande.

Läkarnas rapporter är i regel förvånans-
värt lättlästa. Inte alla, men många, och 
även de äldsta rapporterna från senare 
halvan av 1700-talet. De var naturligtvis 
vana att skriva men det verkar nästan som 
om en del av dem tänkt på att de skulle 
skriva för andra läsare, tjänstemännen på 
ämbetsverket i Stockholm, och inte bara 
för kolleger.

Även utan att ha en läkare i släkten är 
detta oerhört fascinerande samtidsdoku-
ment. Inte minst att läsa om väderlek och 

skördeutfall, som var förutsättningarna 
för matförsörjningen. Rapporterna kan 
ibland ha uppgifter månad för månad.

Sinnessjuka och smittkoppor
Läkarnas rapporter varierar betydligt.

I statistikdelen fanns lista på socknar-
nas sinnessjuka, med korta kommentar 
om deras tillstånd, som ”orolig, opålit-
lig, våldsam” eller ”tämligen lugn”. 1850 
rapporterade Per Danielsson för Tjust att 
smittkoppor hade härjat utanför Västervik 
på hösten. Året därpå insjuknade även 
stadsbor. De sjuka isolerades men det 
hjälpte inte.

Nils Gabriel Forling skrev: ”ty nu oak-
tadt alla försigtighetsmått spridde sig 
kopporna öfver hela Westra och Norra 
Qvateren, samt en och annan i det Södra, 
det Östra Qvarteret blef förskonadt med 
blott 4 patienter och dessa voro högst 
lindrigt angripna. Den fattigaste och 
osnyggaste delen af staden är vester och 
norr och mest härjade kopporna bland 
fattig– och arbetsklassen, dock förskona-
des ej en och annan bland den mera be-
medlade klassen”.

200 insjuknade och åtta dog, av dess 
var fem ovaccinerade barn.

Barnmorskor
Barnmorskorna var anställda av socken-
stämman och helst skulle varje socken ha 
sin egen barnmorska.

Den som ville bli anställd som barnmor-
ska i en församling skulle vara utbildad, 
antingen på Allmänna Barnbördshuset i 
Stockholm, vid Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg eller på lasarettet i Lund. Enligt 
ett reglemente från 1819 skulle alla barn-
morskor som anställdes av församlingar-
na vara examinerade från någon av dessa 

utbildningar. Lärlingstiden var två år. Det 
var bara examinerade barnmorskor som 
hade rätt att använda instrument vid för-
lossningar.

Barnmorskorna nämns i de flesta pro-
vinsialläkarrapporterna. En del läkare har 
bara skrivit hur många barnmorskor som 
fanns i hans distrikt, andra nämner dem 
vid namn och berättar om besvärliga för-
lossningar.

En av de omnämnda är Anna Maria 
Holmström, född 1802 i Västervik.

Axel Gihl.Lars Fredelius.J. F. Thure Hacksell.

Bildkälla: Svenskt porträttgalleri, del XIII Läkarekåren (1895-1913).

Anna Maria Holmström från Västervik, 
senare med efternamnet Jansson, gick 
till fotografen någon gång innan hon dog 
1878, kanske på 1860-talet. Hon arbetade 
i många år som barnmorska i Misterhult 
och även som lärarinna. Fotograf okänd, 
bildkälla: Kalmar Läns Museum.
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När hon blivit änka på 1830-talet utbil-
dade hon sig till barnmorska i Stockholm 
och blev sedan anställd i Misterhults 
socken. I provinsialläkarrapporterna kall-
las hon fru Jansson för i Misterhult hade 
hon gift sig med smeden Christoffer Jans-
son. Vi kan följa hennes gärning som 
barnmorska i flera decennier.

Arbetarna
Flera provinsialläkare och stadsläkare tar 
upp villkoren för arbetare på bruken och 
andra större arbetsplatser. Axel Gihl skrev 
1885: ”Filare, Jernslipare vid de större 
bruken liksom Mjölnare lida ofta af Lugn-
sjukdomar”.

