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När man träffar på en person 
som sysslar med släktforskning 
tänker man nog i första hand på 
någon som vill utröna sina egna 
anor och spåra eventuella egna 
samband med gångna tiders män 
och kvinnor. Detta utesluter na-
turligtvis inte att många också 
kan vara intresserade av släkt-
samband i största allmänhet, utan 
specifik anknytning till en själv 
eller till den egna släkten.  

 
Släktforskarintresset bottnar 

förmodligen inte så sällan i en inne-
boende lust att finna ut och lära 
känna människors olika relationer 
till varandra, hur den personen är 
släkt med den eller den osv. För att 
delvis tillgodose detta syfte utges 
sedan lång tid tillbaka och med 
jämna mellanrum mera officiella 
kalendrar, innehållande ett stort 
antal släkter. Sedan länge etablera-
de verk på området är Svenska 
Släktkalendern och Sveriges Adels-
kalender. Men ofta nog förekommer 
också sammanställningar över en 
enda släkt, vanligen med någon 
enskild släkt-medlem som drivande 
kraft och utgivare. Ett sådant arbete 
är väl närmast avsett att begrundas 
av ätteläggarna och andra närståen-
de. 

 
Till en släktkalender fogas 

många gånger - särskilt om släkten 
är mera omfattande - en stamtavla 
över anfadern och alla hans avkom-
lingar från historisk tid till nutid. På 
så vis sammanfattas och åskådlig-
görs de olika släktgrenarnas förbin-
delser med varandra. Inte fullt så 
ofta stöter man på en antavla, men 
det händer. Liksom stamtavlan är 
antavlan upprättad i tabellform men 
den utgår i stället från den senaste 
avkomlingen och beskriver dennes 
härstamning. Ett anträd skiljer sig 
från de båda nämnda släkttavlorna 
främst på så vis att det på ett gra-
fiskt sätt - just i form av ett träd - 
beskriver förhållandet mellan en 
anfader och hans senaste avkom-
ling. Förbindelselänkarna löper från 
roten till toppen på ett friskt och 
livskraftigt träd med många grenar 
och blad. Ibland återfinns ätteläg-
gen intill markplanet, ibland gungar 
vederbörande på ett blad högst upp 

i grenverket. 
Men vem skiljer numera på 

klassificeringen av olika släkttav-
lor?  Jag skulle tro att ordet stam-
tavla för de flesta - också i släkt-
forskarkretsar - blir synonymt med 
vilken släkttavla som helst. I vart 
fall är det inte troligt att någon skul-
le höja på ögonbrynen om man här 
talar om ett och menar ett annat. I 
vår dataålder är det säkert så att 
många av oss snabbt pilar förbi den 
ena släkttablån efter den andra för 
att söka våra mål längre bort, i det 
okända. Och för övrigt lär svenskar-
na i gemen känna ordet stamtavla 
från ett helt annat sammanhang, 
nämligen från den bransch som 
sysslar med djuruppfödning av oli-
ka slag. 

 
Som ett samlande begrepp för 

olika släkttablåer bör man därför 
kanske nöja sig med att tala om 
släkttavlor. Associationerna går här 
inte i riktning mot den  animala 
sfären. Just genom att släkttavlorna 
är så tillgängliga och översiktliga 
blir de intressanta att studera. Sär-
skilt anträden kan verka engageran-
de och tankeväckande. Ett anträd, 
som sträcker sig långt mot skyn och 
som mer än andra har varit synbart, 
är kungahusets, alltså det bernadot-
teska. I äldre tider då monarkin 
ännu hade en stark ställning i vårt 
land tog sig vördnaden och tillgi-
venheten för kungafamiljen sådana 
uttryck att det i många hem fanns 
planscher och andra bildåtergiv-
ningar av överhögheten. I det kung-
liga anträdet vilar bland blad och 
kvistar familjemedlemmarnas kon-
terfej, släktskapsmässigt anpassade 
till trädets grenverk. 

 
Det finns säkert anledning att 

återkomma till den kungliga famil-
jen men en av hemligheterna bakom 
den attraktionskraft som dess släkt-
träd utstrålar kan vara den aktnings-
värda ålder som många av dess 
medlemmar har uppnått. Rent histo-
riskt kan man knyta an till den sär-
skilda era, som varje regent har gett 
upphov till. Nyligen dog drottning 
Ingrid 90 år gammal. Hennes far, 
dvs. kungens farfar, blev också 90 
år och hans far i sin tur, Gustav V, 
hela 92. Det regentpar som inledde 

den Bernadotteska epoken, Carl 
XIV och Desirée, uppnådde likaså 
en mycket aktningsvärd ålder. De 
blev 81 respektive 83 år gamla. - I 
jämförelse härmed kan påpekas att 
de nutida hallänningarna sägs bli 
gamla, möjligen äldst i landet. I min 
hemkommun, Varberg, gjordes 
nyligen en studie, som visade att 
antalet 90-åringar där hade ökat 
med femtio procent på tio år, från 
65 år 1990 till 99 innevarande år. 

