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Förord 

Detta det femte Memmingsforskaren utkommer lämpligt nog inför Memmingsforskarnas femårs-
jubileum.  

Numret erbjuder bl a en artikel om den historiskt sett parentetiska (?) hemmafruepoken utifrån per-
sonliga utgångspunkter. 

Att Skärblacka samhälle positivt utvecklats under påtryckningar från socialdemokratiska kvinno-
klubben, blir uppenbart genom ett porträtt över eldsjälen Märta Aronsson. 

En under omständigheterna lycklig ”resa” från världskrigets koncentrationsläger i Ravensbrück till 
folkhemmets Skärblacka beskrivs genom berättelsen om Wiktoria. 

I en tankeväckande artikel redogörs för 23 barns livsöden. Alla födda i Kullerstad socken år 1850. 

Slutligen får vi ytterligare bränsle till att förstå tidigare generationers vedermödor genom romanens 
fria berättelseform. 

För er som undrar över att häradsvapnets spade på tidskriftens framsida är vänt åt ena hållet och på 
hemsidan åt rakt motsatta, kan vi ge besked genom statsheraldiker Klackenberg: ”De uppgifter jag har 
lätt tillgängliga angående Memmings härads sigill är följande: mellan 1569 och 1571 användes en 
sigillstamp med skaftet nedåt och mellan 1604 och 1720 användes en annan stamp med skaftet uppåt.” 

Styrelsens för Memmingsforskarna förhoppning är att föreliggande utgåva ska bli minst lika upp-
skattad som de föregående! 

Skärblacka i augusti 2013 
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Hemmafru, en roll i en viss tid 
och i ett visst sammanhang 

Jag har i olika perioder av mitt liv undrat hur det 
kom sig att både min mamma och min mormor 
var hemmafruar. Jovisst, jag vet att det var ett 
ideal länge och väl från början av 1900-talet till 
1960-talet. Jag vet också att det under den här 
tiden fanns kvinnor som arbetade i industrin, 
gick utbildningar till både lärarinnor, sjuk-
sköterskor och kontorister. Varför kom mina 
förmödrar att stanna hemma och inte sälla sig 
till de yrkesarbetande? 

Mormor är borta sedan 1994 och var 89 år när 
hon gick ur tiden. Min mor är i farten och med 
henne satte jag mig ner och ställde diverse 
frågor för att få hennes syn på saken. 

Mamma gifte 
sig 1956, mitt i 
hemmafruyrans 
sista årtionde. 
Hon var då 20 år 
och jag föddes i 
augusti det året. 
Mina föräldrar 
hade träffats 
under en utbild-
ning vid Bjärka 
Säbys lantbruks-
skola. 

Pappa blev ladugårdsförman och mamma blev 
inte riktigt klar med sin utbildning till ”Sädes-
ärla”, inseminatör. För henne var det självklart 
att stanna hemma efter giftermål och min och 
mina syskons nedkomst. Min mamma berättar 
att den inte fanns något alternativ till att stanna 
hemma med barn och hushåll. Dagis fanns inte 
på landet. Som nybliven hustru till en ladu-
gårdsförman var det en del sysslor som krävde 
sin tid. Att elda i spisen var dagens första upp-
gift vid Berga, som gården hette. Tvätten fick 
skötas genom kokning på spisen eller genom 
den enkla tvättstugan vid ån. 

Mamma Anna-Greta och pappa Lennart på 
60-talet 

 
1842 - Obligatorisk folkskola införs för kvinnor och män.  
1845 - Lika arvsrätt för kvinnor och män införs.  
1846 - Ogifta kvinnor (änkor, frånskilda) tillåts att arbeta 
inom hantverk och handel. 
1853 - Kvinnor får rätt att undervisa i de mindre folkskolorna.  
1858 - Ogift kvinna som fyllt 25 år får rätt att efter anmälan 
hos domstol bli myndig.  
1859 - Kvinnor får inneha vissa lägre lärartjänster och 
statstjänster. 
1861-Högre lärarinneseminariet grundas.  
1862 - Kvinnor (ogifta kvinnor och änkor) och män får 
inkomstgraderad kommunal rösträtt.  
1863 - Ansökningsförfarande för att bli myndig tas bort för 
ogift kvinna.  
1864 - Ogifta kvinnor får samma formella rättigheter som män 
i det privata näringslivet.  
1864 - Mannen förlorar laglig rätt att aga sin hustru. Det blir 
något lättare att skiljas. 
1864 - Upprättas Statens normalskola för flickor. 
1870 - Kvinnor får som privatister ta studentexamen 
("mogenhetsexamen").  
1872 - Kvinnor får själv bestämma vem hon ska gifta sig med  
1873 - Föreningen för gift kvinnas äganderätt bildas.  
1873 - Kvinnor får tillträde till universiteten och får rätt att ta 
akademisk examen, dock ej teologisk el. högre juridisk.  
1874 - Lag om gift kvinnas äganderätt. 
1884 - Fredrika Bremer-förbundet bildas.  
1884 - Ogift kvinna blir myndig vid 21 år.  
1884 - Göteborgs kvinnoförening bildas.  
1886 - Första kvinnliga yrkesföreningen bildas: Sveriges 
barnmorskeförbund.  
1886 - Första kvinnliga fackföreningen bildas: 
Hemsömmerskor i Lund.  
1888 - Kvinnliga Arbetarförbundet bildas - den första 
organisationen inom den proletära kvinnorörelsen.  
1888 - Utexamineras den första kvinnliga med.lic. - Karolina 
Widerström.  
1889 - Kvinnor blir valbara till fattigvård, skolvård m.m. 
(gäller ogifta kvinnor med egendom). 
1892 - Stockholms allmänna kvinnoklubb bildas, 
Socialdemokratisk. 
1900 - Lag om förbud för kvinnor att arbeta under jord, i 
stenbrott eller gruva.  
1901 - Rätt till ledighet utan lön vid barnsbörd  
1902 - Kvinnornas Fackförbund bildas, främst bestående av 
sömmerskor  
1902 - Efter diskussioner bland både liberala och 
socialdemokratiska kvinnor bildades i Stockholm detta år den 
första Föreningen för kvinnans politiska rösträtt under 
medverkan från bägge håll.  
1903 - Fanns det sex svenska rösträttsföreningar som nu slås 
ihop och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 
LKPR, bildas  
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Här var också att elda för att koka upp vattnet i 
de stora kärlen, gnugga på tvättbräden och skölja 
i ån. Handla mat var 3 km bort. Cykel gällde de 
första åren innan ett arv gav möjlighet till en bil. 
Baka gjorde min mor en gång i veckan så det 
räckte till nästa gång. Så rent praktiskt ser det ut 
att ha funnits en del som tog mycket tid så här på 
landet. 

När jag frågar mor hur andra tänkte kring 
hemmafruns vara eller inte så minns hon bara att 
det var så man levde, det var självklart. På landet 
stöttade man varandra. Grannfruarna hjälpte till 
med vad som skulle göras och hur det skulle 
vara. Svärta spisen och hålla dammfritt var några 
måsten.  

Mamma pratar med värme om åren 1956-1960 då 
hon hade ett gott stöd av många andra hemma-
fruar och lärde sig mycket kring hushållets alla 
delar. Kultur i olika former var också en viktig 
del och som fanns plats för inom kvinnogruppen. 
Mina föräldrar bestämde att mor borde ha en 
egen ekonomi och pappa gav henne den s.k. 
hustrupengen, 80 kr/månad för eget bruk. Det var 
de här åren hon fick tre barn, tog körkort och gick 
sin första ledarutbildning i Svensk gymnastik-
förening. Fritidsintresset, vävning/stickning, 
utvecklades och kurser avverkades. 

1960 flyttade hela familjen till en gård utanför 
Vadstena. Korna såldes vid Berga så pappas 
arbete försvann. Från att ha varit frun till ladu-
gårdsförmannen blev min mor ”forarns kärring”. 
Mamma återkommer till detta flera gånger och 
det går igen beträffande umgänget med andra 
fruar eller snarare brist på umgänge och stöd. Här 
framkommer att några kvinnor i hennes närhet 
var yrkesarbetande och alltså inte tillgängliga på 
samma sätt som vid Berga. Vi stannade ungefär 1 
½ år här och kom under 1962 till Skärblacka. 

 
1904 - Kvinnornas Fackförbund inträder i LO  
1907-1909 - Genomförs en rösträttsreform som ger kvinnan 
rätt till kommunala uppdrag, förutsatt att hon är 
rösträttsberättigad enligt den nya 40-gradiga skalan 
1907 - Frisinnade landsföreningen tar upp kvinnorösträtten 
på programmet. Första socialdemokratiska 
kvinnokonferensen hålls.  
1909 - Allmän rösträtt för män vid 24 år  
1909 - Nattarbetsförbud för kvinnor införs  
1909 - Kommunala mellanskolan inrättas och är öppen för 
båda könen, utbildningen leder till realexamen 
1910 - Kvinnor får rätt att inneha kommunala poster  
1910 - Gertrud Månsson (Arbetarepartiet) och Valfrid 
Palmgren (Allmänna Valmansförbundet) - de två första 
kvinnliga stadsfullmäktige i Sverige (Stockholm)  
1910 - Preventivmedel förbjuds i lag  
1912 - Tidskriften Rösträtt för kvinnor startas av LKPR och 
upphör 1919 när rösträtt för kvinnor införs.  
1913 - Allmän pensionsförsäkring införs för kvinnor och 
män  
1919 - Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdag  
1933 - Centerkvinnorna, Centerpartiets kvinnoförbund, 
bildas.  
1935 - Kvinnor får lika stor folkpension som män  
1936 - Statligt anställda kvinnor får rätt till tjänstledighet 
med sjuklön vid havandeskap och barnsbörd.  
1937-38 - Flera lagar som gäller mödraskap och barnavård 
träder i kraft. Förbudet gällande användning, upplysning om 
och försäljning av preventivmedel upphävs (1938).  
1937 - Införs likalön för kvinnliga och manliga folkskollärare  
1939 - Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning 
kan inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i 
statlig tjänst. 
1944 - Homosexualitet avkriminaliseras i Sverige.  
1945 - Arbetstrygghetslagen från 1939 omarbetas och 
kommer att gälla alla arbetsgivare, dessutom sänks kravet på 
den anställdes arbetstid från två till ett år  
1946 - Rätt till lika lön inom alla statliga tjänster (utom präst- 
och militärtjänster). (Kvinnliga Akademikers Förening).  
1948 - Allmänna barnbidrag införs.  
1949 - Modern får rätt att vara förmyndare över minderåriga 
barn i äktenskapet. Barn inom och utom äktenskapet 
sammanförs i gemensamma bestämmelser.  
1951 - Kvinnan får bli förmyndare för sina egna barn vid 
makens frånfälle.  
1951 - Kvinnan får behålla sitt svenska medborgarskap vid 
giftermål med utländsk medborgare.  
1955 - Förstatligande av sjukförsäkringen - rätt till 90 dagars 
mammaledighet.  
1958 - Kvinnor får rätt att bli präster. Enligt en s.k. 
samvetsklausul kan biskop inte tvingas prästviga en kvinna.  
1958 - Kvinnor får tillträde till prästämbetet. 
1960 - Införs lika lön för lika arbete för kvinnor och män.  