1880 skrev han om att lunginflamma-
tion var vanligt förekommande bland 
arbetarna: ”Chronisk pneumoni ofta fö-
rekommande. Torde behöfvas åläggas 
arbetsgifvare att tillhandahålla sina ar-
betare, vid Jernsliperier, Filarverkstäder 
samt Qvarnar, Maskar till skydd för deras 
resperationsorganen. Filare, Jernslipare 
vid de större bruken liksom Mjölnare lida 
ofta af Lugnsjukdomar”.

Veneriska sjukdomar
Vi vet ju att många sjukdomar som här-
jade förr numera är borta eller mer eller 
mindre ofarliga. Något som provinsiallä-
karrapporterna ger en ganska tydlig bild 
av är att syfilis och andra veneriska sjuk-
domar var ganska allmänt förekomman-
de. I många av rapporterna nämns fall av 
syfilis och även hur smittan spridits.

Så här kan en provinsialläkares årsberättelse se ut. Denna är skriven av provinsial-
läkaren Johan Fredrik Thure Hacksell i Gamleby och gäller för året 1870. Han var 
stationerad i Tjust 1858–1880. Bildkälla: Riksarkivet.

1836 hade sex personer i Gamleby kon-
staterats smittade av veneriska sjukdomar 
(syfilis och gonorré förekom) och två i 
Yxnerum, meddelade provinsialläkaren A 
E Frykman. Han skrev: ”Under desse be-
sigtningar har jag gjordt den erfarenhet 

att ganska många buro märken efter hafd 
smitta såsom nedfallne eller förlorade nä-
sor, förluster och hopsnörpningar af gom-
segel, Ärr efter läkta saltfluss sår etc att 
få af dessa blifvit behandlade på kurhus 
de fleste åter hemma i sina hus genom-

Så hittar du årsberättelserna
Provinsialläkarnas årsberättelser har 
digitaliserats av Riksarkivet och finns 
i den digitala forskarsalen. Dessutom 
finns de tillgängliga via en databas på 
Linköpings universitets hemsida.

Hos Riksarkivet hittar du dem lättast 
genom att i Digitala forskarsalen välja 
Ämnesområde och sedan Medicin. Där 
finns länk till Provinsialläkarrappor-
terna, både äldre från 1769-1814 och 
yngre från perioden 1815-1869.

Databasen på Linköpings universi-
tets hemsida hittar du på adressen:
http://www.ep.liu.se/databases/med-
hist/ och den innehåller handlingar 
ända fram till år 1900. Det är en sökbar 
databas. Sök på årtal och valfritt sök-
ord. Här är innehållet transskriberat, du 
ser inte några avfotograferade arkiv-
handlingar.
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En hälsoförordning från 1688 är upprin-
nelsen till att tjänster som provinsial-
läkare inrättades. Dessa skulle både ar-
beta för en förbättrad folkhälsa och ge 
sjukvård, och de var statligt anställda. 
Så småningom fick de också till uppgift 
att sprida information om hygien som en 
hälsobefrämjande faktor. De skulle också 
övervaka vaccineringen mot smittkoppor 
och barnmorskornas arbete.

Provinsialläkare kunde även kallas 
stadsläkare eller distriktsläkare beroende 
på placeringen.

En hälsovårdsmyndighet bildades 1663 
och kallades Collegium Medicum men 
bytte namn till Sundhetskollegiet 1814 
och 1878 till Kungliga Medicinalstyrel-
sen. 1968 slogs myndigheten ihop med 
Socialstyrelsen. Det var genom denna 
myndighet som provinsialläkarna var an-
ställda.

gått smörj eller Rökkur af deruti kunniga 
Gummor - Efter deras egen berättelse 
lära de blifvit säkert botade efter en enda 
kur och voro det äfven vid besigtningen”.

Även i senare tiders rapporter var före-
komsten av veneriska sjukdomar ganska 
allmänt förekommande.

Livsvillkor
Sammantaget ger provinsialläkarnas års-
berättelser en intressant och i många fall 
varierad bild av hälsotillståndet i landet 
under tiden från 1769 och framåt. Vi kan 
komma människorna nära och bättre för-
stå deras livsvillkor.

Bland kommentarer och reflektioner 
finns både insiktsfulla och fördomsfulla 
slutsatser och som med alla historiska käl-
lor får vi se dem i ljuset av sin tid. En del 
har ett överhetsperspektiv, andra ser med 
förbarmande på de fattiga och utslitna och 
påtalar deras behov.