 
Genom sin ärftlighet skiljer sig 

monarkin från styrelseskicket i öv-
riga världens demokratier. En över-
hetsfråga som i dag är rykande ak-
tuell gäller det amerikanska presi-
dentvalet. Om George Bush väljs 
till USA:s 43e president - det är 
fortfarande oklart - blir han den 
tredje genom tiderna som är son 
eller sonson till en annan president. 
Liksom George Bush var John 
Quincy Adams son till en förutva-
rande president och namne, John 
Adams. Benjamin Harrison efter-
trädde med tiden sin farfar William 
Harrison på presidentstolen. De 
mera välkända presidenterna Theo-
dore Roosevelt och Franklin D 
Roosevelt var inte befryndade i rätt 
nedstigande led men väl i sidled; 
fäderna till deras farfäder var nämli-
gen sysslingar. 

 
Vi närmar oss ännu en jul och 

åter ett år med goda föresatser och 
nya förhoppningar. Alla Släktdatas 
läsare önskas det bästa för framti-
den !  

Släktforskning 

Henning’s Ruta 

-Vilken slags energi driver 
släktforskaren? 
-De’ måste la va’ gen-gasen. 
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Som så många andra svenskar 
har jag släkt i USA. Redan 1959 
besökte jag en syster till min mor-
mor som bodde i Detroit och ge-
nom henne träffade jag resten av 
den släktgrenen - trodde jag. Ut-
över min mormors syster var det 
nio personer till och alla bodde i 
Chicago. På den tiden släktfors-
kade jag inte, utan uppgifterna 
om vilka släktingar jag träffat 
fanns dels i mitt huvud och dels i 
fotoalbumet.  

 
Senare blev jag intresserad av 

släktförhållanden och gjorde då och 
då lite forskning. Men för ungefär 
femton år sedan tog det fart och min 
fru och jag besökte en syssling till 
henne, som bodde i Kalifornien. Vi 
gjorde då också en tur till Arizona 
och besökte en av de personer vi 
mötte förra gången i USA. Den 
person vi mötte var änkan efter en 
kusin till min mor. Denna gång 
försökte jag få så mycket informa-
tion som möjligt. Det visade sig nu 
att det fanns ytterligare en person i 
släkten, som jag inte känt till tidiga-
re. Min mors avlidne kusin hade en 
syster, som hette Alice. Enligt min 
sageskvinna hade ingen i släkten 
haft kontakt med henne på många 
år. Det hade varit en schism mellan 
syskonen och därefter hade man 
inte haft någon kontakt. Jag frågade 
vidare och fick reda på att Alice var 
gift och att maken hette Manfred 
Whited och att de troligen hade två 
barn. Det var allt jag kunde få reda 
på.  

Tredje resan till USA 
Förra hösten gjorde min fru och 

jag en ny resa till USA. Efter att ha 
besökt en annan syssling till min fru 
än förra gången hyrde vi en bil och 
gjorde en tur till Minnesota. Där  
följde vi i Vilhelm Mobergs utvand-
rares spår till Stillwater och Taylors 
Falls. Därefter besökte vi min släkt, 
som dels bodde i Chicagoområdet 
och dels i Florida. Ingen av dem 
visste något om den försvunna Ali-
ce och hennes make. 

Redan innan resan hade jag på 

olika hemsidor för släktforskning 
försökt finna något spår efter de 
försvunna. Makens namn är ju inte 
särskilt vanligt. Men var jag än leta-
de fann jag ingenting. 

Nyhetsbrev på Internet 
Sedan några år har jag ”pre-

numererat” på ett nyhetsbrev på 
Internet. En person som heter Ro-
bert Ragan sänder en gång per må-
nad ut ett ”nyhetsbrev” som han 
kallar Treasure Maps Genealogy 
Newsletter. Det behandlar olika 
sidor av släktforskning. Många 
gånger är det kanske väl mycket 
amerikainriktat (av naturliga skäl 
eftersom han bor där) och därför 
inte alltid så intressant för oss på 
denna sidan Atlanten, men mycket 
är också av allmänt intresse. Klart 
är att den som letar efter ameri-
kansk släkt kan ha nytta av dessa 
råd. Septemberbrevet handlade om 
hur man lämpligen skulle formulera 
sig i brev eller e-post när man kon-
taktar okända personer och ställer 
frågor. Så här stod det i detta ny-
hetsbrev: 

The problem is, the traditional 
approach very rarely works. 

Then, after much discourage-
ment, the poor genealogy resear-
cher gives up hope on having suc-
cess contacting others. 

Then what happens?  
The researcher hangs his or her 

head and either quits trying alto-
gether, or trudges back to the mic-
rofilm reader to continue doing 
something that they have had luck 

with. 

Goda råd 
Detta lät intressant och jag fort-

satte läsningen. Det fanns fullt med 
goda råd. Ett av dem var:  
Ge något i utbyte! 

I slutet av nyhetsbrevet fanns en 
länk till en hemsida, som jag inte 
sett tidigare. Jag prövade den och 
det visade sig vara lyckosamt. 