Memmingforskaren nr 5 
 
 
 

7 
 

Gölin 90 år 

Pappa lämnade ladugårdslivet och utbildade sig 
till industrielektriker. Det är också då som min 
mamma första gången överhuvudtaget tänkte på 
arbete för egen del. En grannfru, Elsy, planterade 
den idén som kom att bli de första stegen ut på 
arbetsmarknaden. Deras första arbetsplats blev 
posten i Skärblacka. Hemmafru/husmoderstiden 
var till ända. Ja, hur blev det som det blev? 

Nu får jag skruva tillbaka tiden och fundera först 
över mormors ursprung. Hon föddes i Lottefors 
utanför Bollnäs 1905. Hon hade fyra syskon, tre 
systrar och en bror. Brodern dog vid 12 års ålder 
och systrarna växte upp sida vid sida. Deras mor, 
Gölin, var född 1862 i Arbrå norr om Lottefors. 
Gölin är nämnd som hustru till bonden Erik Jons-
son. Vi kan alltså konstatera att Gölin hade gott 
om sysslor därhemma.  

Mormors syster Signe 
blev/valde att stanna 
hemma och hjälpa 
föräldrarna att sköta 
hemmanet, Kallberg 4, i 
Bollnäs församling. 
Syster Gunhild gifte sig 
och flyttade till Alfta. 
Mannen, Lars, var taxi-
chaufför och drev egen 
rörelse. Syster Gunhild 
var hemmafru och hade 

hjälp av tjänstefolk. Syster Brita gifte sig och 
blev hemmafru vid en liten gård, Änga, nordväst 
om Arbrå.  

 
1960 - LO och SAF beslutar att inom fem år slopa de 
särskilda kvinnolönetarifferna 
1964 - P-piller godkänns i Sverige  
1965 - 1962 års brottsbalk träder i kraft och ersätter 1864 
års strafflag.  
1962 - Riksdagen ansluter sig till FN-konventionen om lika 
lön för lika arbete.  
1962 - I samband med grundskolans införande bestämde 
staten att flickskolorna skulle läggas ned. 
1968 - Grupp 8 bildas.  
1969 - Jämställdhet skrivs in i den nya läroplanen för 
grundskolan. 
1970 - Jämställdhet skrivs in i den nya läroplanen för 
gymnasieskolan.  
1971 - Kvinnobulletinen startas.  
1971 - Särbeskattning införs.  
1972 - Grupp 8 ordnar den första 8 mars demonstrationen.  
1974 - Föräldrar får rätt att dela på ledigheten vid barns 
födelse genom att föräldraförsäkring införs.  
1975 - Ny abortlag införs. Kvinnan bestämmer själv om 
abort t.o.m. 18:e havandeskapsveckan.  
1975 - Inför FN ett internationellt kvinnoår.  
1976 - Förordning om jämställdhet i den statliga sektorn.  
1978 - Sveriges första Kvinnohus öppnas i Göteborg.  
1979 - Småbarnsföräldrar får rätt till 6 timmars arbetsdag.  
1979 - Lagen om jämställdhet i arbetslivet antas i 
riksdagen. 
1980 - Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas.  
1980 - Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.  
1980 - JämO införs.  
1982 - Förbud mot pornografiska föreställningar på 
offentlig plats.  
1982 - ATP-poäng för vård av barn under 3 år, i hemmet, 
införs.  
1982 - Kvinnomisshandel faller under allmänt åtal.  
1982 - Fem lagar om kvinnors och barns rättsställning vid 
brott som incest och andra sexuella övergrepp skärps.  
1982 - Kvinnor får vid giftermål välja sitt eget eller 
mannens efternamn.  
1984 - Jämställdhetsavtal inom statliga sektorn. 
1989 - Alla yrken öppna för kvinnor - även inom försvaret.  
1989 - Nordisk handlingsplan för jämställdhet. 
1984 - Jämställdhetsavtal inom statliga sektorn.  
1989 - Alla yrken öppna för kvinnor - även inom försvaret.  
1989 - Nordisk handlingsplan för jämställdhet. 
1991 - Jämställdhetslagen kommer till.  
1994 - Sveriges riksdag blir världens mest jämställda, av 
349 ledamöter är 144 kvinnor.  
1994 - Lag om registrerat partnerskap mellan två personer 
av samma kön.  
1995 - Den så kallade pappamånaden införs i 
föräldraförsäkringen.  
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Brita Ericsson hattaffär på Kungsvägen i Mjölby 

Faster Brita var 25 år äldre än min mormor och 
mormor var 14 år när hon flyttade till henne i 
Mjölby för att läras upp till hattmodist. Med 
henne levde mormor fram till att hon gifte sig 

med morfar, Olle Uller, 1933. Mormor hade då 
levt med faster i halva sitt liv - 14 år! Under de 
här åren fanns hattmodistens arbete, Logen 
Davids bildnings iver, fasters sociala umgänge 
och en och en annan hemresa till Lottefors.  

När mormor gifte sig 1933 fanns få daghem, 
morbror föddes 1934, mamma 1936 och moster 
1940. Självklart fanns det också mycket arbete att 
göra i hemmet även om saker och ting förändra-
des för boende i lägenhet under 1930-, 40- och 
50-talen. Mormors arbete i familjen med mat-
hållning, barnskötsel, sjukvårdstöd och repre-
sentation var nog en grundförutsättning för att 
morfar skulle kunna vara igång som den aktive 
samhällsmedlem han var. Mormor fanns alltid 
hemma och tog ansvar för det som hörde 
familjelivet till.  

  

Mormor Sigrid och morfar Olle gifter sig 1933 i Mjölby 

 
1995 - Förordning om positiv särbehandling vad gäller 
tillsättande av professorer och forskarassistenter antas.  
1995 - Lagstadgat krav att kartlägga löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män på alla arbetsplatser.  
1995 - Lag om positiv särbehandling vad gäller 
tillsättandet av professorer 
1997 - Kvinnomaktutredningen lämnar sitt slutbetänkande 
"Ty makten är din…" där vissa paragrafer i 
jämställdhetslagen föreslås förtydligade.  
1998 - Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.  
1998 - Lagen om kvinnofrid träder i kraft.  
1999 - HomO - Ombudsmannen mot diskriminering på 
grund av sexuell läggning, inrättas av regeringen. 
2001 - Lag om likabehandling av studenter i högskolan.  
2005 - Feministiskt initiativ bildas 3/4 
2008 - En ny diskrimineringslag antas.  
2009 - JämO upphör och istället införs DO, 
Diskrimineringsombudsmannen.  
2009 - Genom ändringar i äktenskapsbalken blir det 
möjligt för två personer av samma kön att ingå äktenskap. 
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Brita fyller 85 år, 1923. Vid 45 års ålder var hon nyskild och 
bodde efter skilsmässan hos sin äldste son och sonhustru på 
Kallberg 4, Växjö Bollnäs. Brita blev 89 år 

Faster Brita var en färgstark person som vi pratar 
om än idag trots att hon har varit död sedan 1958. 
Det var hon som levde som ensamstående hela 
sitt liv, hon var egen företagare, hon reste kors 
och tvärs i Sverige och Europa och det var hon 
som åkte skidor i långkjol 1901. En av de första 
tävlingarna som tillät kvinnor i skidspåret. Det 
var hon som besteg Kebnekaise 1928 och hade 
ett brett socialt umgänge. Hon var min mors före-
bild/idol länge (fortfarande?). Det är väl här 
någonstans som jag inte får ihop bilderna av vad 
som kan bli en människas drivkraft. En sådan 
förebild och sedan leva hemmafruns roll.  

         
 
 

Den omtalade fastern då, hur var hennes ur-
sprung? Jo, hon växte upp på samma gård som 
mormor, Kallberg 4, Bollnäs församling. Hon var 
född 1880, syster till mormors far Lars Ericsson. 
Hon flyttade från gården runt 1900. Hon var enda 
dottern och hade tre äldre bröder. Deras far var 
Eric Jonsson f 1836, bonde med ursprung från 
Alfta. Mamma där var Brita Larsdotter f 1839 i 
Freluga ca 5 km sydost om Bollnäs. Det fram-
kommer att äktenskapet var tufft. Kyrkorådet 
varnade i 12 år och 1885 var skilsmässan ett 
faktum. Totalt gick 600 par igenom en skilsmässa 
i Härnösands stift under hela 1800-talet men i 
huvudsak fr.o.m. 1864 då lagstiftningen förändra-
des. Eric Jonsson flyttade från gården medan fru 
och kvarvarande barn stannade kvar när sonen 
Lars tog över. Kanske var det den tidiga erfaren-
heten som fick faster Brita att inte gifta sig utan 
leva ett annat liv. Kanske var det möjligheten att 
driva eget och vara ekonomiskt oberoende av en 
man som lagstiftningen relativt nyligen (1864) 
gjort möjlig. Alltså var mormors närmsta familj 

en bondefamilj med hemarbetande mor. Alla 
hennes döttrar kommer att vara fortsatt hem-
arbetande men då i den s.k. hemmafrurollen med 
andra förutsättningar som det tidiga 1900-talet 
gav. En dotter stannade kvar i grundfamiljen som 
s.k. ”hemmadotter”. 

