
 

 

 
Nr 1 Februari  2005     MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN SLÄKTFORSKARE I UPPLAND 

 
 
 
 
 

  
 

   
 

Ida Nilsson vid sin köttaffär vid S:t Erikstorg. Affären fanns under åren 1902-1906 
 
 
 
 
 

GLÖM INTE ÅRSMÖTET 
DEN  17 MARS I SENIOREN 

Kungsgatan 25 
Klockan 19.00 



Runslingan 1/2005 

 2

I vinjetten: Runslingan på Sjustablocket i 
Skokloster socken, Uppland. 
 

Texten lyder: Runa lät göra minnesvård 
efter Spjallbude och efter Sven och efter 
Andvätt och efter Ragnar, hennes och 
Helges söner. Och Sigrid efter Spjallbude, 
sin man. Han blev död i Holmgård i Olavs 
kyrka. Öpir ristade. 

Nästa medlemsblad (Runslingan) utkom-
mer under april månad 2005. 

Manusstopp 20 mars. 

 

Medlemsavgiften är 140 kronor/år för 
enskild medlem. Familjemedlemskap 180 
kronor/år och ungdom under 25 år betalar 
70 kronor. 

De som blir medlemmar efter 1 juli 2005 
betalar halv avgift i båda fallen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Omslagsbilden visar att det minsann inte 
alltid var mer snö förr i tiden… Det kan 
vara bra att se, i dessa dagar av klimat-
förändring. 

Efter jul har bidragen börjat sina – vi 
hoppas ni tar nya tag till våren. Vi envisas 
med att be om efterlysningar och antavlor. 
Som framgår även i detta nummer, är 
bådadera värdefulla för nya kontakter. Vi 
vill också gärna ha bilder! 

 

Kerstin & Kerstin E. 

 

Föreningens Postgiro 69 66 21-2 
Föreningens hemsida: 
http://hem.passagen.se/runslingan/ 

E-post: runslingan@spray.se 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET: 
 
 

 

Ett nytt släktforskarår har börjat med nya spännande möten 
och aktiviteter. Vi kommer att genomföra en liten  
Släktforskardag på Landsarkivet lördagen den 12 mars med 
föreläsningar, utställning, diskussionspanel och släkt-
forskarhjälp. Mer om detta kommer att kunna läsas i UNT 
senare. Vi kommer då också att framförallt satsa på att 
värva nya släktforskare under denna dag så att även de skall 
kunna hitta till landsarkivet, därför ser vi gärna att så 
många som möjligt kan ta sig till landsarkivet denna dag. 
Landsarkivet behöver ju också besökare för att behålla de 
utökade öppettiderna.  

När det gäller våra föreläsningar gläder det mig att kunna 
berätta att Ingvar Svanberg från Östeuropeiska institutionen 
besöker oss på vårt årsmöte den 17 mars på Senioren. Han 

kommer att föreläsa om invandringen österifrån, under rubriken  "De komma från Öst" - 
Myter och fakta om invandringen från Östeuropa.  

Vid vårt första möte torsdagen den 24 februari kommer vi att ha en berättarafton med historier 
från våra medlemmar om historiska öden vi hittat i under vår forskning. Det lovar att bli 
mycket intressant. Vi hoppas också att den nya dödskivan SDB3 för åren 1947-2003 skall 
utkomma under våren, så ta kontakt med vår skattmästare och beställ den för rabatterat pris. 
Senare under våren hoppas jag också att alla som är intresserade av emigrantforskning skall 
kunna ta sig till Landsarkivet för att där kunna ta del av amerikanska databaser som vi skall 
förlägga till de internetuppkopplade datorer som landsarkivet hjälper oss med. 
 
Vi ses på landsarkivet under våren. 
Roland Skoglund  ordf. Föreningen  
Släktforskare i Uppland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLKOMNA TILL  
LILLA SLÄKTFORSKARDAGEN 

Föreläsningar, utställning och diskussionspanel 
Lördagen den 
12 mars 2005  

Landsarkivet i Uppsala 
Dag Hammarskölds väg 19 

Öppettider kl. 09-15 
 

Där kommer det att vara många släktforskare som kan hjälpa 
villrådiga att hitta i alla källor 
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Vad och hur hittar man i domböcker 

Ragnar Fornö har hållit ett föredrag vid en 
cirkelledarekonferens om vad man kan hitta i 
domböckerna, och som vi har fått tillåtelse 
att återge.  

Han började med att ta exempel ur sin 
forskning i den egna släkten och presenterade 
länsmannen Olof Hagström och dennes son 
Johan för deltagarna. Det var två stridslystna 
personer som, dels genom sitt yrke (fadern), 
dels genom sin läggning (sonen) ofta 
förekom i domböckerna i Norra Vedbo härad 
i norra Småland där de bodde och verkade. 
Speciellt sonen Johan, som var vad vi i dag 
skulle kalla en rättshaverist, och dessutom 
hetlevrad som få, förekommer i otaliga 
förtalsmål, ägotvister och misshandelsmål. I 
domstolshandlingarna har Ragnar kunnat 
skaffa sig en mycket god bild av personerna 
bakom namnen. 

Heder 
Han konstaterade också att hedern spelade en 
betydligt större roll i bondesamhället än vad 
den gör idag. Därför finns det otaliga mål där 
byinvånarna stämmer varandra för 
nedsättande tilltal eller kränkande 
beskyllningar, och därmed lämnar 
upplysningar om personer som kanske annars 
skulle varit helt anonyma för oss. 