Eva Johansson

Redan på 1600-talet anställdes de första 
och 1773 fanns det 32 provinsialläkare i 
Sverige. 1915 hade antalet ökat till 317. 
En förste provinsialläkare i varje län hade 
det övergripande ansvaret.

För att få anställning som provinsial-
läkare krävdes medicinsk och kirurgisk 
utbildning. Det var alltså tjänster som 
till skillnad från många andra inte kunde 
ärvas eller fås som belöning utan krävde 
kompetens. Tidigare var det fältskärer 
som stått för kirurgin.

Att staten intresserade sig för folks häl-
sa hade inte bara humanitära orsaker utan 
att man menade att statens välfärd gynna-
des av ett folk med god hälsa, med friska 
och starka soldater och arbetare. Det var 
provinsialläkarens uppgift att uppmärk-
samma hälsorisker, till exempel hur vat-
ten och avlopp var ordnat i en stad.

Eva Johansson

Provinsialläkarna var statligt anställda

Hitta lagfartsböckerna från Tjust

Lagfartsböckerna för Tjust finns nu-
mera i Tjust häradsrätts digitaliserade 
arkiv hos Arkiv Digital. Här kan du 
hitta information om din släktgård el-
ler torpet där släkten bodde.

Lagfartsböcker användes 1875–1933 och 
finns tillgängliga på nätet, både hos Riks-
arkivet och hos Arkiv Digital. Genom lag-
fartsböckerna får du troligen fram dagens 
moderna fastighetsbeteckning och på så 
sätt kan du hitta fastigheten på moderna 
kartor. Fastighetsbeteckningar kan ha 
ändrats på senare tid, till exempel om vil-
lakvarter växt fram på gårdens mark.

I Tjust häradsrätts arkiv hos Arkiv Di-
gital finns lagfartsböckerna längst ner i 
listan, under Äktenskapsförordsprotokoll.

Lagfartsböckerna har rum och kolum-
ner. Ett rum omfattar en överlåtelse av en 
fastighet. På uppslagets vänstra sida finns 
inskrivet i tur och ordning rummets num-
mer, fastighetens storlek i mantal, vem 
som tar över och därmed söker lagfart och 
vem som överlåter (kallas fångesman) 
med anteckning om åtkomsthandling. Om 
överlåtelse skett tidigare, men efter 1875, 
finns en hänvisning till detta rum.

På högra sidan finns datum för sökt 
och beviljad lagfart samt anmärkningar, 

där det står i vilket rum nästa överlåtelse 
finns inskriven. På så sätt kan man följa 
en fastighet både bakåt och framåt i lag-
fartsböckerna.

Lagfartsböcker från andra delar av 
landet hittar du hos Riksarkivet via äm-
nesområdet Fastigheter eller hos Arkiv 
Digital. Där söker du efter Inskrivnings-
domaren och välj sedan län, då ser du 
vilka domsagors arkiv som finns.

Lagfarten är ett juridiskt dokument som 
visar vem som äger en fastighet. Lagfarter 
infördes 1875, tidigare hette det fastebrev.

Eva Johansson

Lagfartsboken berättat om fastigheten Vivelsjö 1:2 i Lofta socken. Den såldes den 14 mars 1878 till Carl Edvard Sleman och hans 
hustru Christina Mathilda Andersson. Säljare var Clara Lovisa Andersson och Helena Josephina Andersson, med hänvisning till ett 
fastebrev från den 29 september 1845 och ett arvskifte den 10 november 1865. På högra sidan står att ny ägare är inskriven i rum 
10, som är längst ner på sidan. På så vis kan man följa hur gården sålts. Bildkälla: Arkiv Digital.
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Ändrat lösenord
För att endast våra medlemmar ska kunna 
läsa Wåra Rötter som ligger på hemsidan 
krävs inloggning. Den behöver ändras ib-
land för att bara aktuella medlemmar ska 
ha tillgång.