Mamma själv då hur var det i hennes grund-
familj? Jo här fanns mormor, två syskon (en 
syster och en bror) och så morfar. Morfar var 
sällan hemma en s.k. frånvarande far. Arbete, 
politik och föreningssysslor tog hans tid ända upp 
i 70-årsåldern. Mormor var hemma och kom att 
bli väldigt låst under ca 14 år. Det var den tiden 
som den äldsta sonen var sjuk i epilepsi. Ingen 
medicin etc. gjorde att han krampade och föll 
varje dag fram till en operation som gjordes 
1952, en av de första i sitt slag. I min morfars 
familj fanns en hemmavarande mor som hade 
höns och trädgårdsodling på tomten. I hennes 
släktled fanns hemmavarande kvinnor till 
trädgårdsmästare eller bönder eller torpare i flera 
generationer. I morfars familj fanns åtta barn. Tre 
var flickor. Magda blev hemmafru, Evy blev 
hustru till en fiskhandlare som hon arbetade 
jämsides med. Lisa den tredje systern var gift och 
barnlös, hon var industriarbetare. 

Faster Brita i spåret, 4:e-priset finns kvar! 
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Lisa sitter som nr 3 från höger sida i mellanraden och är 
släktens enda kvinna som är anställd i ett företag 

Sammanfattningsvis pekar genomgången på flera 
tydliga levnadsförhållanden som förklarar hur det 
kom sig att mor och mormor axlade hemma-
frurollen. Kvinnor i deras närhet hade sin givna 
roll, tiden in i 1900-talet var inte uppbyggd med 
offentlig vård av gamla och sjuka. Deras mödrar 
har haft en traditionellt kvinnlig livsvärld vilket 
torde ha präglat deras könsidentitet, d.v.s. hur 
man upplever att det är att vara kvinna. Tiden i 
sig d.v.s. lagstiftning och värderingar gav sina 
möjligheter och begränsningar i val. Att mormor 
kom till faster som 14-åring kunde vara en 
möjlighet i flera avseenden men var kanske också 
en begränsning i andra. Hemlängtan skymtar man 
i några brev som finns bevarade. Hemlängtan 
kanske bidrog till att vidmakthålla bilden av 
moderns liv som ideal för kvinnolivet? Det starka 
husmodersidealet som hämtats ur 1800-talets 
borgliga ideal hade även planterats i den 
socialdemokratiska rörelsen. Detta hade nog stor 
betydelse för den här familjen då morfar var 
folkrörelsernas man i flera avseenden. Medlem 
och verksam i SAP och starkt engagerad i 
nykterhetsrörelsen och logen David. Ellen Key 
hade ett stort inflytande med sina idéer om vad 
som skulle sägas vara kvinnligt och vad kvinnor 
skulle göra i det nya industrialiserade samhället. 
De idéerna var starka och gav en rad olika para-
doxala lösningar beträffande kvinnor och deras 
möjligheter. Kvinnor fick rösträtt 1921 d.v.s. ett 
fullvärdigt medborgarskap i en demokrati men 
samtidigt fick kvinnor till viss del inte arbeta om 

man var gift och hade man barn var möjligheten 
begränsad. Det är upplysande och spännande att 
följa Sveriges lagstiftning över kvinnors rättig-
heter, det ger en bra bild över vad som har varit 
möjligt och inte under vissa perioder. Kvinnors 
och mäns arbetsfördelning, samhällets ideal och 
förutsättningar, människornas ekonomiska möj-
ligheter och hur vi som människor förhåller oss 
till sakernas tillstånd är en väv som blir möjlig att 
förstå ju mer detaljer och fakta man får fram i 
ljuset. 

Cecilia Johansson 

Källor 

Kyrkoarkiv 
Alfta, AI:12a, år 1836-1840. 
Alfta, AI:8a, år 1811. 
Arbrå, AI:18b, år 1871-1876. 
Bollnäs, AI:17a, år 1841-45. 
Bollnäs AI:26c, år 1886-1890. 
Bollnäs AI:27c:1, år 1891-1895. 
Mjölby AIIa:17, år 1911-1920. 

Databas SVAR, Folkräkningen 
Gävleborg, Bollnäs, 1910. 

Intervjuer och privat arkiv 
Intervju med mamma Anna-Greta Johansson, 
född Uller, hösten 2012. 
Brev från mormor Sigrid till sin mor Gölin från 
1924. 
Bilder från min mammas album, min morbrors 
album, faster Britas album och mormors bilder. 

Tryck 
Sjöberg, Marja. ”Färre skilsmässor under hela 
1800-talet än i år”. I: Forskning och framsteg nr 
5, 1986.  
Wikander, Ulla. Delat arbete, delad makt. 
Uppsala universitet. 1991. 
Östgöta Correspondenten familjenytt 8/10 1976. 

Internet 
http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/ Göteborgs 
universitet, Kvinnohistoria, årtal. 
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Ur: Hakkorsets gissel 

Wiktoria Nilsson – från 
Ravensbrück till Skärblacka 

Några år innan hennes död bad jag Wiktoria att 
berätta sitt levnadsöde. De minnesanteckningar 
jag då förde har nu renskrivits och delges här-
med Memmingsforskarnas läsare. Wiktoria dog 
den 24 mars 2007. 

Familjen 
Wiktoria Nilsson växte upp i Polen. Hon föddes 
27/12 1923 i en by cirka 18 mil från Warszawa. 
Hon var äldst av fyra syskon. Två systrar dog 
båda som små. En av kikhosta när hon var drygt 
ett år och den andra, Alexis, då hon vid tre års 
ålder ramlade från ett bord och skadade ryggen 
varefter hon fick lunginflammation och dog. 
Yngst i syskonskaran var hennes bror. 

Minnesbilden Wiktoria hade av mamman från 
barndomen var att hon inte var särskilt barnkär. 
Bilden av pappan var ljusare. Wiktoria fick ofta 
sitta i hans knä. Han dog emellertid då Wiktoria 
var sex år. 

Kriget kommer 
1 september 1939 invaderar Tyskland Polen och 
det som i historieböckerna skulle komma att be-
nämnas andra världskriget hade inletts.  

Då Wiktoria var 18 år fick hon order att inställa 
sig på ett av tyskarna upprättat kontor. Hennes 
mamma följde med henne men fick inte följa 
med in, så de skildes åt utanför kontoret. Det 
skulle nu gå många långa år innan hon åter kunde 
få träffa mamman och brodern. 

Slavarbete 
Wiktoria och åtskilliga andra polska flickor kör-
des till Berlin för att bli gratis arbetskraft. De 
hamnade först i ett kvinnofängelse. De, vilka inte 
hade något yrke, fick tillverka ammunition. 
Wiktoria flyttades till i Bremen och fick arbeta i 
en restaurang. Där var hon i två år varefter hon 

förpassades till lägret Ravensbrück, 70 kilometer 
norr om Berlin. 

Ravensbrück 
Ravensbrück var ett kvinnoläger där judar, 
kommunister, zigenare och andra som av någon 
anledning var misshagliga för den nazistiska 
rörelsen samlades. Det kunde räcka med att, som 
i Wiktorias fall, vara född polska. 

 

Varje barack i lägret inhyste 1400 fångar och för 
att kvinnorna inte skulle få någon menstruation 
gavs de ett gult illasmakande pulver. 

I lägret fick Wiktoria arbeta med diverse upp-
gifter beroende av årstid. Wiktoria kommer 
speciellt ihåg en händelse där det var nära att hon 
fick sätta livet till. Det skulle byggas en väg och 
det uppstod problem med vattenpumpen. Den 
kvinnliga vakten gav Wiktoria lov att stänga av 
pumpen. Då soldaten i vakttornet såg henne 
springa för att få den avstängd, sköt han över 
hennes huvud. Den kvinnliga vakten fick sex 
veckors arrest för den incidenten. 

På vintern sydde Wiktoria kläder och strök 
skjortor. På sommaren arbetade hon i trädgården 
och i skogen.  
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Maten var för det mesta kaffe och bröd till 
frukost och soppablask till middag. Soppan 
tillagades oftast på spenat eller surkål. Det var 
inte ovanligt att finna levande mask i soppan. 

Till Sverige 
Wiktoria var i Ravensbrück drygt två år innan 
fångarna befriades av den ryska armén. Med 
hjälp av Röda Korset kom hon till Sverige. Resan 
gick med godståg från Ravensbrück till Danmark 
där de som skulle till Sverige fick byta till båt. 
Den 1 maj 1945 kunde så Wiktoria gå i land i ett 
soligt Malmö där Frälsningsarmén stod på kajen 
och spelade. Flyktingarna fick gå till ett tält där 
de skulle lämna sina fångkläder (klänning och 
kappa i randigt tyg, inga underkläder).  

I ett annat tält fick de duscha och gavs varsin filt. 
Senare förlades de i en tennishall där de läkar-
undersöktes och röntgades. Först efter en vecka i 
förläggningen fick de riktiga kläder. 

Doverstorp 
Wiktoria förpassades till Doverstorpslägret. 
Lägret var inhägnat med taggtråd och där fanns 
beväpnade vakter. ”Folk kom för att titta på oss 
som vi vore apor”, minns Wiktoria. 

I lägret bodde de i baracker med 26 interner i 
varje rum. Om nätterna härjade vägglössen. 
Polska konsulatet bidrog med 15 kronor/månad. 
För detta köptes bl a bullar i lägrets kiosk.  

Enligt Wiktoria var maten inte så bra. De fick 
laga sin mat på järnspiseln och hugga sin egen 
ved. Det var ransoneringstider och den mat 
Wiktoria minns var filmjölk, blodpudding, 
strömming, potatis, kaffe och knäckebröd. 

Det var väckning klockan 06.00 varje morgon. På 
sommaren skulle de vara inne på sina rum 
klockan 20.00, på vintern 18.00. 

Mjölkbaren i Finspång 
Man kunde ansöka om permission och tillfälligt 
få lämna Doverstorpslägret. Wiktoria fick genom 
dessa permissioner kontakt med en blivande 
väninna, Maria, på mjölkbaren i Finspång. Maria 
var förlovad med en pojk från Skärblacka, Nisse 
Mellgren. Genom Maria och Nisse träffade 
Wiktoria sin blivande make, Hugo Nilsson från 
Skärblacka. Wiktoria hade nu fått jobb på mjölk-
baren i Finspång, så de träffades där och ibland 
gick de på bio. 