Ortnamn 
Ett annat område där domböckerna lämnar 
viktiga bidrag till vår kunskap om gångna 
tider är ortnamnen. I tidiga domböcker kallas 
ofta bygdens äldste invånare in för att tala 
om hur markbitar brukats förr och till vilken 
gård de av hävd hört. Ragnar kunde själv 
redogöra för flera fall där ett namn på en 
plats förekom i domboken långt innan det 
nämndes vid namn i kyrkböckerna. Ofta står 
det ju där att folk bodde t.ex. ”på ägorna”, 
men har man tur  

 

 

 

kan man i domboken finna namnet på torpet 
eller backstugan, och därmed knyta en person 
till rätt boställe. 

Domböckerna förds i två exemplar, dels 
originalet som nu finns i respektive 
landsarkiv, och dels den renoverade 
(renskrivna) domboken som nu finns i 
Riksarkivet. Fram till år 1700 är alla 
domböckerna mikrofilmade. Men efter det 
året är de renoverade böckerna bara filmade 
om originalet saknas. Det kan vara viktigt att 
veta, liksom att det ibland kan löna sig att 
söka i båda exemplaren eftersom de kan 
innehålla olika information! 
 
Härads- och hovrätter 
Utöver häradsrätter och hovrätter fanns förr 
även rådhusrätter eller kämnärsrätter i 
städerna. Dessa domböcker är inte alls 
filmade i samma utsträckning som 
häradsdomböckerna, utan man måste söka 
sig till arkiven. Det är också viktigt att veta 
för den som forskar i våra tidiga städer. 
Hur tar man sig då in i det väldiga materialet 
som en dombok omfattar. Ja, det är inte helt 
lätt. Register saknas i allmänhet. Men har 
man väl lärt sig att hitta i en årgång böcker 
från ett härad, så är övriga böcker i allmänhet 
upplagda på samma sätt. Dock skiljer det sig 
mellan olika härader och skrivare hur boken 
fördes. 
 
Genväg 
Ett liter tips om en genväg är att söka i sak-
öreslängden som i allmänhet avslutar varje 
tingsprotokoll, men i några fall ligger det 
efter sista tinget för året. Här finner man en 
förteckning på alla böter som utdömdes 
under tinget. Men observera att saköresläng-
den inte omfattar alla mål under en tingsför-
handling. Alla mål finns inte med. En del 
sköts upp, en del avslutades inte för att  
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vittnen eller stämda inte fanns på plats, en del 
avskrevs eller gick till förlikning utan att 
böter dömdes ut. 
I Häradsrätten satt tolv nämndemän som 
skulle företräda häradets olika socknar. 
Under 15-, 16- och 1700-talen satt dessa 
nämndemän ofta på livstid. Det var heller 
inte ovanligt att nämndemannaämbetet  

gick i arv från far till son eller svärfar till 
måg. Men under senare tider verkar denna 
ordning helt ha ersatts av korta valperioder 
på några år. Ragnar förde fram tanken att 
nämndemannaämbetet från att ha upplevts 
som ett hedersuppdrag blev en pålaga bland 
andra pålagor, som tog tid och kraft från allt 
annat som bonden måste sköta. 
 
 
 

Min släktforskning under hösten 
2004. 
  
På första föreningsmötet berättade Roland 
Agius om Industristaden Uppsala. 
Många har jag hört talas om  och en del 
var nyheter för mig. 

På mötet träffade jag Irene Karlsson som 
hade sett min morfars antavla i Runslingan 
nr3. Per Persson F 1813 Bladåker och Greta 
Stina Persdotter F 1825 Alunda är vi båda 
ättlingar till. Vi kommer att ha fortsatt 
kontakt. 

När Lars Erik Larsson höll sitt föredrag 
om björnskinnet som  prästen i Knutby  
fick är det klart att jag lyssnade. Det är ju 
intressant att höra om barndomstrakter. Jag 
har bott bara någon mil därifrån. 
  
Jag har också fått kontakt med Jan-Olof 
Ivarsson som ringde och  hade information 
om Bladåker långt tillbaka i tiden, och med 
Mary Isvén ringde och berättade om att hon 
forskar i Morkarla . 
 
När jag var på anbytet i Jälla fick jag kontakt 
med Ingegärd Gille  som hjälper en avlägsen 
släkting på  min farmors sida att forska.  

Vid samma tillfälle träffade också Jan 
Olsson. Han forskar i Hållnäs och därifrån  
kommer min svärmors släkt Jag fick massor 
med namn som hörde till hennes anor. 

Nu har jag mycket att fortsätta forska fram 
under 2005. 

Solveig Johansson 
 

Efterlysningar  
Är det någon som känner till något mer om 
följande familj?  

Hans Hansson, född 1741-03-09 i Garberg 9, 
Älvdalen  

Gift cirka 1784 i Borgsjö? med  
  Karin Jonsdotter, född 1746 i "Borrsjö" 

Hennes barn i ett tidigare äktenskap: 
  Anna  Mattsdotter 1776 "Borrsjö" 
  Jan   Mattsson    1779 "Borrsjö" 
 Karin Mattsdotter 1782 "Borrsjö"                                     

Gemensamt barn; 
  Elin Hansdotter, född 1785-05-15 i Garberg 
9, Älvdalen 

Inflyttade före 1787 till Älvkarleby och 
Västanån och därifrån utflyttade till Bälinge 
och Kepplingeberg och därifrån utflyttade till 
Jumkil 1789. Familjen är ej med där 1792. 