Från och med Wåra Rötter nr 1 2022 
gäller nya inloggningsuppgifter. Vill du 
som medlem ha tillgång till den nya in-
loggningen ber vi dig kontakta kassören 
Ann Persson för de uppgifterna, e-post: 
kassor@tjustanor.com eller telefon 073 - 
805 16 39.

Nya medlemmar
Vi hälsar tre nya medlemmar välkomna 
till Tjust Släktforskarförening: Lena Ek-
löf, Jan Nilsson och Inger Barkman.

Släktforskarvecka i 
Skåne
Den 4 - 9 juli arrangeras årets släktfors-
karvecka av Skånes Släktforskarförbund. 
Flera föreningar i Skåne är med i arrange-
manget och ordnar aktiviteter under veck-
an. Det blir besök på arkiv, föredrag och 
hjälp med släktforskning på olika platser. 
Läs mer på http://sfvs2022.sgfm.se/.

Nya register hos
Arkiv Digital
I vår har Arkiv Digital publicerat tre nya 
register, som kan vara till hjälp i sökandet 
efter släktingar på 1900-talet. Det är Sve-
riges befolkning 1970, 1980 och 1990. 
Registren består av utdrag ut mantals-
längderna för året efter registret.

Medlemmar!
Om ni har ändrat postnummer eller 
adress, var snälla och anmäl detta till vår 
kassör via e-postadress:
kassor@tjustanor.com eller meddela nå-
gon i styrelsen.

Quizz nr 5:  Lite blandad musik!
Detta quizz handlar om det som Västervik ofta förknippas med: Musik eller musiker
i olika former.
Grattis till vinnarna i Quizz nr 4. Priserna utskickade med post.
1:a pris till Sven Erik Hjalmarsson, Loftahammar
2:a pris till Bengt Davidsson, Loftahammar 
3:e pris till Monica Ahlsén, Västervik
Den rätta lösningen för quizz nr 4 hittar du på vår hemsida: www.tjustanor.com.
Där finns även frågorna och instruktionerna till det nya quizzet. 
Med värme, till er!

Per Karlsson och Marcus Brännström

Släktforskarnas årsbok kommer snart
Nu är det dags att beställa årets exemplar 
av Släktforskarnas årsbok. Boken ges ut 
av Sveriges Släktforskarförbund och du 
beställer den på Rötter (www.rotter.se).

Redaktör för årsboken är Ted Rosvall. 
Han har samlat in en lång rad intressanta 
berättelser där släktforskare skriver om 
resultatet av sin släktforskning. Ker-
stin Jonmyren berättar om en karolinsk 
fältpräst, Kjerstin Olofsson skriver om 
emigrantöden från Eggvena och Thomas 
Fürth informerar om emigrantforskning 
i Österrike, Sverige och USA. Bland 
mycket annat.

Släktforskarnas årsbok ges ut varje år 
och i varje årgång finns nyttig och intres-
sant information för oss släktforskare. Det 
kan vara både släktberättelser och artiklar 

om källor och annat. Även tidigare år-
gångar finns att köpa i Rötterbokhandeln.

Eva Johansson
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Måndag 1/8
Kursveckan inleds med välkomnande, information och presentation av kursdeltagarna. 

Vi kommer sedan att ha en heldag med Niklas Hertzman som presenterar
Arkiv Digital och de senaste nyheterna i programmet.

Tisdag 2/8 
Dagen börjar med läsövningar i gammal handstil 9.00 – 10.30. Deltagarna delas in i 3 grupper 

utefter sina förkunskaper. Margareta Roupe tar sig an nybörjarna, Barbro Wärn mellangruppen och 
Ingegerd Hammarqvist de mer tränade läsarna. Läsövningarna upprepas på samma tid

onsdag, torsdag och fredag.

Magnus Bäckmark, välkänd släktforskare och författare kommer att bjuda oss på två föreläsningar 
under dagen. Magnus har skrivit en handbok om att forska i mantalslängder och det blir ämnet för 

den första föreläsningen. Den andra handlar om Svenska Släktkalendern, för vilken Magnus är redaktör.

Onsdag 3/8
En intressant och underhållande föreläsning får vi av Peter Danielsson, historiker och numera 

hembygdskonsulent vid Kalmar Läns Hembygdsförbund under rubriken
”Från frälseman till adlad enligt 1809 års regeringsform.”