Länken gick till: 
 www.genforum.com 
 och väl där fanns några val varav 
ett var Surnames. Det vill säga alla 
alfabetets bokstäver fanns som val 
och jag valde ”W”. Jag kom då till 
en väldigt lång lista med namn som 
började med ”W”. Och där fanns 
minsann Whited! Så jag klickade på 
Whited och fick nu upp en sida med 
80(!) stycken inlägg i diskussionen 
om Whitedsläkter. Jag fann ett in-
lägg som avsåg Whited i Illinois 
och eftersom min amerikanska släkt 
bodde i Chicago, som ligger i Illi-
nois, hoppades jag att även Manfred 
Whited gjorde det.  

Kvinna med kontakter 
Inlägget var gjort av en kvinna 

och eftersom hennes namn var en 
länk klickade jag på det. Nu kom en 
sida upp med allt som hon var in-
tresserad av. Här fanns en grupp 
med länkar som avsåg Whited men 
också flera andra släkter. Det som 
jag särskilt lade märke till var en 
grupp som hon kallade Sweden Ge-
nealogy Forum där det fanns tre 
länkar. Jag tittade på dessa och såg 
att hon inte fått någon ”response” 
på dessa sina frågor. Man skall 
egentligen sända sina svar eller 
frågor så att alla kan se dem. Det 
hade jag inte klart för mig då utan 
jag skrev ett e-brev till hennes 
adress och använde mig av Robert 
Ragans råd.  

Jag började med att tala om att 
jag var en släktforskare från Sverige 
och att jag funnit henne genom att 
jag läst Robert Ragans nyhetsbrev 
och därigenom funnit GenForum 
och därefter henne. Sedan talade jag 

Hjälp via Internet. 
Av Lars Hellgren 
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om att jag sett att hon hade informa-
tion om släkten Whited och frågade 
om hon möjligen i sina data hade en 
Manfred och Alice Whited och tala-
de om på vad sätt jag hade intresse 
av dem. Till sist skrev jag att jag 
hade sett att hon hade intresse av 
personer från Sverige och att jag 
gärna ville hjälpa henne i gentjänst 
för vad hon kunde ge mig. Så skick-
ade jag iväg mitt e-brev och undra-
de vad som skulle hända. 

Snabba svar 
Redan nästa dag fick jag svar! 

Ett långt brev där hon uttryckte sin 
stora förtjusning över att jag kon-
taktat henne! Därefter skrev hon att 
hon kanske inte hade en så särskilt 
komplett samling personer i 
Whitedsläkten, men hon skulle sätta 
mig i förbindelse med en man i 
Florida som är en framstående fors-
kare i hela släkten Whited. 

Jag fick adressen och skickade 
ett e-brev till honom och talade om 
hur jag fått hans adress. Berättade 
om namnen på dem jag sökte och 
frågade om han kände till dem. Da-
gen efter kom svaret. ”Jag inte bara 
känner till dem, jag har träffat dem! 
Manfred och Alice bodde bara någ-
ra miles härifrån. De gav mig sin 
antavla. De dog båda för ungefär tio 
år sedan” 

I ett senare e-brev översände 
han antavlan. Där kunde jag se att 
det var rätt personer och att de hade 
två barn. 

Tänk vad Internet har skapat för 
möjligheter för oss släktforskare!   

Epilog 
Efter detta har jag varit syssel-

satt med att infria mitt löfte om en 
gentjänst. En mycket trevlig syssel-
sättning eftersom det visade sig att 
hennes svenska förfäder kommit till 
- Stillwater! Hon visste att hennes 
farfars far hade kommit från Nora 
men inte mycket mer. Nu vet vi att 
hennes farfars mor kom från - Små-
land, Kronobergs län! Hon bor i 
Seattle och jag i Kungsbacka och vi 

Pär-Olov har många strängar på 
sin lyra. Till professionen var han 
tulltjänsteman i Göteborg, han var 
också en mycket framstående pi-
stolskytt. När jag lärde känna Pär-
Olov var han redan pensionär. Det 
var min ”släktforskningslärare” 
Olga Dahl som tussade oss sam-
man. Pär-Olov fanns redan vid den-
na tid varje tisdags förmiddag i 
kommunens forskarsal med inrikt-
ning på Lokalhistoriska Arkivet. 

 
Pär-Olov och jag blev ganska 

omgående goda vänner, och snart 
lotsade han in mig som redaktör för 
VSGF-bladet, sedermera Västanbla-
det. Utan dator och med en rejäl 
Royal-skrivmaskin skrevs tidningen 
på A 4-format, vilket senare för-
minskades till A 5. Indirekt är såle-
des Pär-Olov orsak till att jag också 
blev redaktör för denna tidning. 

 
Inom Lerums Bygdegille och i 

det Lokalhistoriska Arkivet har Pär-

Olov lagt ner ett mycket omfattande 
arbete. Alla som deltagit i kultur-
vandringar eller visningar av Lokal-
historiska Arkivet kan intyga att 
Pär-Olov besitter gedigna kunska-
per om Lerum - trots att han här-
stammar från Käringberget i Västra 
Frölunda precis som jag. 