MvH Roland Skoglund 018/243452 
rolandskoglund@spray.se 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Familjen jag efterlyser är min mmm 
Carolina Widlund, f 1842-09-13 i Halby-
boda, Funbo fs. Hennes föräldrar var statar-
drängen Anders Gustaf Andersson f 1813-09-
05 i Ernvi, Funbo (föräldrar: soldaten Anders 
Vid och Brita Olsdotter, har inga data på 
dessa) samt hans hustru Anna Stina 
Jansdotter f 1809-01-27 i Brageby, Ramsta fs 
(föräldrar: drängen Jan Persson i Brageby 
och Anna Olsdotter, saknar data på dessa). 
Enligt papper från Landsarkivet i Uppsala 
började familjen kalla sig Widlund ung 1848 
då de flyttade till Nyby, Gamla Uppsala fs. 
Ossi Jansson, Pilvägen 62, 2 tr, 
191 42 Sollentuna 
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Rättelse av Sture Janssons antavla i Runslingan nr 4/2004: 
 
I antavlan för Alfred Ekbom på sid. 8 i Runslingan 4/2004 har ett par tekniska fel insmugit sig: 
De mystiska bokstäverna OM framför årtalen i rubriken är oavsiktliga. 
Per Janssons dödsförsamling i ruta10 är givetvis Ekeby (C) och inte Harg. 
Dessutom har Per Janssons hustru Margareta Matsdotter i ruta 11 på sid.9 döpts om till 
Andersdotter trots att fadern heter Mats. 
Dessutom har 51 Kerstin Olofsdotter fått födelseåret 701 i stället för 1701 (sid. 9 under Till 12 
Erik Ersson).  
 
De utförliga dödsnotiserna i Stavby (C) 
Under första halvan av 1700-talet berömdes i min artikel om Ekbom i nr 4/2004 av Runslingan. 
Som en släktforskarhylling till vederbörande ”folkbokförare” *) återges här en kopia av en notis 
i Stavby C:1 DB 1738. Anna Eriksdotter återfinns som nr 253 bland Alfred Ekboms anor (sid. 
10) under Till 15 Kristina Matsdotter). 
 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
I kyrkoböcker kan man hitta det man minst anar! 
 
En man vid namn Abr. Abrah:son har skrivit om Hülpers resor i Sverige på 1700-talet. I boken 
om honom hittade jag dessa rader som hade antecknats vid en kyrka mellan Leksand och 
Rättvik. 
 

- År 1665 blef en gosse född i kyrkan under Julottan, då prästen begynt Ottesångspredikan 
- År 1669 den 25 mars blef en dräng under ringningen af Storklockan kastad utur stapeln 

ned på gatan, och förlorade derwid 2 oxle-tänder men kunde i Påskhögtiden gå till kyrkan 
igen. 

- År 1671 den 6 febr. brändes 8 Trollkärringar. 
- År 1675 den 17 mars halshöggs en Fader och en dotter, som bedrifwit blodskam. 
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Utdrag ur landshövdingens i Uppsala län koncept år 1793 nummer 1823 
innehållande skrivelse till Kungl. Maj:t angående sockenstämmoprotokollen om 
förekommande av yppighet och överflöd. 
 
Bonkyrkioförsamlingen erkände Konungens nådiga ömhet för sina undersåtar och beslöt 1) att 
aflägga allt bruk af sidentyger, med förbehåll att få slita ut hwad de redan kunnat förskaffa sig 
och att Qwinnfolken måtte hädanefter få nyttja det till mössa och halsduk, om sådant skulle 
kunna tillåtas. 2) alt bruk av utländska produkter och tillverkningar wiljande allena betjena sig af 
hwad de sielfwa bereda eller i Riket tillwerkas. De yrka i öfrigit angelägenheten af efterdömen 
och att fördenskuld de öfriga Stånden måtte sättas i nödwändighet att äfwen häruti gifwa den 
ringare efterdömen och att alt utländskt gods som möjeligen kan umbäras ware sig i liqeurer 
specerier m.m. eller Sidentyger och klädessorter måtte förbiudas. 

 
Vaxsala . . . will för framtiden ei kiöpa mera 
sidentygskläder, men önskar att få slita ut hwad de nu äga 
och att hädanefter få behålla för qwinfolken mössor och 
halsdukar samt i öfrigit den gamla klädedrägten 
oförändrad. 
 
Dannemark förklarar . . . det alt öfwerflöd i kläder af siden 
och halfsiden, silkeskläden af hwilka ingen utan åtal, i 
samqwäm eller utom sitt hus borde wisa sig, äga flere än 
högst 2ne på en gång, äfwenså siden och halfsiden wästar 
och bomullssammet till byxor måtte förbiudas och den 
som bröt emot ett sådant förbud af församlingens äldste, i 
lagligen utlyst sockenstämma dömas att klädd i sitt 
förbiudna öfwerflöd en söndag undergås stockstraff . . . 
 
Funbo tackar underdånigast och öfwerenskommo: 1) att 
mankönet behåller gamla drägten af hemmatillwerkat 

kläde eller wadmal hwilket hädanefter bör blifwa endast grått, men de förbehöllo sig att i sex år 
få slita ut hwad de kunna äga af andra färger. 2) Ingen åkerbrukare af Allmogen dess son eller 
dotter eller dräng får bruka köpte tyger och manchester till underkläder. 3) ei heller fickuhr eller 
skospännen af silwer. 4) Ingen af Allmogens hustrur och döttrar eller någon piga får bruka 
sidentyg till kiortel m.m. undantagandes mössa som dock ei får wara broderad eller med spitsar 
af guld och silfwer, en silkeshalsduk tillåtes dem att bruka men ei flere. 
 
Skepthammar . . . De hafwa aldrig brukat andra sidenplagg än mössor och silkeshalsdukar för 
Qwinfolken och dem endast om helgedagarna. Dem önska de att behålla som af ålder wanligen 
warit. 
 