Till Skärblacka 
I oktober 1946 gifte sig Hugo och Wiktoria. De 
hyrde rum i hus ”Arken”, Skärblacka, som Nisse 
Mellgrens mor Tora ägde. Då Hugo jobbade på 
bruket erhöll det nygifta paret ett bosättningslån 
på 5.000 kronor från Fiskeby AB. 

Hösten 1946 började Wiktoria jobba på Nissens 
karamellfabrik i Norrköping men avslutade 
anställningen 1960 i samband med att dottern 
föddes. Dessförinnan, 1957, hade paret byggt 
eget hus på Mariehultsvägen 7 i Skärblacka. 

Det är först nu som Wiktoria åter, efter fjorton år 
i Sverige, kunde hälsa på sin mor och bror i 
Polen. Brodern hade utbildat sig till polis. 

Pia Nilsson 
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Ur: Hakkorsets gissel 

Från koncentrationsläger till 
flyktingläger 

Koncentrationslägret Ravensbrück 
Ravensbrück var det enda större koncentrations-
lägret avsett enbart för kvinnor. De kvinnor som 
fördes till lägret var, förutom krigsfångar, bl a 
medlemmar av motståndsrörelsen och slavarbe-
tare. 

 

Lägret började byggas hösten 1938 och den 18 
maj 1939 anlände de första fångarna; 860 tyska 
och 7 österrikiska kvinnor. 29 maj 1939 anlände 
400 romska kvinnor från Österrike och den 28 
september kom de första polskorna. Vid 1939 års 
slut hade antalet fångar ökat till 2.290 stycken. 
Allt eftersom kriget fortgick kom det att finnas 
kvinnor från 20 länder i lägret. 

Allt som allt internerades mer än 132.000 
kvinnor och barn i Ravensbrück. Uppskattnings-
vis dog 92.000 i lägret av svält, misshandel, tor-
tyr och genom avrättningar. Fångar som inte 
längre orkade arbeta fördes till ett, som man sa, 
konvalescentläger där man skulle få vila upp sig. 
I själva verket var det en resa till en av de mobila 
gaskamrarna. Ravensbrück fick egna gaskamrar 
1944. 

I slutet av april 1945 beordrades de kvinnor som 
bedömdes starka nog ut på den s k Döds-
marschen. Där de fick gå tills de stupade eller 
sköts av deras fångvaktare. Den 30 april 
befriades Ravensbrück av Röda armén. 

De vita bussarna 
Vid andra världskrigets slut, under Folke 
Bernadottes och svenska Röda korsets ledning, 
genomfördes förhandlingar med den tyska led-
ningen om evakuering av, i första hand, skandi-
naviska kvinnor ur koncentrationslägren. I mars 
och april 1945 fördes ungefär 15.000 fångar ut ur 
det sammanfallande Tyskland och efter krigs-
slutet ytterligare 10.000 i maj och juni.  

Från Ravensbrück gick tre konvojer. Den sista 
konvojen bestod av 20 bussar och ambulanser 
och medförde 934 kvinnor vilka den 26 april 
anlände dansk-tyska gränsen. Svenskarna lycka-
des dock få tillgång till ett tåg och den 25 april 
kunde 3.989 kvinnor lämna Ravensbrück. Man 
anlände Lübeck den 29 april. Efter ett mål mat 
gick resan vidare med tåg genom Danmark till 
Köpenhamn. Från Köpenhamn togs färjan till 
Malmö. Det var således med den färjan Wiktoria 
anlände till Malmö 1 maj 1945. 

Flyktinglägret Doverstorp 
Flyktinglägret i Doverstorp låg inte långt från Mo 
gård i Risinge och togs i bruk våren 1944. Lägret 
var i första hand till för att härbärgera flyktingar 
från Estland, en del som en följd av avtal mellan 
Sverige och Tyskland, andra på flykt från den 
framryckande sovjetiska armén. 

I början var Doverstorp ett öppet läger men under 
våren 1945 inhägnades området och försågs med 
taggtråd och vakter. Det var nu som de tidigare 
fångarna från Ravensbrück anlände efter sin 
karantänsvistelse i Malmö. Det var framförallt 
polska kvinnor som bebodde de 100-150 
barackerna. Lägret lades ner i februari 1946. 

Kerstin Andersson 

Att läsa:  
Lord Russel of Liverpool, 1955. Hakkorsets 
gissel. Kort historik över de nazistiska krigsför-
brytelserna. Arbetarkultur. 

Åke Svensson, 1945. De vita bussarna. 
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Första 
socialdemokratiska 
kvinnoklubben 
bildades 1892 i 
Stockholm. 

Socialdemokratiska 
kvinnoförbundet 
bildades 1920. 

Socialdemokratiska 
kvinnoklubben i 
Skärblacka bildades 
1933. 

Att se livet och låta sig enga-
geras - en intervju med Märta 
Aronsson 

Skärblacka socialdemokratiska kvinnoklubb ver-
kade i samhället under åren 1933 och in på 1990-
talet. Ingen har kunna ge data för tiden 1993 och 
framåt. Kvinnoklubbens huvudsakliga möteslokal 
var i Folkets Hus. Memmingsforskarna har ord-
nat och förtecknat det arkivmaterial som före-
ningen lämnat kvar i Folkets Hus. Häri finns bl a 
protokoll och medlemsförteckningar för tiden 
1933-1981.  

Då jag för ca 10 år sedan undersökte hur social-
demokratiska kvinnoklubben i Norrköping ver-
kade under 1950-talet inom ramen för en B-upp-
sats i Kvinnovetenskap blev jag nyfiken över om 
det fanns någon skillnad över verksamheten i en 
socialdemokratisk kvinnoklubb i staden i jäm-
förelse med en mindre ort. När jag går igenom 
protokollen från 1950-talet i Skärblacka börjar 
jag att känna igen en del namn. Jag känner igen 
ett namn som fortfarande finns ibland oss och 
tanken på en intervju väcktes. 

 

Jag träffar Märta Aronsson en eftermiddag i bör-
jan av januari 2013. En kvinna som nu är på sitt 
nittioförsta år, född på orten med en del av sina 
rötter här. Den första hembiträde/husa-tjänsten 
var i Linköping. Det var också där som Märta 
gick med i SSU. På frågan varför, säger Märta 
snabbt och med självklarhet, ”det var kriget… 

kriget var skrämmande och det var också rätt 
kärvt för oss som inte hade så mycket”.  Märta 
beskriver skillnaderna hos enkelt folk jämfört 
med bönder eller herrskapsfolken de tjänade hos.  

Märta var 17 år när kriget bröt ut 1939 och ”det 
tog slut när jag gifte mig”, säger Märta ”d.v.s. 
1945”. Under krigsåren hade Märta hunnit varit 
husa i Stockholm tre år och då varit medlem i 
SSU Kungsholmen.  

Märtas arbetsgivare bjöd in till bridgekvällar och 
ibland kom självaste statsministern Per Albin 
Hansson. Märta minns både dricksen och det 
samförstånd som fanns då arbetsgivaren låtit Per 
Albin förstå att här fanns en socialdemokrat.  

Märtas politiska engagemang och politiska med-
vetenhet kom under åren i Linköping och sitter 
ännu i. Med liv och lust berättar hon om den sista 
insändaren som dottern har hjälpt henne att skriva 
och om hur hon ibland ringt Lars Stjernkvist 
(socialdemokratins företrädare i kommunen) om 
något är för galet i samhället. 

Märta kom tillbaka till Skärblacka under 1940-
talet och gifte sig med Holger. De fick tre barn 
1946, 1948 och 1954. Under den tiden fanns 
inget jobb att ta eftersom ingen barnomsorg fanns 
ordnad. Under det tidiga 1950-talet gick Märta 
med i Skärblacka socialdemokratiska 
kvinnoklubb på initiativ av en svägerska. Där-
efter var engagemanget 
igång och hennes under-
skrift som sekreterare i 
styrelsen kan ses från 
senare delen av 1950-talet.  

Den stora frågan var 
arbete för kvinnorna och 
det genomsyrade allt. 
1960 valdes Märta in i 
kommunalnämnden och 
skolstyrelsen i Skärblacka 
kommun. Engagemanget 
har fortsatt även sedan 
Skärblacka blev kommundel till Norrköping 

Märta Aronsson vid köksbordet i januari 2013 
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1970. De gamla vännerna inom Skärblacka 
socialdemokratiska kvinnoklubb fortsatte att 
träffas under 1998-2003 i PROs regi och som en 
studiecirkel där man dryftade olika politiska frå-
gor, bjöd in någon, gjorde studiebesök etc. 

De frågor som Märta minns tydligast och som 
hon är mest stolt över sedan 1950- och 1960-
talen är arbetet med och påtryckningarna för att 
få tillstånd en tvättstuga, förskola/dagis, om-
byggnationen av ålderdomshemmet Hallegården 
och matbespisning i skolan. Alla frågor är djupt 
knutna till kvinnans traditionella ansvarsområde 
och utan lösning på detta är det inte så lätt att ta 
ett arbete som kan ge tillräcklig inkomst för livets 
alla områden.  

 
 

I min jämförelse mellan stad och mindre tätort, så 
har jag sett att Skärblackas socialdemokratiska 
kvinnoklubb är mycket aktivare i meningen att 
driva olika frågor under 1950-talet. Jag frågar 
Märta om hon också har den bilden: jo visst, vi 
var ett gäng riktigt engagerade kvinnor, säger 
Märta. Hon berättar också att klubbar från Norr-
köping åkte till Skärblacka och tog del av deras 
arbetssätt. Hur bar Skärblackaklubbisterna sig åt 
egentligen?!  

En annan skillnad jag lagt märke till är språk-
bruket i protokollen oavsett vem sekreteraren är. 