 
Kulturnämnden motiverar sitt 

beslut på följande sätt: 
Pär-Olov Odmer har genom 

stora personliga uppoffringar sett 
till att samla in, katalogisera och 
sprida information som ett arv till 
kommande generationer. Hans in-
satser bereder väg för framtida 
forskning om gångna tider i Lerum. 
Genom aktivt deltagande i studie-
cirklar och gajdningar har han för-
medlat kunskap om Lerums histo-
ria. 

 
Vi som känner Pär-Olov tycker 

att det är ett synnerligen gott val 
Kulturnämnden i Lerum gjort. 

 

Kulturpris 
till 

Pär-Olov Odmer 

En av föreningens medlemmar - Pär-Olov Odmer -  
har tilldelats årets kulturpris av Kulturnämnden i Lerums 
Kommun. 

Pär-Olov Odmer vid datorn           Foto: PLm 
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Vinterresa 
Bonden Anders Persson på År-

röd nr 2 i Östra Sallerup skall med 
häst och vagn köra till Åkarp i Lyby 
socken några kilometer bort. Det är 
måndagen den 3 december 1860. 
Han skall leverera säd till en undan-
tagsman. Han räknar med att vara 
hemma till middagen. 

Anders Persson är tystlåten men 
rejäl. Däremot ansågs han eftergi-
ven mot sin hustru Elna. Tillsam-
mans har de två barn, 21/2 respekti-
ve 41/2 år. Ett tredje barn är på väg. 

Den här morgonen känner An-
ders sig lite frusen där han sitter på 
vagnen. Blåsten är snål. Vid mid-
dagstid återvänder Anders till hem-
met. På eftermiddagen kör han och 
drängen Nils Persson enris. Anders 
tycker att han tagit på sig för lite 
och känner sig ordentligt genomfru-
sen. Är en förkylning på gång? 

Väl hemma lägger han sig på 
stugans varmaste plats, kakelugns-
bänken. Men han blir bara sämre, 
han mår illa och kräks. På kvällen 
blir han bättre och kan äta fläsk och 
bröd. Natten är tämligen lugn. 

Husförhör 
Nästa dag är det husförhör och 

Anders och hans husfolk beger sig 
till Ola Torkelsson i Årröd. Det 
bjuds middag, men Anders äter 
inget. Nästa dag är Anders fortfa-
rande sjuk och skickar bud på sin 
far. Anders behöver få en kalv slak-
tad. 

När Elna skulle föda sin första 
var hon mycket sjuk. Anders for två 
gånger till doktor Eneroth, men 
doktorn vägrade följa med. Därför 
skickar Anders nu bud till barn-
morskan Svensson i Hörby. Hon 
kommer och koppar Anders på ryg-
gen. Nu har det magonda slutat, 
men nu har han ont i tänderna och i 
ryggen. 

Nästa natt får drängen Nils or-
der att rida till smeden Rosengren i 
Ulatofta för att hämta krut. Anders 
blandar krutet i vatten och dricker 
detta. Det hjälper inte, det blir sna-
rast värre. 

På morgonen den 11 december 

har tillståndet förvärrats. Anders har 
svåra plågor. Drängen går till Per 
Jönsson, den sjukes far som följer 
med till sonen. Drängen hämtar 
också Anders bror Jöns Persson. 

Kvacksalvare  
En kvacksalvare Swensson, från 

Lyby tillkallas, och denne rekom-
menderar saltomslag på händer och 
fötter samt varm ull kring halsen. 
Dessutom får Anders en blandning 
av salt, hjärtstyrkande droppar och 
ytterligare några ingredienser. Allt 
intas i skirat smör och vatten. 

Jöns Persson frågar sin bror om 
han skall hämta prästen, men får till 
svar att det är för sent. Däremot 
talar han om hur man skall förfara 
med hans egendomar. Inte någon 
gång antyder Anders att han är för-
giftad. Vid middagstid den 11 de-
cember avlider Anders. 

Besiktning av liket 
Nu kallas Bolla Larsdotter för 

att förbereda begravningen och 
snickaren Nilsson för att tillverka 
kistan. Den 14 besöker Elna prästen 
för att tala om begravningen men 
får besked att ingen begravning kan 
ske innan mannen ”besiktigats och 
öppnats av Doktor”. 

Elna, som är från Starrarp i 
Fränninge socken, är 34 år gammal 
när Anders dör. Vid 23 års ålder 
gifter hon sig med Måns Mårtens-
son från Brandstad. De bosätter sig 
hos Måns föräldrar. Efter endast sju 
månader blir Måns sjuk och tre 
veckor senare avlider han. Elna var 
havande men föder ett dödfött barn. 
Efter några år gifter hon om sig, 

denna gång med Anders. 
Efter Måns Mårtenssons bort-

gång uppstår ett rykte att Måns inte 
dött en naturlig död utan blivit för-
giftad. Någon undersökning av 
Måns blir det inte, eftersom han 
redan jordats. Men ryktet lever 
kvar. Detta gör att Anders bror Jöns 
påfordrar en undersökning av An-
ders döda kropp. Doktor Eneroth 
hittar vid obduktionen rester av 
arsenik i magsäcken. 