Alunda . . . De äldre bönder derstädes hafwa icke afwikit ifrån förfädrens tarflighet och gamla 
drägt, men deremot hafwa de yngre och qwinfolken redan wisat nog böjelse för yppighet och 
fåfänga hwilka åter redan medfört manliga elaka fölgder. Församlingen inser svåriheten att 
stadga något betydeligit botemedel. Ungdommen flyttar till de ställen där de niuta mera frihet 
m.m. men . . . föreslår församlingen. 1) förbud för Allmogen . . . af alt annat bruk af ämnen eller 
fason än hwad af ålder brukeligit warit. 2) Samma förbud till Allmogens söner och drängar med 
tilläggning af höga hattar med band och spännen, silkes och regarnsstrumpor, böxsäcksuhr, 
silfwerspennen, förgylda och försilfwrade knappar m.m. 3) att utom obroderade sidenmössor och 
silkeshalsdukar, alt annat bruk af Siden eller halfsiden, flor och spetsar, camlott utom swart, 
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cattuner samt dyrare förkläden af  bomullstyg, concinelle och turkisk färg för qwinnokiönet 
förbiudes . . . 
 
Västeråker  . . . anhålla om ett generellt förordnande för hela Ståndet att mankiönet ei får bruka 
andra kläder än af grått, swart eller hwitt walmal och qwinkiönet sådana kläder och färger som 
inrikes tillwerkas. 
 
Fittja . . . förbehålla dock Bondhustrur och döttrar 3nd samt tjenstepigor 2ne mössor och 
halskläden af inhemsk tillwerkning och stämplade, men broderingar, galoner och spetsar 
aflägges och att få slita hwad de redan ega äfwen af underplagg . . . 
 
Tierp . . . förbehållit manspersonerna utom grå kläder, swarta walmarskläder för vissa tillfällen, 
samt för qwinfolken, hwilka ei få bruka siden, halfsiden eller cattun, eller randning i hemwäfda 
kläder af dyrare färger fast i synnerhet concinelle, likväl en klädning af ylle camlott. 
 
Biörklinge . . .beklagar följderna af yppighet och önskar 1) generelt förbud emot alt sidentyg för 
Allmogens Qwinfolk utom något enfärgat, det minst kostsamma til mössa samt swart 
silkesnäsduk, hwartill de mångfärgade mössorna och dukar omfärgas. Ändringen skulle giöras d. 
1 Januarii 1794, men att 2) Inga Inhyseshion och de som ei äro åkerbrukare under 60 åhr må 
tillåtas att bära något sidentyg och 3) att den nog kostsamma men brukbara äkta blå och röda 
färgen såsom af indigo eller concinelle måtte hädanefter aldeles förbiudas till nyttjande af 
Allmogen så wäl man som qwinnokiön och Allmogen således en gång komma dertill att endast 
bruka swart och grått. 
 
Wiksta  bortlägger med glädie alt bruk af sidentyg . . . och önskar äfwen förbud emot randning af 
dyrbara färger uti hemväfda kläder, men anhåller tillika att förbudet emot Getter må återkallas på 
det de måtte få betjäna sig af getskinn. 
 
Oirginalet återfinns i Uppsala länstyrelses arkiv, landskansliet: koncept för år 1793. 
W.  Ehn 
 
 
Höstens föreläsningar 
 
På höstens första föreningsmöte den 30 september var 
Roland Agius, en gång finanskommunalråd i Uppsala, 
föreläsare och han berättade initierat om Uppsala som 
industristad. En relativt stor industri växte fram under 
senare delen av 1800-talet. Det var järnvägen, brännvinet 
och entreprenörerna  tillsammans med en ny samhälls-
klass - arbetarklassen - som bidrog till detta. I kvarteret 
Edda låg bl. a.Svartbäckens Brännvinsbränneri, och där 
intjänades mycket pengar som senare finansierade stora 
delar av industrialiseringsprocessen.  Roland Agius har 
också skrivit en intressant bok heter just Industristaden 
Uppsala. En verkligt intressant bok för den som vill veta mer om alla företag som funnits i 
Uppsala och som nu är nedlagda. Agius är också ordf. i Uppsala Industriminnesförening. 
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Den 28 oktober var det Lars Erik Larsson tur att till oss berätta 
om ”Fynd i domkapitels och domstolars arkiv”. Han var en 
verkligt god berättare, man blev mycket fascinerad av de öden 
han beskrev. Han påpekade att när man som släktforskare 
berättar om personer man funnit, ska man använda sin egen 
fantasi för att fylla ut berättelserna – men, man får inte ljuga. 
Vi önskar honom välkommen flera gånger till våra möten.  
 
 
 
 
 
 

Den 25 november kom Jan Olsson och talade om ”Valloner i 
Uppland”. Själv hade han forskat på Valloner från Österlöfsta 
och uppåt. Från 1608 skrevs kontrakt med vallonerna och första 
masmästaren kom 1608, kolare, skogshuggare och körare kom 
ung. 1615, och ca 1620 kom bl.a. hammarsmeder. 1640 
upphörde den organiserade invandringen. Vallonerna talade 
franska, men i kontrakten stod inget om varifrån de kom. 
Mästaryrkena gick ofta i arv, om inte till barnen så till någon 
annan släkting. Tack vare att det finns arbetsböcker kvar så är 
det inte så svårt att forska på vallonerna. Svårigheten kan vara 
att inte blanda ihop sonen med fadern, eller farfar eller farfars-
far. Första sonen fick ofta namnet efter sin farfar och andra 
sonen efter morfar. 
Vi fick en antavla att ha i tidningen som bevisar detta. Probanden har ju samma namn som farfar, 
farfarsfar och  farfarsfarfar, och samma yrke och arbetsplats som dessa, och kan farsfars farfar 
och farfarsfarmor vara samma personer som morfars farfar och morfars farmor. 
Ja, jag har ett liknande förhållande bakåt, men de kommer från Finland ursprungligen. 
Vi fick också en efterlevnadstext om en riktig krutgumma som visade både mod och 
handlingskraft att bota sig själv.  