I Norrköping använde man begreppet hemmafru 
om medlemmar men också om kvinnor överlag. 
Så var inte fallet i Skärblacka. Här använde man 
klubbister som genomgående benämning. 
Hemmafru används några få gånger och då är 
förbundet avsändare. Vi diskuterar olikheten och 
Märta menar att klubben hade en klar inriktning 
på att arbete var viktigt för kvinnorna och att det 
var den gemensamma viktigaste frågan. Kan det 
möjligen vara så att i Skärblackaklubben genom-
syrades av en tydligare/radikalare håll-
ning/ideologi än den klubb jag jämför med? 
Svaret får vi inte fram, men vi enas om att 
socialdemokratin var delad i uppfattningen om 
vad kvinnor skulle göra/vara, var det i hemmet 
eller på ett avlönat arbete? 

Berättelsen stämmer väl med vad forskningen 
slagit fast om socialdemokratiska kvinno-
klubbens roll under 1950-talet, det man samman-
fattningsvis brukar nämna som en påtryckarroll 
inom det socialdemokratiska partiet, lokalt kallat 
arbetarkommun. 

  

Tvätten i Skärblacka på 1960-talet. 

 

Klubbens fana 
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Arbetarkommun var en samarbetspartner som 
socialdemokratiska kvinnoklubben hade, bl.a. 
bestående av kontinuerliga träffar inför full-
mäktigemöten. Det var här kvinnorna fick 
använda sin argumentationsteknik för att få 
igenom de förslag som de hade på olika områden. 
”Gubbarna var inte alltid lätta att tas med”, minns 
Märta. 

En annan samarbetspartner som Märta beskriver 
är Husmodersföreningen. Men framförallt sam-
arbetades det med de andra lokala socialdemo-
kratiska kvinnoföreningen. I Norrköping fanns 
sju klubbar under 1950-talet och det fanns en i 
vardera Vånga och Kimstad. 

Frågor utan direkt anknytning till kvinnornas 
vardag var under 1950-talet framförallt motstån-
det till att Sverige skulle skaffa en egen atom-
bomb. Frågan fick en massiv uppslutning från 
alla klubbarna och drevs hårt av Inga Thorsson. 
1959 var Thorsson i Skärblacka och höll föredrag 
i ämnet. Folkets Hus var vid tillfället överfullt, 
minns Märta. 

Medlemsantalet var runt 70 stycken och man 
hade studiecirklar, kurser och allmänt trevlig 
samvaro. Forskningen menar att kvinnor hade ett 
behov av både sysselsättning och samvaro, behov 
vilka socialdemokratiska kvinnoföreningen 
kunde uppfylla. Märta poängterar att all aktivitet 
hölls på kvällstid och att kvinnorna fick planera 
och ibland ”slå” sig fria för att ta sig till 
sammankomsterna. 

På 1970-talet var det svårt att få någon till ord-
förandeposten och det fanns inte samma sug hos 
de vanliga medlemmarna. Man hade nu både 
jobb, dagis, egen tvättmaskin och tv:n hade dess-
utom gjort sitt intåg. 1993 firade man klubbens 
60-årsdag och hade då 70 medlemmar. I klubbens 
historia har det funnits 17 ordförande. Ett knappt 
tiotal klubbister blev kvar som tidigare beskrevs 
upp i hög ålder, 80-90 år, de samlades för att 
diskutera olika politiska frågor. De flesta hade 
haft något förtroendeuppdrag i yngre dagar. 

När jag frågar Märta vad hon skulle se som 
viktigast idag ifall klubben skulle väckas till liv 
igen, så blir det snabba svaret: ”Vi behöver 
mötesplatser. När Konsum lades ner så finns 
ingen naturlig plats att träffa andra och prata lite. 
Jag som går med rullator tar mig inte till ICA 
Gården. Det är bra att man kämpar för att det ska 
bli bättre i centrum, det behövs alltid människor 
som jobbar för förbättringar i ett samhälle.” 

Cecilia Johansson 
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Källor 

Intervjuer: 
Intervju med Märta Aronsson 4 och 7 januari 
2013. Uppföljning 28 januari 2013. 

Arkiv: 
Skärblacka socialdemokratiska kvinnoklubbs 
arkiv (förvarat hos Memmingsforskarna våren 
2013): Protokoll 1950-1960.  

Protokoll för Skärblacka kommunalfullmäktige 
från 15/12 1959. 

Märta Aronssons privata samling: 
Historisk sammanställning över Skärblacka 
socialdemokratiska kvinnoklubb vid 60 års-
firande 1993.  

PROs sammanställningar över cirkelverksam-
heten 1998-2003. 

(Jag har letat efter SDKK-protokoll från 1981ff, 
utan resultat hos Kullerstad-Skärblacka 
Hembygdsföreningen och i Föreningsarkivet, 
Norrköping). 

Tryckta källor: 
Johansson, Cecilia. 1999. ”Dubbla strategier i 
dubbel bemärkelse”. Kvinnovetenskapliga 
institutionen Linköping (B-uppsats). 

Karlsson, Gunnel. 1996. ”Från broderskap till 
systerskap: det socialdemokratiska kvinno-
förbundets kamp för inflytande och makt i SAP”. 
A-Z förlag. 

Skärblacka 
socialdemokratiska 
kvinnoklubbs 
ordförande 1933-81 

Hilma Bäckstedt 

Agnes Pettersson 

Hulda Sundell 

Anna Seger 

Gertrud Grek 

Lisa Pettersson 

Linnea Hallberg 

Hilma Wadström  

Märta Lindskog  

Gunhild Karlsson 

Elsa Ljungberg 

Märta Aronsson 

Ulla Carlsson 

Ingrid Högberg 
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Arkiv: SKÄRBLACKA SDKK 

Arkivbeskrivning: Skärblacka Socialdemokratiska Kvinnoklubb (SDKK) bildades 1933. 

Serie: Protokoll och årsmöteshandlingar  Signum: A 1 
Serieanmärkning: - 

Volym: Tid: Volymanmärkning: 

1 1933-1982 Verksamhetsberättelser för åren 1933-1982 (1934,  
  1943, 1952-1959, 1963-1964, 1967-1969, 1971 och  
  1974 saknas); medlemsregister 1933-1969; protokoll  
  från medlemsmöten och årsmöten 1936-1957,  
  revisionsberättelser för åren 1935-1963 (luckor). 

2 1937-1981 Protokoll från styrelsemöten (1940-1953 och 1979  
  saknas). 

3 1958-1972 Protokoll från medlemsmöten och årsmöten. 

4 1972-1981 Protokoll från medlemsmöten och årsmöten. 

Serie: Skrivelser och handlingar ordnade årsvis Signum: F 1 
Serieanmärkning: - 

Volym: Tid: Volymanmärkning: 

1 1938-1944  

2 1939-1948 

3 1950-1952 

4 1953-1955 

5 1956-1959 

6 1965-1968 

7 1968-1972 

8 1971-1973 
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Serie: Skrivelser och handlingar ordnade ämnesvis Signum: F 2 
Serieanmärkning: - 

Volym: Tid: Volymanmärkning: 

1 1933-1971 Andelskort Skärblacka Nya Folkets Park-förening  
  odat; protokoll 1933, 1945, odat (angående första  
  majfirande); inkomna skrivelser 1935-1963; kontrakt  
  med STIM 1939; försäkringshandlingar 1939, 1945;  
  kvartalsrapporter avseende ”Morgonbris”? 1940,  
  1942-1947; handlingar rörande lotteritillstånd 1940,  
  1959; årsrapporter till distriktsstyrelsen 1944-1974  
  (luckor); insamling Europahjälpen 1946; handlingar  
  rörande Internationella kvinnoveckan 1946;  
  kursmaterial för styrelseledamöter 1971.  

  Häri även arkiv Kimstads SDKK. 

Serie: Kassaböcker    Signum: G 1 
Serieanmärkning: - 

Volym: Tid: Volymanmärkning: 

1 1939-1968 

Serie: Verifikationer    Signum: G 2 
Serieanmärkning: - 

Volym: Tid: Volymanmärkning: 

1 1933-1947 

2 1963-1968 



Memmingforskaren nr 5 
 
 
 

20 
 

Ebbe Tingström och folk-
minnesinsamlingen i Vånga 
1931 

Åren 1905-1938 var Algot Tingström folkskol-
lärare vid Ljusforsskolan i Kullerstad. Han var 
född 3/9 1877 i Näshult, Jönköpings län och gift 
med Maria Johansson från Rystad (född 1880). 
17 augusti 1906 födde hon deras enda barn, 
sonen Ebbe Sigurd. 

Liksom sin far utbildade sig Ebbe till folkskol-
lärare och blev fil mag i Uppsala 1932. Sin första 
fasta tjänst hade han i Växjö (1934). Yrkes-
karriären avslutades i Norrköping där han även 
avled 1969. Tingströms intresse för historia visas 
bl a genom engagemang i historielärarnas 
förening där han var ledamot av dess styrelse och 
arbetsutskott. Vidare var han från 1954 styrelse-
ledamot av Norrköpings stads museum. 

Folkminnesuppteckningar 1931 
I Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (för-
kortat ULMA, numera ingående i SOFI=Institutet 
för språk och folkminnen) återfinns tre 
accessionsnummer med allmänna folkminnes-
uppteckningar signerade Ebbe Tingström samt en 
38 sidors avskrift av minnen nedtecknade år 1912 
av Olof Hansson i Berga, Vånga. Avskriften är 
daterad ”Ljusfors den 20 juni 1931”. Det finns all 
anledning att återkomma till detta i många 
stycken märkliga minnesepos. Övriga av 
Tingström signerade uppteckningar dateras till 
september samma år. 

Gunnar Granberg 
I september 1931 var även Gunnar Granberg i 
Memmingsbygden och gjorde efterforskningar 
rörande årshögtidsseder i Borgs och Kimstads 
socknar. En uppteckning signerad Granberg 
rörande annadagsjulseder i Kimstad, återfinns i 
Memmingsforskaren nr 3.  

Gunnar Granberg var född 27/6 1906, således 
årsgammal med Tingström. Tingström och 

Granberg var förmodligen nära bekanta. (Jag har 
tillfrågat SOFI ifall de bägge var utsända av 
ULMA för gemensamt insamlingsarbete, men 
inte erhållit svar). 