Inför rätta 
Elna Olsdotter ställs inför rätta 

den 16 januari 1861. Flera vittnen 
kallas. Stor samstämmighet råder 
bland vittnena - inget missförhål-
lande har rått mellan Anders och 
Elna. 

Vid förhören förnekar Elna att 
det skulle funnits rottekrut eller 
arsenik i huset. Men enligt ett vitt-
ne, Kristina Persson från Hörby, 
talar inte Elna sanning. Kristina har 
förmedlat köp av rottekrut (arsenik) 
till Elna. Några ”påsakarlar” från 
Trensum i Blekinge stod för försälj-
ningen. 

Målet tar lång tid och ny rätte-
gång sätts till 5 februari. I ransak-
ningshäktet tänker Elna. Hon förstår 
att hon får svårt att hävda sin oskuld 
p.g.a. vittnesmålen. Hon chansar på 
en mild dom och erkänner. 

Vid rättegången den 5 februari 
berättar Elna utförligt hur hon för-
giftat både sin förste man och sin 
andre. För mordet på sin förste man 
rannsakades hon vid tinget i Sjöbo. 
Här dömdes hon att mista livet den 
20 december 1861. I väntan på av-
rättning föder hon sonen Anders. 
Elna Olsdotter blir den som sist 
avrättas på galgbacken i Hörby. 

Ur Frostabygden 1987 
En utförlig skildring av morden 

finns att läsa i Frosta Härads Hem-
bygdsförenings årsskrift Frosta-

Ett mord i Skåne 
Återberättat av Per Liljeström 
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Släktdatas registerarkiv (nov. 2000) 
 
För ett år sedan kunde vi visa 253 register med totalt 561.000 poster. Nu har vi 304 register  
med totalt 671.729 poster! En del register omfattar nu en längre period, och andra kan 
inkludera borttagna register. Titta därför efter om det finns skäl att skaffa nya register. 
 

Församling Län Bok Period Antal Registrerat av Filnamn SCB-kod

Acklinga R Döda 1648-1667 157 Martin Pehrson ACKLI-D1 168517
Acklinga R Döda 1747-1920 1.556 (se dokum.posten) ACKLI-D3 168517
Acklinga R Födda 1648-1667 224 Martin Pehrson ACKLI-F1 168517
Acklinga R Födda 1747-1920 2.208 (se dokum.posten) ACKLI-F3 168517
Acklinga R Vigda 1747-1920 791 (se dokum.posten) ACKLI-V2 168517
Agnetorp R Döda 1691-1859 2.145 (se dokum.posten) AGNET-D2 168506
Agnetorp R Födda 1689-1860 3.372 Martin Pehrson AGNET-F 168506
Agnetorp R Vigda 1691-1828 546 Martin Pehrson AGNET-V1 168506
Ale-Skövde P Vigda 1693-1860 1.259 L Hedlund+Monica Jonss ALESK-V2 156205
Alingsås Lsf P Födda 1688-1920 9.794 Alingsås & Borås Släkt ALIAL-F1 158200
Alingsås Stf P Döda 1688-1920 7.936 Alingsås Släktf.för. ALIAS-D1 158201
Alingsås Stf P Födda 1688-1920 9.880 (se dokum.posten) ALIAS-F1 158201
Alingsås Stf P Vigda 1688-1920 2.728 Anna-Karin Lindblad ALIAS-V1 158201
Ambjörnarp P Vigda 1731-1920 771 Jan Hjorth AMBJO-V1 155202
Askum O Födda 1926-1929 235 Lars-Göran Mattsson ASKUM-F1 142703