Hon levde alltså 17 år efter olyckan!!!!!!!! 
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Efterlysning: 
 
Följande brev har i kopia erhållits från Lantmäteristyrelsen, Administrativa arkivet-1920, Volym  
DIC:1: 
  
"Extract af Joh. G Lindbergers Bref af den 1 Julij 1782: 
  
Min fader var Krono Befallningsman på Norra delen af Gothland, min moder var dotter af avledne 
Kyrkioherden Göran Bacherus. Jag blev född 1738 den 4 Martij, miste min fader då jag var 7 år. Straxt 
derpå tog min moder en student som Informator, hvilken informerade mig uti 3 år, sedermera kom jag uti 
Wisby Trivial Schola, derest jag geck igenom alla klasserna til 1760 då jag kom till Upsala vistades der til 
1761. Då jag om Wåren engagerade mig hos Hr Ordinarie Ingenieur Gerdes, hos hvilken jag var och 
förrättade delningar så länge han hade sin syssla qvar, sedan vid Hr Borgmästar Askenberg så länge han  
var Commisions Landtmätare, sedan vid Hr Commisions Landtmätaren Berg och nu hos Hr  
Ingenieuren, således är mine Personalier i korthet anförda. 
  
Nordmyra den 1 Julij 1782            Joh. G Lindberger 
  
Enligheten intygar 
 Pehr Billschier" 
- - - - - -  
Johan Lindberger blev student 1760 och avlade sin lantmäteriexamen 1764. Han gifte sig med 
demoiselle Elisabet Sara Spilhammar. Lysning första gången 14/2 1768. Vigseln ägde rum 17/4 
1768 mellan vice lantmätaren Georg Lindberger och mademoiselle Elisabeth Sara Spilhammar i 
Ekeby, Börje socken, utanför Uppsala. 

 Han bodde bl a i Uppsala och Östervåla. Brevet ovan är daterat Nordmyra. I Östervåla bodde 
han på Hofberga, Sterte ägor bl a 1798 och i Sillbo." 

Ovanstående är vad jag vet om min anfader lantmätaren Lindberger. Jag är tacksam om någon 
har mer information om honom och vill delge mig den. 

Lennart Johansson      ealj@telia.com    036-177032 
Rödklintsbacken 7    55456Jönköping 
  
____________________________________________________________________________ 
 
(Veckholm sockenstämmoprotokoll 1791 – 1862, KI:2) 
 
22 April 1855 
  §1 (Förrymd men återfunnen gosse) 
På begäran af Fattigvårdens ordförande hade undertecknad, v Pastor denna dag utlyst socken-
stämma i ändamål att kunna komma till något beslut om husrums m. m. anskaffande åt den 
förrymde, men nu återfunne och genom Kronobetjeningen sistlidne Thorsdag till församlingen 
öfversände Gossen C. V. Engberg. Efter en stunds samtal i ämnet, var man enhälligt af den 
tanke, att nämnde gosse, som enligt Ordförandens i Fattigvårdens utlåtelse, hos hvilken gossen 
för närwarande vistades, nu wore nästan aldeles utblottad på kläder och dessutom behäftad med 
ohyra, först borde genom nämnde Ordförandes ombesörjande under nu ingående vecka derifrån 
göras fri och ren, nödige kläder, linnen och skodon åt honom anskaffas, samt fattigvårdsstyrel-
sen, hvar och en ledamot inom sin rote äfven under denna vecka höra sig om, huruvida någon 
möjlighet kan wara att få honom inaccorderad på något sådant ställe inom församlingen; hvarest 
han kan erhålla; icke allenast behöflig föda och aga, utan äfven samvetsgran vård och tillsyn 
samt dessutom hållas till oafbruten skolgång i skolan vid Hospitalet mot en ersättning af 12 s 
Bco för hvarje dag från emottagandet; och skulle vidare beslut härom fattas i sockenstämman i 
dag åtta dagar till, då äfven detta protocoll skulle justeras.  
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Bilförare år 1917: 
Cirkulär till samtliga polismyndigheter i Uppsala län med anledning af bestämmelserna om 
automobiltrafik som träder i kraft den 1 Januari 1917. 

I den mån så ske kan torde vederbörande automobilägare erinras därom,  
att numera automobil allenast må föras af den som erhållit körkort; 
att för vinnande af körkort förare har att före den 1 Mars 1917 anmäla sig hos Konungens 
befallningshafvande i det län där han är mantalsskrifven och därvid förete i åberopade Kungl 
förordningen föreskrifvna intyg m.m. 
 
Apropå ingenting 
Visste du att 
 
- det år 1857 kostade 24 Shilling Banco 6 Riksdaler i rättegångskostnad i Trögds Härads 
Höstting att i vittnens närvaro kalla Enkan Ulrica von Moltzer i Hacksta för "sacramentskade 
tjufkiäring". Det hjälpte inte heller att återkalla uttalandet inför Tinget. Dyrt tycker jag med tanke 
på att det nog låg en hel del i uttalandet. Ulrica hade nämligen skickat ut sin dräng att hämta 
talltimmer på grannens skog. 