Granberg skulle fyra år senare (1935) utkomma 
med sin doktorsavhandling ”Skogsrået i yngre 
nordisk folktradition”. Avhandlingen betraktas än 
idag som ett standardverk inom området. I för-
ordet nämner Granberg att han företagit egna 
uppteckningsexpeditioner till främst Småland och 
Östergötland åren 1927-1934. Just från 
Memmingsbygden tycks emellertid utfallet av 
underlagsmaterial till avhandlingen blivit magert.  

Gunnar Granberg skrev avsnittet om folktro och 
folkminnen i första bandet av Norrköpings histo-
ria (1965). Häri behandlas de socknar som helt 
eller delvis inkorporerats med Norrköpings stad. 
Således ingår Borgs socken i undersökningen 
men även utvikningar till andra socknar inom 
Memmings härad. Granberg konstaterar dock att 
folkminnesmaterialet från dessa trakter är ”rätt 
sparsamt företrätt i våra arkiv”. 

Frågelistor och Vånga 
Ebbe Tingström koncentrerade sitt insamlande 
till Vånga socken. Uppteckningarna behandlar 
bygdeoriginal, högtidsseder, övernaturliga väsen, 
trolldom och folkmedicin. Dessutom nyttjade 
Tingström fyra särskilda frågelistor samman-
ställda av ULMA 1931. Två av dessa hade för-
fattats av just Gunnar Granberg: ”M1. Tro och 
sed om källor” och ”M2. Seder och bruk, som 
sättas i samband med Staffan”. 

Gällande tro och sed om källor kommenterar 
Tingström att efterforskningarna ”för Vånga 
sockens vidkommande i det stora hela krönts med 
negativa resultat”. Två uppteckningar blev det 
dock. Den ena efter Nils Nilsson i Balderum 
(född 1844) som berättade om en källa i skogen 
vid Stora Rödja, dit man brukade gå och dricka 
”för vattnet skulle vara hälsosamt efter vad de 
gamle hade sagt”.  
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Den andra informanten, Pål Jonsson i Tolskepp 
(född 1861), kunde berätta om Storkällan som låg 
mitt i gamla Tolskepps by. 

Staffantradition på utdöende 
Inte mycket bättre utdelning fick Tingström vad 
gällde seder och bruk kring Staffan när han inter-
vjuade Anders Petter Olsson på Backen (född 
1857) och ovan nämnde Nils Nilsson. Det kan 
skönjas ett visst missmod då Tingström samman-
fattar: ”Minnet av seder och bruk, som kan sättas 
i samband med Staffan, lever delvis kvar i Vånga 
socken. Men det utmärkande för traditionen är, 
att det som finns kvar rörande Staffans-gestalten 
är mycket obetydligt. På det hela taget är det 
egentligen endast Staffan-visan. Sagesmännen ha 
inget att berätta om Staffan. Vem det var? hade 
folk i deras barndom högst dimmiga begrepp 
om.” 

Sagesmännen 
Sammanlagt utförde Tingström intervjuer med 
sju Vångabor i september 1931 vilket resulterade 
i ett sextiotaltal uppteckningar åt ULMA, för-
varade hos SOFI. Sagesmännen var: 

Nils Nilsson (f d lantbrukare), född i Kjäslinge, 
verksam i Balderum, Vånga, år 1844.  
Anders Petter Olsson (f d fjärdingsman), född i 
Torlunda, Vånga, år 1857. 
Olle Andersson (lantbrukare), född och bosatt i 
Hårksätter, Vånga, år 1847. 
Sven Svensson (lantbrukare), född i Olskeppstorp, 
Stjärnorp, år 1861. 
Maria Jonsson (fröken), född i Tolskepp, Vånga, 
år 1855. 
Pål Jonsson (f d nämndeman), född i Tolskepp, 
Vånga, år 1861. 
Landelius (f d inspektor), född år 1845.  

Vångaborna och tobaksrökning 
Anders Petter Olsson har bl a bidragit med föl-
jande berättelse angående Vångaborna och deras 
kärlek till tobaksrökning: 

Vångaborna dom rökte mycke. Di hade små piper 
å järn. Kage-borna å dom annre, som bor på den 
sia Roxen, brukte säja om söndaga, när di såg 
rök över skogen ått Vånga te: ”Nu kommer 
Vångaborna ur körka”. 

När denna karakteristika uppkom är svårt att veta 
men om man ska tro sagesmannen att Vånga-
bornas rökvanor var kända ända till Kaga torde 
de ha varit storrökare utöver det vanliga. Detta 
antyds även av ett beslut taget av Vånga socken-
stämma i december (St Thomas dag). Vid stäm-
man beslöts att ingalunda ”för eller efter 
Gudstiensten röka tobak på kyrkiowallen mindre 
detsamma sälja…” Stämman önskade dock tings-
rättens bekräftelse i frågan, vilket gavs vid dom-
stolsförhandlingarna i september 1719. Beslutet 
innefattade även förbud mot försäljning av alko-
hol (”supar, öhl och brännvin”).  

Tingsrättens konfirmering att förbjuda tobaks-
rökning i Vånga i samband med gudstjänstens 
förrättande var långt ifrån unikt. Liknande beslut 
finns från många andra socknar, bl a från Kuller-
stad i samband med biskopsvisitation 1659 enligt 
Zielfelt sid 175: ”Under gudstjänstens förrättande 
och i kyrkan var tobak allvarligen förbjudet. Bet-
räddes någon med att därmed orena guds tempel 
skulle han för var gång böta 1/2 rdr”. 

Detta ska dock inte utesluta den fantasieggande 
möjligheten att tobaksförbudet i Vånga väckt 
uppmärksamhet utanför socknens gränser och 
föranlett vissa lustiga kommentarer från andra 
sidan Roxen. 

Andra exempel på uppteckningar 
Några övriga exempel på folkminnesuppteck-
ningar insamlade av Ebbe Tingström i Vånga 
september 1931: 

Bläck-Nisse 
En viss person, som gick under namnet Bläck-
Nisse, skulle ha hört hemma i Vånga. Om honom 
berättas, att han haft en mystisk makt över både 
djur och människor och därtill kunde han för-
vända synen på folk:  



Memmingforskaren nr 5 
 
 
 

22 
 

Far min skulle med en ryss kol te stan. Då feck 
han Bläck-Nisse mä. Ve krogen bortom Okna 
stanna dom å Nisse geck in. På krogen feck Nisse 
stryk. Då geck Nisse å ställe sä framför hästen å 
jorde tecken. Sen geck Nisse in. Då klådde han 
opp dom allihop därinne. Män hästen han sto 
därute å skalv (Sagesman: Nils Nilsson). 

Viteklint 
I norra delen av Vånga socken ligger ett berg. 
”Viteklint”, med dominerande utsikt både över 
Glan och Vångadalen. På Viteklint finns en forn-
borg. 

På Viteklint brukade man ända till för 50 år sedan 
(dvs runt 1880) vid midsommar ”klä stång”, 
innan midsommarfirandet nere i bygden började. 
Lek och dans förekom inte på berget. De som 
”klädde stång” var dagsverkskarlar och dylikt 
folk.  

På vårarna, innan djuren släpptes i vall, brukade 
man slå på trumma uppe på ”Vik-klint” för att 
skrämma bort vargarna och annat otyg ur 
skogarna (de s k Restadskogarna) (Sagesman: 
Olle Andersson). 

Trolltallen 
”Ungefär 1 km norr om Bonnorp, där gamla 
landsvägen från Vånga kommer ned över 
Bonnorps höjd, står en gammal tall, som gått 
under namnet Trolltallen. Trädet är av en ganska 
ansenlig tjocklek, och stammen är full av 
pluggar, som nu börja alltmer försvinna in i 
veden. Man berättar, att hit gick man, när man 
hade bölder o dyl. Man borrade hål i trädet, tog 
litet av varet i bölden, petade in det i hålet och 
pluggade sedan igen hålet. Den som högg ned 
trädet, drabbades av det onda, som fastlåsts i 
trädet. Denna folktro tycks fortfarande leva kvar, 
ty Trolltallen står ännu kvar och ingen har haft 
lust att hugga den” (Sagesman: Sven Svensson).  

Svärda i Rystad 
”En gumma i Kjäslinge Lillgårn hade bjärer och 
satte skottet på andras djur. En bonde, som haft 
otur med sina djur, for till en klok gumma, som 

de kallade Svärda. Hon bodde ute vid Rystad 
nära Linköping. När han kom dit, frågade hon 
honom, om han ville se den, som skadade hans 
djur. Ja, det ville han förståss. Svärda förde in 
honom i en mörk kammare, där en så med vatten 
stod. Den fick han se i. Då såg han gumman i 
Kjäslinge Lillgårn. ”Vill du göre´na någe ont?” 
frågade Svärda. ”Nä, dä har ja inte tänkt mä.” 
Men så stod han och petade med sin piprensare i 
bildens öga. När bonden kom hem, var gumman i 
Lillgårn blind på ena ögat” (Sagesman: Nils 
Nilsson). 

Gunnar Larsson 

Källor: 
Uppteckningar i Vånga socken gjorda av Ebbe 
Tingström år 1931 (förvarade hos Institutet för 
språk och folkminnen, Uppsala, accessions-
nummer ULMA 3427:1-3). 
Vånga sockenstämmoprotokoll, St Thomas dag 
1718 och St Andreas Dag 1721. Ingår i Vånga 
kyrkoarkiv, födelse- och dopbok 1703-1770, 
CI:2. 
Risinge härads tingsrättsprotokoll 1719, 22 
september m fl dagar, §27. 

Litteratur: 
Granberg, Gunnar. Skogsrået i yngre nordisk 
folktradition. Uppsala 1935. 
Granberg, Gunnar. Norrköpingstraktens sägner. I: 
Norrköpings historia. I. Från forntid till Vasatid. 
1965. 
Lilja, Agneta. Dialekt- och folkminnesarkivets 
frågelistor 1914-1989. Uppsala 1990. 
Memmingsforskaren nr 3/2011, sid 22: Annan-
dag jul i Kimstad. 
Zielfelt, Lennart. Kullerstad sockens minne. 
Tiden före år 1700. 1966.  
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Vad hände med 1850-års barn? 

För den som ofta tittar i husförhörslängderna för 
Kullerstad socken är det en sak man slås av, hur 
få det är som är födda i Kullerstad. Så vad hände 
med dem som föddes där? Vilka var de och vart 
tog de vägen? Jag beslöt att försöka ta reda på 
det. Helt ovetenskapligt valde jag årtalet 1850. 
Det året föddes 23 barn, varav två tvillingpar och 
en dödfött flickebarn. Sammanlagt 11 pojkar och 
12 flickor. 