Baltak R Döda 1747-1860 920 Martin Pehrson BALTK-D1 168505
Baltak R Födda 1747-1860 1.324 Martin Pehrson BALTK-F1 168505
Baltak R Vigda 1747-1827 186 Martin Pehrson BALTK-V1 168505
Björkäng R Lysn 1860-1920 6 Irene Fredriksson BJANG-L1 166301
Björkäng R Vigda 1860-1920 709 Irene Fredriksson BJANG-V1 166301
Botilsäter S Födda 1788-1821 1.011 Mats-Olof Sander BOTIL-F1 178504
Botilsäter S Vigda 1721-1820 485 Mats-Olof Sander BOTIL-V1 178504
Bottna O Döda 1860-1920 710 Håkan Andersson BOTNA-D1 143508
Bottna O Födda 1860-1920 1.085 Håkan Andersson BOTNA-F1 143508
Bottna O Vigda 1860-1920 234 Håkan Andersson BOTNA-V1 143508
Brastad O Döda 1898-1920 847 Håkan Andersson BRAST-D2 148405
Brastad O Födda 1860-1920 4.404 Håkan Andersson BRAST-F2 148405
Brastad O Vigda 1860-1920 801 Håkan Andersson BRAST-V2 148405
Bro O Döda 1898-1920 938 Håkan Andersson BRO-D2 148404
Bro O Födda 1860-1929 5.068 H Anders:n+L-G Matts:n BRO-F3 148404
Bro O Vigda 1860-1925 1.049 H Anderss.+L-G Mattss. BRO-V3 148404
Bälinge P Födda 1733-1920 1.919 Alingsås & Borås Släkt BALIN-F1 158200
Bäve O Vigda 1921-1927 55 Lars-Göran Mattsson BAVE-V1 148512
Daretorp R Födda 1680-1925 6.086 Åke Jacobsson DARET-F1 168503
Daretorp R Vigda 1680-1755 754 Åke Jacobsson DARET-V1 168503
Delsbo X Vigda 1734-1828 1.742 Gunhild Vesterlund DELSB-V2 218408
Dragsmark O Döda 1686-1926 1.432 M Pehrson+L-G Mattsson DRAGS-D1 148506
Dragsmark O Födda 1685-1929 2.456 M Pehrson+L-G Mattsson DRAGS-F1 148506
Dragsmark O Vigda 1685-1920 549 M Pehrson+L-G Mattsson DRAGS-V1 148506
Eksta I Döda 1723-1860 1.497 Olle Överby EKSTA-D1 98063
Eksta I Födda 1723-1860 1.942 Olle Överby EKSTA-F1 98063
Eksta I Vigda 1723-1860 599 Olle Överby EKSTA-V1 98063
Erska P Döda 1860-1920 1.164 Aston Hermansson ERSKA-D2 158208
Erska P Födda 1860-1920 1.932 Aston Hermansson ERSKA-F2 158208
Erska P Vigda 1860-1920 403 Aston Hermansson ERSKA-V1 158208
Eskelhem I Döda 1730-1860 1.563 Olle Överby ESKHM-D1 98055
Eskelhem I Födda 1730-1860 1.943 Olle Överby ESKHM-F1 98055
Eskelhem I Vigda 1730-1860 501 Olle Överby ESKHM-V1 98055
Fagered N Döda 1688-1797 1.309 Börje Angelstrand FAGRD-D1 138221
Fjällbacka O Döda 1882-1920 755 Håkan Andersson FJABA-D1 143507
Fjällbacka O Födda 1882-1920 951 Håkan Andersson FJABA-F1 143507
Fjällbacka O Vigda 1882-1920 232 Håkan Andersson FJABA-V1 143507
Fors P Döda 1688-1730 698 Laila Hedlund FORSP-D1 158107
Fors P Födda 1688-1799 3.166 Laila Hedlund FORSP-F2 158107
Fors P Vigda 1688-1799 790 Laila Hedlund FORSP-V2 158107
Fors P Vigda 1860-1920 650 Laila Hedlund FORSP-V3 158107
Foss O Döda 1690-1860 9.744 Martin Pehrson FOSS-D5 143001
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Församling Län Bok Period Antal Registrerat av Filnamn SCB-kod