- om man hämtade mer än ett fång ved i taget en söndag så kund man bli dömd för sabbatsbrott. 
Om man t. ex. tog med en kälke till skogen för att dra hem ett lass "stök" så var det att betrakta 
som arbete men tog man bara ett fång, dvs så mycket man själv kunde bära så var det för sitt 
dagliga behov och räknades inte som sabbatsbrott, enligt en motivering i ett sabbatsbrottsmål. 
(Så vad ni gör, lämna kälken hemma, ifall det skulle vara vilodag.) 

- kortspelet "Kortom" gick till sålunda: "att en person, i spelet kallad Tadlare, åt hvar och en af 
de medspelande gifver fyra kort, å hvilka dessa utsätta de större eller mindre belopp de vilja 
derpå våga; hvarefter tadlaren som likaledes tager sig sjelf fyra kort, uppwisar dessa, då ifall de 
äro af högre värde än medspelarnas, tadlaren vinner men i motsatt fall tappar de af medspelarna å 
deras kort utsatta beloppen, hvarvid kortens värde bestämmas såväl af färgen som af figurerna". 

- att äfventyrligt spel om penningar var förbjudet. Detta till trots hade en Skeppare, en 
Trädgårdsmästare, en Skräddare, en Fiskare och två Bönder i ett större samquäm annandag jul år 
1857 å Eka gård i Lillkyrka socken om större penningsummor utöfvat det ofvan beskrifvne 
kortspelet, Kortom. Det blev ännu större summor i omlopp för böterna för hvar och en af dessa 
illdådare uppgick till 3 Riksdaler för att ha spelat och 25 Riksdaler för sabbatsbrott, tillhopa 28 
Riksdaler. Böterna fördelas "tveskiftes" dvs hälften till angifvaren och hälften till Allmänna 
Barnhuset i Stockholm.  
 
Kan du spela ”Sala hybbica”? 
Om det är någon bland läsarna som till äfventyrs vet hurs kortspelet "Sala hybbica" gick till så 
hör gärna av er. Det finns flera domstolsmål där man som "sidoinformation" får att de spelade 
detta kortspel, ibland om penningar. Det vore kul att veta hur det gick till.  
Göran Källgården tel 08-59253161. (gk@sigdat.se) 
 
Om det sedan är någon som vet något om en föräldralös gosse vid namn Gustaf Wilhelm 
Hagström som flyttade som 9-åring från Upsala till en fosterfamilj i Litslena 1819, så skulle jag 
bli mycket tacksam. Gustaf Wilhelm lär vara född i Lillkyrka 6/6 1810. Han finns dock inte 
nämnd i någon af de tre socknar jag känner till som heter Lillkyrka.  
Göran Källgården tel 08-59253161. (gk@sigdat.se) 
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Redogörelse ur rättegångsprotokoll för snart 150 år sedan, 
insänt av Mona Claeson: 
 
Jag har inte skrivit av alla förhör med personer som är hörda i ärendet. En del ord har varit svåra 
att tyda, men till stor del är det mesta rätt avskrivet. Jag har sammanfattat händelsen på Lars 
Gustafssons sida.  
Microfische Norunda HR AI:40 1858-1859, kort DO5601 blad 11/12  
 
1858 den 6 mars S, D. Sammanträdde Häradsrätten till företagande af den rannsakning hvarom 
efterföljande § i Domboken förmäler,  
Och voro härvid jämte undertecknad följande Häradets nämndemän närvarande. Erik Ersson i 
Eken,  Häradsdomare Jan Gustaf Janson i Vansta, Jan Persson i Kyrsta, Per Erik Persson i 
NorrWallby, Karl Fredrik   Apelqvist i Läby, Mats Jansson i Forsby, Jan Persson i Forssa, Erik 
Jansson i Sommarängen, Johan Lundin i   Hånsta samt Lars Ersson i Nyslätt. S D. 
 
Från kongl, Majt:s Bef:de i Länet hade till ordinarie Domhafvanden Herr Häradshöfdingen L. E. 
Westblad den   24 i nästlidne månad inkommit följande skrifelse.  
 
Häradshöfdingen el ----------------------------Litt Lönn  
 
De skrifvelsen åtföljande handlingar voro af följande lydelse.  
 
1:o                 Provinsialläkarens protokoll och utl. "År 1858 den 12 febr el.-------------------------
Litt   Mord  
2:o                 Landsfiskalen Askeroths rapport "Ödmjukaste el------------------------------------Litt 
An  
3:o                 Länsman Pihlmans protokoll "År 1858 den 17 febr el--------------------------Litt Gif  
 
Sedan med anledning härav denna dag blifvit till företagande af rannsakning bestämd, hade t.f 
Domhafvanden    från Kongl Majt:s Befallde emottagit en skrifvelse af detta innehåll.  
 
                      "Till Domhafvanden------------------------------Litt Velse  
 
Då nu målet till handläggning företogs, inställde sig Länsmannen L P. Pihlman i egenskap af 
åklagare, tilltalade Lars Gustafsson. Äfvensom aflidne Jan Erik Janssons fader, Bonden Jan 
Ersson i Wizle, och broder, Bondesonen Anders Jansson därstädes, samt efterlemnade Enka 
Anna Britta Larsdotter.  
Hvarförutan Landsfiskalen L G. Askeroth anmälde att han af Kongl. Majestäts 
Befallningshavande blifvit antydd att rannsakningen övervara, och anhöll Lars Gustafsson att till 
biträde i rättegången få begagna f. Bonden Jan Matsson i Uppsala. 
 