Karl Johan 
Det första barnet som föddes år 1850 var Karl 
Johan. Han föddes den 4 februari i torpet 
Gustafslund på Åby ägor. Hans mor Katarina 
Charlotta Larsdotter hade kommit hem till föräld-
rarna för att föda sitt barn, hennes man drängen 
Karl Jansson var kvar på Tuna gård i Kvillinge. 
Karl Johan var ett klent barn och 5 dagar efter 
födelsen, den 9 februari, dog han av ”medfödd 
svaghet”. 

Emelie Charlotte 
Den 9 februari föds Emilie Charlotte, dotter till 
spiksmeden Karl Peter Bonnevier i Ljusfors. 
Emilie Charlotte har flera syskon och 12 år 
gammal börjar hon att förtjäna sitt levebröd. Sitt 
första arbete var hos bokhållaren på Väsby gård. 
Fem år senare, 1867, är hon piga hos organisten 
och skolläraren i Kullerstad sockenstuga. Vid 20 
års ålder lämnar hon Kullerstad och tar tjänst hos 
änkefru Bolin i S:t Olai församling i Norrköping. 
Ett år senare gör Emilie Charlotte en kort visit i 
Hedvigs församling innan hon 1872 flyttar till 
Stockholm och jag tappar spåren efter henne. 

Tre av hennes systrar har återfunnits i Stockholm. 
Emma Matilda som fabriksarbeterska, Hilda 
Josefina som piga och Alma Katarina är gift och 
bosatt i Maria församling. 

Emilia Charlotta 
Ytterligare en Emilia Charlotta föds i Kullerstad. 
I Hagneryd ser hon dagens ljus den 3 februari. 
Hon är dotter till drängen Karl Peter Olofsson 
och hans hustru Ulrika Jansdotter. Senare samma 
år återfinns familjen i Borg/Löt. 

År 1870 flyttar Emilia Charlotta från S:t Olai till 
Hedvigs församling. Hon hade fått tjänst som 
piga hos konsertmästare Alex Magn Forsman i 
Kåkenhus. Familjen har en dotter, Alma 
Charlotte, som gifter sig med läroverksadjunkt 
Ahlrot i Kalmar den 24 oktober 1871. De flyttar 
till Kalmar och tar med sig pigan Emilia 
Charlotta. 

I Kalmar råkar Emilia Charlotta ”i olycka” och 
tvingas flytta från familjen Ahlrot. Först återfinns 
hon hos sjökapten Söderberg. Efter det att hennes 
son Hjalmar Sigfrid föds den 7 augusti 1875 åter-
finns hon hos skomakaren J. O. Westman, innan 
hon 1876 lämnar Kalmar och flyttar tillbaka till 
Norrköping.  

I Norrköping bor hon först i kvadraten Ankar-
stocken i Dalskvarteret där hon hyr hos änkan 
Svenson. Här föds också sonen Emil Konstantin 
den 13 november 1876, tre månader senare dör 
han ”enl uppgift av slag”. 

Härifrån flyttar Emilia Charlotta till kvarteret 
Nordan och kvadraten Wimman. Nu bor hon 
tillsammans med cigarrarbetaren Johan Fredrik 
Jessen som kom till Norrköping från Norge 1880. 
Den 15 oktober samma år föds dottern Signe 
Dagmar. 

År 1882 flyttar paret till kvadraten Musköten. 
Johan Fredrik Jessen flyttar till Göteborg 1885. 
Emilia Charlotta blir kvar i Norrköping och står i 
kyrkoboken bland ”änkor och pigor”.  

År 1890 är Emilia Charlotta fabriksarbeterska 
och bor tillsammans med sina två barn i kvadra-
ten Planket. 1900 bor hon och dottern i kvarteret 
Karbin till 1905 då man flyttar till kvadraten 
Musköten, Smedjegatan 9.  
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1909 är det dags att flytta igen den här gången till 
kvarteret Laxen, N. Bryggargatan 16/Bredgatan 
9. Den sista adressen jag har funnit är från åren 
1913-1925: Dragsgatan 10 i kvadraten Källan, 
där hon hyr rum av fru Wahlbergs arvingar.  

Emilia Charlotta dör den 1/12 1932 av 
arterioskleros. 

Anna Sophia 
Anna Sophia föds den 20 mars som dotter till 
hemmansbrukaren i Högstad Norrgård, Anders 
Henriksson och hans hustru Katarina Anders-
dotter. 1860 flyttar familjen till Fröjerum i 
Kimstad socken, året därpå dör Katarina Anders-
dotter. Familjen splittras och Anders flyttar till 
Norrköping med de yngsta barnen.  

Amalia 
Den 30 mars föds mjölnarens vid Skärblacka 
kvarn Anders Jansson och hans hustru Kristina 
Petterssons dotter ”fick nöddopet och dog samma 
dag”. 

Matilda 
Den 11 april föds Matilda i Haget. Hennes far var 
statardrängen Abraham Jansson som två år tidi-
gare kom till Kullerstad tillsammans med sin 
hustru Gustava Jonsdotter och dottern Sofia från 
Kimstad. Abraham var född i Godegård, Gustava 
i Lerbäck och Sofia i Risinge. 

Det blir ingen lycklig tid för familjen i Kuller-
stad. 1855 föds dottern Eva Charlotte som dör vid 
åtta års ålder. Matilda blir nästan 10 år innan hon 
dör i maginflammation. 

Ett dödfött flickebarn 
Föds den 10 april i torpet Gatan under Lundby, 
fadern var statdrängen Gustaf Jansson. 

Anders Vilhelm 
Anders Vilhelm föds i Hagalund den 13 april. 
Hans far var skomakaren Gustaf Andersson och 
hans mor Stina Charlotta Eneroth. Samma år 

flyttar familjen till Sörby ägor och torpet Ny-
bygget. 

År 1875 flyttar Anders Vilhelm Gustafsson från 
Kville till Örgryte. Här kommer Anders Vilhelm 
att arbeta som trädgårdsmästare åt grosshandlare 
Fredrik Sylvander på Böö. (Hans föregångare 
som trädgårdsmästare var Otto Cederman från 
Löt, 1877 flyttar familjen Cederman tillbaka till 
Norrköping.)  

Den 10 december 1881 gifter sig Anders Vilhelm 
med Betty Johansdotter från Fröskog (Dalsland). 
1900 återfinns Anders Vilhelm och hans familj i 
Gustavi församling i Göteborg, i Norra Bur-
gården. Hans titel är nu trädgårdsarbetare. 

Anna Charlotta 
Den 17 april föds Anna Charlotta, dotter till 
torparen Johan Fredrik Jansson och hans hustru 
Anna Brita Larsdotter, i torpet Gustafslund på 
Åby ägor. 

I sin ungdom tjänar hon piga i bland annat Sund 
och på Vickelby kyrkoherdeboställe. I januari 
1872 dör modern i ”bröstsjukdom” och fadern 
blir inhyses hos sin son. 

Den 13 april 1873 gifter sig Anna Charlotta med 
arbetaren på Skärblacka bruk Johan August Stål 
från Åtvid. 

Samma år gifter sig Anna Charlottas syster 
Johanna Matilda med Karl Gustaf Stål från 
Åtvid. 

1874 föds sonen Karl Albin i Risinge. 1876 föds 
dottern Alma Charlotta, då bor familjen i 
Gustafslund i Kullerstad. Här kommer de att bo 
resten av livet. Den 18 september 1910 avlider 
Anna Charlotta av ”reumatism och långsamt 
avtynande”. Hon hade då varit änka i 7 år. 
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Frans 
Den 17 april föds Frans i Kullerstad Västergård, 
som son till kyrkvaktare Jakob Andersson och 
hans hustru Lena Katarina Andersdotter. 

Familjen flyttade till Örtomta 1854 där fadern 
står som hemmansägare till 5/16 mtl Göstad 
Västergård. Frans vistas hemma till den 11 maj 
1880 då han tar ut flyttbetyg till Norra Amerika. 

Anders 
Den 18 maj föds pigan Maja Kajsa Andersdotters 
utomäktenskaplige son Anders. De är på ”sock-
nen skrivne”. Dessförinnan hade Maja Kajsa 
arbetat som piga i Hagneryd. 

I husförhörslängden för Kullerstad 1851-56 står 
noterat vid Maja Kajsa: ”straffad för stöld”. 

I början av 1860-talet bor Maja Kajsa och hennes 
son ”Till hus” under Kullerstad Mellangård. 
Senare återfinns Anders som tjänstegosse hos 
spiksmeden C. J. Nagel. 

År 1871 gifter sig Anders med Karolina 
Albertina Isaksdotter från Slaka, han är nu stat-
dräng på Resta Norrgård i Vånga. Här föds 
dottern Anna Karolina 1876. 

År 1880 föds sonen Ernst Hjalmar. Från Vånga 
beger sig familjen till Smedby, senare samma år 
är man tillbaka i Resta för att i oktober 1881 bege 
sig till Skärkind. 

I 1890 års folkräkning finns familjen i 
Gismedstad i Vikingstad socken och 1900 i 
Grenadjärtorpet no 97 i Sankt Lars i Linköping. 

Alma Ulrika 
Den 18 juni föds Alma Ulrika i Åby som åttonde 
barnet. Fadern var statardrängen Jan Wass från 
Krigsberg och hans hustru Stina Lisa Markör från 
Tjällmo. Familjen hade kommit från Stjärnorp 
1838. 

Åby ”ägs och brukas av Ljusfors och Skärblacka 
bruk”. Från Åby flyttar man till torpet Liggom 

där mannen dör i februari 1856 av ”frossa och 
vattusot” 43 år gammal. Fram till 1860 återfinns 
änkan Stina Lisa Markör och hennes åtta barn i 
Liggom, ”Till hus”.  

Frans August 
Den 30 juni föder ladugårdspigan på 
Ribbingsholm, Ulrika Maria Andersdotter, en 
oäkta son. I födelseboken står att ”Modern till-
hörde Kullerstad Församling ehuru hon i Löth sig 
uppehållit och barnet föddes”. Den 20 november 
1851 dog Frans August. 