Foss O Födda 1688-1860 12.329 Martin Pehrson FOSS-F5 143001
Foss O Vigda 1690-1861 3.051 Martin Pehrson FOSS-V1 143001
Fredsberg R Vigda 1860-1920 816 Irene Fredriksson FREDS-V2 166302
Fredsbergs past R Vigda 1788-1860 942 Irene Fredriksson FREDS-V1 166302
Fröjel I Döda 1681-1860 1.260 Olle Överby FROJL-D1 98062
Fröjel I Födda 1681-1860 1.755 Olle Överby FROJL-F1 98062
Fröjel I Vigda 1681-1860 516 Olle Överby FROJL-V1 98062
Fröjered R Döda 1727-1920 3.712 Martin Pehrson FROJR-D 168507
Fröjered R Födda 1727-1920 5.593 Martin Pehrson FROJR-F 168507
Fröjered R Vigda 1727-1920 2.073 Martin Pehrson FROJR-V 168507
Gamlestaden Gbg O Vigda 1883-1922 3.626 Aston Hermansson GASTA-V2 148033
Grebbestad O Döda 1893-1920 1.347 Håkan Andersson GREBB-D1 143501
Grebbestad O Födda 1893-1920 2.034 Håkan Andersson GREBB-F1 143501
Grebbestad O Vigda 1893-1920 429 Håkan Andersson GREBB-V1 143501
Gåsborn S Döda 1695-1733 894 Folke Johansson GASBR-D1 178205
Gåsborn S Födda 1695-1733 1.558 Folke Johansson GASBR-F1 178205
Gåsborn S Vigda 1695-1733 241 Folke Johansson GASBR-V1 178205
Gärdhem P Döda 1688-1697 272 Jane Ohlsson GARDH-D1 158104
Gärdhem P Döda 1712-1843 5.337 (se dokum.posten) GARDH-D4 158104
Gärdhem P Döda 1844-1920 3.233 (se dokum.posten) GARDH-D7 158104
Gärdhem P Födda 1688-1842 7.559 (se dokum.posten) GARDH-F3 158104
Gärdhem P Födda 1843-1879 4.529 (se dokum.posten) GARDH-F4 158104
Gärdhem P Födda 1898-1920 1.690 Mona Andersson GARDH-F5 158104
Gärdhem P Vigda 1688-1697 106 Jane Ohlsson GARDH-V1 158104
Gärdhem P Vigda 1712-1817 984 Jane O./Astrid K. GARDH-V2 158104
Gärdhem P Vigda 1848-1859 331 Helena Carlsson GARDH-V3 158104
Gärdhem P Vigda 1861-1920 805 J-E Benjaminsson GARDH-V4 158104
Hemsjö P Födda 1688-1920 7.675 Alingsås & Borås Släkt HEMSJ-F1 158209
Hjärtum P Döda 1686-1767 3.430 Mona Andersson HJTUM-D2 156207
Hjärtum P Födda 1686-1737 2.642 Mona Andersson HJTUM-F1 156207
Hjärtum P Vigda 1686-1737 672 Annki Frisk HJTUM-V1 156207
Hjärtum P Vigda 1768-1801 540 Laila Hedlund HJTUM-V2 156207
Hogdal O Döda 1708-1920 3.539 Håkan Andersson HOGDA-D3 148606
Hogdal O Födda 1708-1920 5.424 Håkan Andersson HOGDA-F3 148606
Hogdal O Vigda 1708-1920 1.338 Håkan Andersson HOGDA-V3 148606
Hunnebostrand O Döda 1909-1920 390 Håkan Andersson HUNEB-D1 142705
Hunnebostrand O Födda 1909-1929 1.273 H Anderss.+L-G Mattss. HUNEB-F2 142705
Hunnebostrand O Vigda 1909-1920 133 Håkan Andersson HUNEB-V1 142705
Hålanda P Döda 1860-1920 1.361 (se dokum.posten) HALAN-D1 152102
Hålanda P Födda 1687-1773 1.721 Kerstin Marberg HALAN-F2 152102
Hålanda P Födda 1860-1920 1.914 (se dokum.posten) HALAN-F1 152102
Hålanda P Vigda 1860-1920 342 Yvonne Johansson HALAN-V1 152102
Hållnäs C Födda 1664-1722 2.104 (se dokum.posten) HALLN-F1 36009
Hållnäs C Vigda 1664-1805 1.318 Jan Olsson HALLN-V1 36009
Hällefors T Döda 1676-1697 451 Folke Johansson HALEF-D1 186301
Hällefors T Döda 1898-1920 1.416 Per Ahlén HALLEF-D 186301
Hällefors T Födda 1676-1693 807 Folke Johansson HALEF-F1 186301
Hällefors T Vigda 1676-1697 162 Folke Johansson HALEF-V1 186301
Högsäter P Vigda 1686-1920 3.111 (se dokum.posten) HOGSA-V2 150708
Högås O Döda 1689-1926 2.110 (se dokum.posten) HOGAS-D3 148508
Högås O Födda 1690-1929 2.963 (se dokum.posten) HOGAS-F3 148508
Högås O Vigda 1689-1929 759 (se dokum.posten) HOGAS-V4 148508
Järbo P Döda 1861-1920 1.335 Håkan Andersson JARBO-D1 150704
Järbo P Vigda 1656-1920 1.336 M Pehrson, H Andersson JARBO-V3 150704
Jönköping F Döda 1834 682 Per Liljeström JONK-DK 68000
Klinte I Döda 1681-1920 2.672 O Överby, H Andersson KLINT-D2 98061
Klinte I Födda 1681-1860 2.414 Olle Överby KLINT-F1 98061
Klinte I Vigda 1681-1920 1.029 O Överby, H Andersson KLINT-V2 98061
Kungshamn O Döda 1785-1920 3.035 Håkan Andersson KUHAM-D1 142701
Kungshamn O Födda 1921-1929 431 Lars-Göran Mattsson KUHAM-F1 142701
Kungshamn O Vigda 1921-1929 152 Lars-Göran Mattsson KUHAM-V1 142701
Kungälv O Födda 1696-1730 1.821 Håkan Andersson KUNGA-F1 148201
Kville O Döda 1895-1920 1.962 Håkan Andersson KVILE-D1 143506