Åkl tillkännagav, att som Lars Gustafsson under jagt å Häradets Allmäning den 29 sistlidna 
januari med gevärsskott tillfogat sin måg Jan-Erik Andersson den skada hvaraf denne på sjukhus 
ofvan intagen, nu uplästa läkarbetyg innehåller. Natten till den 11:te påföljande februari ljutit 
döden.  
Åkl yrkade att Lars Gustafsson måtte fällas till det ansvar, hvartill han, efter de under blifvande 
ransakning, sig företeende omständigheter, kunde pröfvas saken. Och ingav åkl till upplysnings 
om Lars Gustafsson:s ålder och frejd, ett betyg så lydande.  
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"Förre Häradsdomaren, Bonden Lars Gustafsson i Långåker, född 1803, äger vitsord om god 
christendomskunskap, ordentligt bruk af nådemedlen. Sedan den 4/10 nästlidna år, och har i 
afseende på sin vandel och samlevnad med sina medmenniskor njutit godt vitsord, vilket härmed 
Atts af  
Björklinge d 5 mars 1858  
P. Petersson, Pastor. 
 
Efter uppläsande härav hördes Lars Gustafsson angående sina hufvudsakligaste lefnadsom- 
ständigheter. Hvarom han berättade, att han voro född den 9 mars 1803 i Långåker, att hans 
föräldrar warit Bonden Gustaf Olsson o dennes hustru Britta Larsd. Af hvilka den förre år 1838 
och den senare 1855 aflidit,  
at han vistats hemma hos föräldrarna, hvilka från 1812 till 1818 varit bosatte inom Gamla 
Uppsala Sochen, men sedermera återflyttat till långåker, tills år 1831, då Lars Gustafsson af 
föräldrarna fått, emot fördel, till brukning emotta deras egande i ½ mantl, i Långåker, hvaraf 
Lars Gustafsson efter föräldrarnas död dels genom arf och dels genom inköp af sin systers 
arvedel blifvit och fortfarande voro egare, at han efter fyllda 14 år första gången blifvit delaktig 
af HH. Nattvard i Gamla Uppsala sochens kyrka.  
Att han år 1826 ingått äktenskap med sin år 1853 aflidna hustru Karin Eklund. Med hvilken han 
haft en son, som år 1854 aflidit samt dottern Anna Britta, som vid jultiden 1856 gifts med Jan-
Erik Andersson med hvilken hon haft en i slutet af sitt år med döden avgången son, att Lars 
Gustafsson efter sin dotters giftermål åt henne och hennes man uplåtit den bostad Lars 
Gustafsson tillförene vid Långåker haft, och derstedes åt sig upbygt en annan, samt at fråga varit 
derom, at Jan-Erik Andersson hvilken sistlidna sommar biträdt svärfadern vid hemmansbruket 
och derför fått uppbära andel af grödan, skulle få övertaga hemmanet, ehuru någon upgörelse 
herom i anseende dertill att Jan-Erik Andersson inte velat gå in på de af Lars Gustafsson 
föreslagna villkoren, inte kommit tillstånd, at Lars Gustafsson från år 1851 till 1856 tjenstgjort 
såsom nämndeman här vid Häradsrätten, Samt att Lars Gustafsson icke tillförene varit för brott 
tilltalad. 
 
Till Häradshöfdingen L. G Westblad.  
Sedan hos Länsstyrelsen blifvit anmält att förre häradsdomaren Lars Gustafsson i Långåker 
under jagt af våda tillfogat sin måg. Bonden Jan Erik Jansson dersammanstädes, ett skottsår, 
samt att den sistnämnde, som blifvit till Länslasarettet införd för Läkarvårds erhållande, 
derstädes aflidit den 11 innevarande januari, och Länsstyrelsen i anledning deraf förordnat 
vederbörande provinsialläkare att verkställa rättsmedicinsk undersökning, å den döda kroppen, 
samt läkaren inkommit med det vid berörda undersökning hållna protokoll och i sammanhang 
dermed skrifna utlåtanden, angående dödsorsaken, deruti förklarat  
"att Jan Erik Jansson erhållit en skottskada af gevär, laddat med kula, hvilken genomträngt 
bäckenbyggnaden, och ehuru densamma icke genomborrat några af inom, bäckenhålan befintliga 
inälvor, likväl medfört en skada af så svår beskaffenhet, att den oaktadt all använd läkarvård, 
vållat döden"  

Hvarefter Landsfiskalen L. G Askeroth ingifvit en rapport i ämnet den 16 i denna månad, så har 
kongl Majt:s Befallningshafvande sistnämnda dag anbefallt länsmannen L P Pihlman , att 
anställa fullständig undersökning i saken och berättelse som inom föreskrifven tid afgiva, i följd 
härav Pihlman nästlidna dag, med tillkännagifvande att han ansett sig böra i häkte inmana Lars 
Gustafsson, inkommit med ett protokoll över anbefallande undersökningen hvilket, Jan Erik med 
öfriga nyss åberopade handlingar härjämte till Häradshövdingen ville så skyndsamt 
omständigheterna medgifva vid Norunda Häradsrett företaga rannsakning i detta mål. ???? 
afbidan hvarå Lars Gustafsson, som till Länshäktet inkommit fortfarande därstädes förvaras. 
Landskansliet i Uppsala den 20 februari 1858. 
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Provinsialläkarens protokoll och utlåtande:  
Jan Erik Jansson erhållit en skottskada af gevär, laddat med kula, hvilken genomträngt 
bäckenbyggnaden, och ehuru densamma icke genomborrat några af inom, bäckenhålan befintliga 
inälvor, likväl medfört en skada af så svår beskaffenhet, att den oaktadt all använd läkarvård, 
vållat döden" 
 
Länsman Pihlmans protokoll:  
År 1858 den 17 februari inställde sig undertecknad uti Långåker, Björklinge socken för att hålla 
undersökning med f.d Häradsdomaren Lars Gustafsson därstädes, med anledning av att gängse 
rykte om att han skulle under olovlig elgjagt den 29 nästlidna januari med vilja ihjelskjutit sin 
måg Bonden Jan Eric Jansson äfven i Långåker.  
Vid undersökningen var närvarande bemälte Lars Gustafsson samt Bondesonen Anders Jansson i 
(Wisla) (bror till Lars Gustafssons måg Jan-Eric Jansson). Nämndemännen Matts Jansson i 
forsby och Eric Persson i Ramsta, f,d soldaten Olof Eklund och Bondesonen Per Eric Persson i 
Lötmyra.  
 