Efter lunch kommer Eva Johansson, journalist, släktforskare och författare, med sitt föredrag
”Skriv för din släkt”.

Torsdag 4/8
Eva Johansson, med erfarenhet av uppdragsforskning, ger oss en inblick i hur man forskar i mindre 

kända källor under förmiddagens föreläsning.

Efter lunchen åker vi på en utflykt med hemligt mål. Utflyktsmålet ligger inte långt från Gamleby 
och terrängen är lätt att promenera i.

Fredag 5/8
Vi får besök av Anders Bockgård - bonde, historiker och författare bl.a. Han har valt ämnet:

”Lagar, förordningar och drivkrafter för allmogens ned- och uppåtstigande klassresor 1600-1900”.

OBS! 
Direkt efter fredagslunchen kommer de stråkspelande ungdomarna att ge en liten konsert på 

c:a 40 minuter för övriga kursdeltagare på Folkhögskolan. Planera gärna in den före hemresan.

Foto: Bo Sandberg

Släktforskning - vanliga och mindre kända källor

GaMLEByvEckaN
1 augusti - 5 augusti 2022

kursen riktar sig till både nybörjare och mer erfarna släktforskare

kursdagarna startar kl. 09.00 avslutas kl. 16.00 med lunch kl. 12.30 – 13.30.
Avbrott för 20-minuters kafferast görs kl. 10.30 och kl. 15.00.

kursveckan avslutas med fredagens lunch.

anmälan senast den 1 juni till Gamleby Folkhögskola tel: 0493 - 131 00
eller http://gamlebyfolkhogskola.se/anmalan-till-kortkurs



Tjust Släktforskarförening
Västerviks stadsbibliotek
Västerviks kommun
593 80 Västervik

Släktforskarjouren på Stadsbiblioteket har återupptagits och fortsätter till och med 5 maj.

   Måndag  kl. 12 - 14  Barbro Wärn   073 - 140 02 45
   Tisdag   kl. 10 - 12  Jan-Olov Hansson  070 - 623 42 40
   Onsdag   kl. 10 - 12  Hans Wiberg   070 - 563 87 08
   Torsdag  kl. 12 - 14  Ann Persson   073 - 805 16 39

Släktforskarjouren öppnar igen

Nu kan Tjust Släktforskarförening erbjuda individuell hjälp när det gäller DNA-tester.
Vi svarar på frågor om vilka tester som finns och vad man kan förvänta sig få reda på vid de olika testerna.

De som redan gjort något test kan få hjälp med att tolka sitt resultat.
Skicka din fråga till Viking Storback på mailadress vikingstorback@gmail.com

DNa i släktforskningens hjälp

Program våren 2022
Torsdag 21 april  Månadsmöte i Västerviks stadsbibliotek.
Tid: 18.30  Jan-Olof Stämberg fortsätter sin berättelse från Wåra Rötter om hur sommarstugor etablerade  
   sig på Gränsö. Vi får också veta hur hans släktingar kommer att mötas och leva under olika
   omständigheter. Fika, lotteri och medlemsinformation efteråt.

Lördag 21 maj  Utflykt till Ankarsrum. Samling på Aktiveum kl 10.45. Hembygdsföreningen visar museet
Tid: 11.00 - 14.30 Aktiveum, Bruksparken och hembygdsmuseet. Lunch serveras. Pris för entré, guidning, kaffe
   och lunch 240 kr. Anmälan senast den 12 maj till Per Karlsson på e-post per6226@gmail.com
   eller telefon 070 - 759 61 70. Betala med Swish 1235571070. Ange namn.

   Entre vid månadsmöten är 50:- för alla. Medlemmar får fika efter föreläsningen.
   Om förändringar i planeringen sker kan man alltid läsa om dessa på vår medlemssida:
   www.tjustanor.com eller på vår Facebook-sida ”Tjust Släktforskarförening”.
   Samt försöker vi med information i Västerviks-Tidningen under föreningsnotiser lördagen före.

   Eventuellt kommer vi att ha fler digitala föreläsningar med Eva Johansson under våren.
   Mer information om dessa populära föreläsningar kommer på våra månadsmöten.