Fredrika Charlotta 
Den 15 juli föds hemmansägaren i Odensåker 
Anders Magnus Anderssons och hans hustru 
Maja Stina Persdotters dotter. 

År 1854 dör Anders Magnus Andersson och ett 
år senare gifter modern om sig med f.d. liv-
grenadjären Johan Johansson Snäll. 1862 dör 
modern och syskonen skingras. Fredrika 
Charlotta blir fosterdotter till Johan Persson och 
hans hustru Anna Stina Johansdotter. 

1870 är Fredrika Charlotta piga hos kronofogden 
på Hagneryd, året därpå i Högstad Mellangård. 

Den 6 januari 1872 gifter hon sig med sonen på 
Högstad Mellangård, Anders Peter Karlsson. Här 
lever hon fram till sin död 1909. 

Alma Maria 
Alma Maria föds den 12 augusti på 
Ribbingsholm där hennes far Anders Andersson 
var rättare. Familjen flyttade 1873 till Västra 
Husby där Anders Andersson fått arbete som 
rättare på Tvärdala herrgård. 

Den 3 september 1875 är det bröllopsfest hemma 
hos rättarefamiljen, den dagen gifter sig Alma 
Maria med garvare Lundal från Vånga. Därefter 
flyttar Alma Maria till Anneberg, Resta söder-
gård i Vånga. 
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Anna Charlotta 
Den 29 september föds Anna Charlotta, dotter till 
statdrängen Karl Gustaf Sjölund och hans hustru 
på Sörby frälsegård. 1856 flyttar familjen till 
Skärkind. Fyra år senare dör först fadern i lungsot 
40 år gammal och den 22 maj slår lungsoten till 
igen och Anna Charlotta avlider 10 år gammal. 

Karl Fredrik och Anders Peter 
Den 11 november föds det tvillingar i Sund. 
Föräldrar är statdrängen Olof Hansson och hans 
hustru Stina Katarina Olofsdotter. Den 5 mars 
1851 dör den ene av tvillingarna, Anders Peter. 
1862 flyttar familjen till Norrköping. 

1880 återvänder Karl Fredrik till Norrköping 
efter en tid i Stockholm vid livgardet till häst. 
Han står nu som arbetare och är hyresgäst hos 
handlare Tjusberg i kvadraten Skeppet 3 i S:t 
Olai församling. 

Redan den 7 mars året därpå flyttar han till 
Göstad socken för arbete som dräng på Göstad 
Mellangård men redan den 8 november slutar han 
och tar tjänst på gården Gummetorp i Gårdeby 
socken. 

Den 14 mars 1883 erhåller Karl Fredrik en 
drängplats i Skvalbäcken i Borg/Löt socken. Den 
3 juni 1883 dömdes han av ”Norrköpings 
Rådstufurätt till ansvar för första resan stöld” och 
i november samma år är det så åter dags för flytt, 
nu till en drängplats på Skälsund i Furingstad 
socken. Ur husförhörslängden: ”Ej till HH Natt-
vard berättigad”. ”Lyst ur socknen 20/1 1884”.  

Återkom till Kullerstad 10/11 1884. Dagen därpå 
är han inskriven som dräng på Högstad. 

Den 19 oktober 1885 tar Karl Fredrik ut flytt-
betyg till Örgryte, där stannar han nästan ett helt 
år som statdräng på Sofielund. Den 4 november 
1886 är han utflyttad till Alsike i Uppland och 
den 20 november är han inskriven i Alsike. 

I Alsike blir han statdräng på Krusenberg som 
ägs av friherre Carl Emanuel Cederström. Under 

sin tid i Alsike hamnar Karl Fredrik på Lång-
holmen. Den 12 januari 1889 dömer Uppsala 
rådhusrätt honom till 4 års straffarbete för mord-
brand samt att för alltid vara ”förlustig med-
borgerligt förtroende”. 

 
 
I januari 1893 släpps han fri, men i Alsike är han 
inte välkommen så han drar sig söderut och den 
30 december 1893 skrivs han in i Vinnerstads 
församling i Östergötland. Här återfinns han 
ömsom ”På socknen skrivne” och ömsom på 
”okänd vistelseort” fram till december 1911 då 
han flyttar in på fattighuset. Den 12 december 
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1932 avlider han i cancer på ålderdomshemmet i 
Vinnerstad.  

I Långholmens arkiv får vi veta mer om Karl 
Fredrik och hans fängelsevistelse samt varför han 
inte var välkommen åter till Alsike. I en notering 
av den 18/10 1892 varnas Karl Fredrik för 
olydnad och oförskämt beteende mot en vakt-
konstapel. Den 5/11 1892 beslöts om hans 
”afgång” fr o m 6/1 1893: ”deraf den 1a månaden 
utan arbete, för trotsigt och oskickligt uppförande 
mot vaktkonstapel enl Kongl Fångvårdsstyrelsens 
beslut 1/11 92”. 

Inga Helena 
Inga Helena Nilsdotter föds den 19 november på 
Ribbingstorp, dotter till torparen Nils Peter 
Andersson och hans hustru Maja Stina Svens-
dotter. 

1873 gifter sig Inga Helena med Anders Peter 
Jonsson och de blir torpare på Hultet under 
Skattna. Här föds sex barn, två avlider i späd 
ålder. År 1883 flyttar familjen till Kullerstad 
Mellangård som man arrenderar till år 1888. Där-
efter återfinns de i Kimstad. År 1900 bor familjen 
på Helgetorp i Borg. 

Anders 
Den 28 november föds daglönaren Erik Sandells 
och Anna Westlings son i Skärblacka. Knappt tre 
månader gammal, den 11 februari, dör Anders av 
”slag”. 

Karl Petter 
På annandagen, den 26 december, föds i Näs 
skogvaktare Karl Wilhelm Erikssons och hans 
hustru Karolina Persdotters andra barn. De har 
tidigare en ett och ett halvt år gammal dotter, 
Hulda Maria. 

1861 flyttar familjen till Odensåker, 1863 till 
Väsby, 1865 till Bäckstugan och 1870 till 
Svängen (allt inom Kullerstad socken). 

1871 blir Karl Petter dräng på Väsby kronogård. 
Två år senare flyttar han till Risinge socken. Han 
har fått tjänst på Ryssnäs. Här träffar Karl Petter 
pigan Karolina Matilda Persdotter och den 1 
november 1874 bär det iväg till prästen. Fyra 
dagar senare lämnar Karl Petter in sitt flyttbetyg i 
Kullerstad. Karl Petter och Karolina har flyttat in 
på Väsbytorpet Nybygget. 1876 föds dottern 
Hulda Olivia. Nu blir man inneboende i back-
stugan Ekön på Odensåkers Norrgårds ägor. 1878 
är det dags att åter flytta; till Väsby och torpet 
Udden. 1879 föds Edit Matilda, 1881 Gerda 
Karolina och 1883 Anna Elisabet. När sonen Karl 
Julius föds 1886 är Karl Petter fiskare och 
familjen bor i Bäckstugan. Senare samma år 
flyttar de till torpet Anneberg, Kullerstad 
Östergård.  

5 oktober 1888 dör Karl Julius i lunginflamma-
tion, 18 november samma år föds dottern Julia 
Fredrika.I januari 1892 föds dottern Beda Maria, 
i september dör Gerda Karolina. Hulda Olivia 
flyttar till S:t Olai i Norrköping, året efter följs 
hon av Edit Matilda. Den 7 juni 1894 avlider 
Karl Petter av reumatisk feber, hjärtlidande och 
slag. 

Karl och Axel 
Den 31 december 1850 föddes tvillingarna Karl 
och Axel. Föräldrar var livgrenadiär C. F. Kula 
och hans hustru Karin Lindberg. Tvillingarna 
”Erhöll nöddop och dödde 1 tim derefter.” 

Kerstin Andersson 

Källor: 
Husförhörslängder, födelse- och dopböcker, död- 
och begravningsböcker från de i texten om-
nämnda socknarna. 
Centralfängelset Långholmen: kyrkoarkiv 
AIa:14. Riksarkivet 
SVAR (Riksarkivet): Frigivna straffarbetsfångar 
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 Boktips 

Anita Salomonsson: I enslighet 
framfödt 
För ett par år sedan läste jag en roman av Anita 
Salomonsson ”Lika som kärlek”. Denna berät-
telse om otrohet och mord utspelar sig i Norr-
botten i början av 1800-talet och bygger på ett 
verkligt rättsfall. Boken var skriven med många 
detaljer från landskap och gårdar och med stark 
känsla för hur människors liv kan ha gestaltat sig 
på den tiden. Boken berörde mig och därför såg 
jag mycket fram emot den nya romanen ”I 
enslighet framfödt” som gavs ut nu i vår. 

Om möjligt var den ännu mer 
gripande och läsvärd. Klara 
Sofia Höglander är hemma-
dotter på en länsmansgård i 
Västerbotten. Hennes bror har 
gift ner sig och hoppet står nu 
till Klara Sofia att hon skall 
säkra familjens ekonomi. Men 
Klara Sofia förälskar sig i en 
simpel soldat från Kräkånger 
och ingenting blir fortsätt-
ningsvis i enlighet med för-
äldrarnas planer. 

Som i den tidigare romanen från 2010 bygger 
romanen på ett autentiskt rättsfall, i detta fall 
barnamord. För den som är intresserad av historia 
är det en bok om kvinnors liv och villkor för inte 
mer än drygt hundra år sedan. Precis som i den 
tidigare boken levandegör Anita Salomonsson 
människors liv med stor kunskap om detaljer från 
bondeliv och rättsväsende och med stor med-
känsla utan att det blir sentimentalt. 

Om man sysslar med släktforskning tycker jag att 
en sådan här roman väcker känsla för vad gamla 
gulnade dokument handlar om, nämligen männi-
skor av kött och blod. Vad Anita Salomonsson 
gör är att hon blåser liv i historien. 

Anita Salomonsson kommer 
från Hjoggböle i Västerbotten. 
Hon är född 1935 och hon 
debuterade så sent som vid 59 
års ålder med romanen 
”Änglabilder”. 

Margareta Törnvall 



 
 

 
 

 