(fortsättning följer i nästa nummer!) 
 
Centrala Soldatregistret hos DIS  
Registret som tidigare funnits dels på CD-skiva, dels sökbart på Linköpings Universitets 
hemsida, kommer från slutet av januari att finnas på DIS webbplats på Internet och vara 
tillgängligt för alla släktforskare utan kostnad. 
Detta är endast ett register över innehållet i de lokala registren.  Om den sökta soldaten återfinns 
i detta register får man hänvisning till det lokala soldatregister som ev. har ytterligare uppgifter. 

 
Rapport från Soldatregistret 2:a halvåret 2004. 
 
Vi har fortfarande glädjen att få samarbeta med drygt ett tiotal mycket erfarna och kunniga 
forskare vilket gör att inventeringen fortsätter att gå framåt med stormsteg.  Även under 2004 
ökade registret med ca 4 000 soldater och är nu uppe i ca 35 700 soldater.  Sedan forskningen på 
Upplands Regemente är avslutad koncentreras allt arbete nu på ryttarna i Uppland. De består av 
fem kompanier, varav tre är så gott som färdiga och de två kvarvarande påbörjade. 
Om vi kan hålla nuvarande tempo kommer de att vara klara hösten 2005 och dessutom kommer 
vi då att ha påbörjat det enda kvarvarande båtsmanskompaniet. 
 
Följande ryttarsocknar har färdigställts under andra halvåret 2004: 
Angarn, Enköpings-Näs, Estuna, Frötuna, Funbo, Giresta, Gottröra, Gryta, Hagby, Harg, 
Härkeberga, Kårsta, Ljusterö, Långtora, Malsta, Nysätra, Närtuna, Rö, Skederid, Sparrsätra, 
Stockholms-Näs, Söderby-Karl, Teda, Tensta, Tillinge, Vada, Vårfrukyrka, Vänge och Vätö. 
 
Forskare har varit:  Bertil Andersson, Christina Backman, Barbro Cronebäck. Sonja och Bruno 
Färeby, Sten Gillgren, Jan-Olof och Annika Ivarsson, Solveig Johansson, Anna Källarsson, Åsa 
Norrman, Berit Sjögren och Karl Säterbrink. 
 
Som vanligt har även andra forskare lämnat enstaka bidrag från sin egen forskning.  Om du har 
något indelt knekt, ryttare eller båtsman i dina gömmor, som du inte redan lämnat ifrån dig, så 
hör gärna av dig. 
 
Sten Gillgren 
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Nyheter efter 4/2004 
 
Inköp: 
Hallberg, Lars;  Brunius, Jan; Hennel, 
Lennart: Riksarkivet och släktforskaren. 
Bergskollegiets arkiv, Kommerskollegiets 
arkiv, Kammararkivet, Slottsarkivet och  
Statistiska centralbyråns folkbok-
föringsmaterial (StorStockholms 
genealogiska förenings skriftserie, 3) 
 
Sveriges Släktforskarförbund: 
Facsimilupplaga 1996 av Matrikel öfver 
Civile Embets- och Tjenstemän i riket år 
1859. 
 
Sveriges Släktforskarförbund: Register 
1997—2001 till Släkthistoriskt Forum. 
 
Thorsell, Elisabeth; Berggren, Ulf: Finn din 
släkt. I svenska och utländska källor -  och på 
nätet, 
 
Gåva: 
Uppsala Akademiska sjukhus via Christina 
Backman; Dintler, Åke: Lars Boberg - 
Akademiska sjukhusets grundare. 
 
Föreningen tackar för gåvan. 
Sture Jansson 
Föreningens bibliotekarie 
 
 
 

ULA 
Landsarkivet i Uppsala 
Landsarkivet i Uppsala har till vår stora 
glädje beslutat att även i år ha öppet en 
lördag i månaden. Sammanlagt 9 lördagar, 4 
under våren och 4 under hösten. 
 
Öppettider kl. 09.00-15.00.  

26 februari 
12 mars – Lilla släktforskardagen 
23 april 
21 maj 
24 september 
29 oktober 
26 november 
10 december 

 
Jourhavande släktforskare från föreningen 
Släktforskare i Uppland kommer att finnas 
tillgängliga på platserna 35 och 46 kl. 10-14, 
samt i rum 3. 

OBS! Ingen framtagning av volymer under 
lördagen. Beställning av volymer senast 
fredagar kl. 15.00. Beställningen kan göras 
på telefon 018-65 21 00. 
__________________________________ 
 
SLÄKTFORSKARFÖRENINGENS 
FÖRELÄSNINGAR VÅREN 2005 
 
OBS: Alla föreläsningar på Senioren, 
Kungsängsgatan 25, med början kl. 19. 

24 februari  
Berättarafton  -   
våra medlemmar presenterar om personer 
och öden som de hittat under sin forskning.  

17 mars – ÅRSMÖTE! 
Ingvar Svanberg ”De komma från Öst” – 
myter och fakta om invandringen från 
Östeuropa. 

21 april 
(För närvarande är det inte klart med 
föreläsare.)  