Kville O Födda 1860-1920 8.697 Håkan Andersson KVILE-F1 143506
Kville+Fjällbacka O Döda 1860-1894 4.175 Emil Holmberg KVILL-D 143571
Kville+Fjällbacka O Vigda 1860-1920 2.030 Emil Holmberg KVILL-V1 143571
Kyrkefalla R Födda 1782-1836 3.500 Åke Jacobsson KYRKF-F 166201
Källsjö N Döda 1688-1797 742 Börje Angelstrand KALLS-D1 138222
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Lagmansered P Döda 1860-1920 996 Kerstin Marberg LAGMN-D1 158108
Lagmansered P Födda 1860-1920 1.764 Kerstin Marberg LAGMN-F1 158108
Lagmansered P Vigda 1860-1920 350 Kerstin Marberg LAGMN-V1 158108
Lane-Ryr O Döda 1711-1920 4.314 (se dokum.posten) LANER-D3 148511
Lane-Ryr O Födda 1717-1920 9.305 (se dokum.posten) LANER-F5 148511
Lane-Ryr O Vigda 1711-1920 2.092 (se dokum.posten) LANER-V2 148511
Lane-Ryr O Vigda 1924-1926 14 Lars-Göran Mattsson LANER-V3 148511
Lerdal P Döda 1861-1920 1.127 Håkan Andersson LERDL-D1 150706
Lerdal P Födda 1861-1920 1.730 Håkan Andersson LERDL-F1 150706
Lerdal P Vigda 1725-1920 919 M Pehrson, H Andersson LERDL-V3 150706
Lerum P Döda 1744-1754 199 Jeanette Nielsen LERUM-D1 152401
Lerum P Födda 1744-1779 826 Jeanette Nielsen LERUM-F1 152401
Lerum P Födda 1823-1897 4.209 Jan Hjorth LERUM-F 152401
Lerum P Vigda 1824-1922 1.225 Åke Nyman LERUM-V1 152401
Lommeland O Döda 1709-1920 2.218 Håkan Andersson LOMME-D2 148605
Lommeland O Födda 1708-1920 3.483 Håkan Andersson LOMME-F2 148605
Lommeland O Vigda 1709-1920 697 Håkan Andersson LOMME-V3 148605
Lungsund S Vigda 1687-1920 2.579 P Ahlén, H Andersson LUNGS-V2 176003
Lur O Döda 1719-1920 6.299 Håkan Andersson LUR-D 143503
Lur O Födda 1719-1920 8.744 Håkan Andersson LUR-F1 143503
Lur O Vigda 1719-1920 1.898 Håkan Andersson LUR-V 143503
Lysekil O Födda 1900-1929 3.508 Lars-Göran Mattsson LYSEK-F1 148401
Malmön O Döda 1909-1920 231 Håkan Andersson MAMON-D1 142702
Malmön O Födda 1909-1929 689 H Anderss.+L-G Mattss. MAMON-F2 142702
Malmön O Vigda 1909-1920 103 Håkan Andersson MAMON-V1 142702
Marbäck F Vigda 1643-1920 1.526 P Ahlén, H Andersson MARBK-V2 60404
Marstrand O Döda 1685-1730 1.434 Håkan Andersson MARST-D1 148203
Marstrand O Födda 1685-1730 1.152 Håkan Andersson MARST-F1 148203
Marstrand O Vigda 1685-1730 359 Håkan Andersson MARST-V1 148203
Myckleby O Döda 1688-1800 1.886 R Arvidss. P-Å Olsson MYCKL-D1 142105
Myckleby O Vigda 1688-1800 759 R Arvidss. P-Å Olsson MYCKL-V1 142105
Mästerby I Döda 1744-1920 1.245 O Överby/H Andersson MASTB-D2 98058
Mästerby I Födda 1744-1920 1.673 O Överby/H Andersson MASTB-F2 98058
Mästerby I Vigda 1745-1920 447 O Överby/H Andersson MASTB-V2 98058
Naglum P Döda 1743-1792 1.688 Mona Andersson NAGL-D5 158001
Naglum P Döda 1820-1888 2.529 (se dokum.posten) NAGL-D4 158001
Naglum P Födda 1744-1791 1.956 Laila Hedlund NAGL-F1 158001
Naglum P Födda 1820-1859 2.310 (se dokum.posten) NAGL-F4 158001
Naglum P Vigda 1743-1787 460 Laila Hedlund NAGL-V1 158001
Naglum P Vigda 1860-1887 381 Anna-Lisa Berglund NAGL-V2 158001
Nittorp P Vigda 1700-1920 829 (se dokum.posten) NITRP-V2 155208
Norra Björke P Döda 1688-1920 3.090 Laila Hedlund NBJOR-D1 158102
Norra Björke P Födda 1688-1920 4.143 G Lundk.& L Hedl. NBJOR-F2 158102
Norra Björke P Vigda 1690-1920 561 G Lundk.& L Hedl. NBJOR-V1 158102
Norum, Askerön O Födda 1690-1845 321 Allan Palmgren NORASK-F 141502
Nya Varvet O Döda 1816-1920 1.079 Håkan Andersson NYAVA-D2 148000
Nya Varvet O Födda 1816-1920 1.234 Håkan Andersson NYAVA-F2 148000
Nya Varvet O Vigda 1816-1920 283 Håkan Andersson NYAVA-V1 148000
Näsinge O Döda 1709-1920 2.750 Håkan Andersson NASIN-D3 148604
Näsinge O Födda 1708-1920 4.568 Håkan Andersson NASIN-F3 148604
Näsinge O Vigda 1708-1920 986 Håkan Andersson NASIN-V3 148604
Nödinge P Vigda 1688-1920 1.111 Kjell Knutsson NODIN-V 152101
Rommele P Döda 1687-1729 414 Laila Hedlund ROMLE-D1 158106
Rommele P Födda 1688-1830 2.405 Laila Hedlund ROMLE-F2 158106
Rommele P Vigda 1688-1920 1.039 Laila Hedlund ROMLE-V3 158106
Råggärd P Vigda 1691-1860 746 Martin Pehrson RAGRD-V2 150705
Rännelanda P Döda 1861-1920 1.105 Håkan Andersson RANNL-D1 150707
Rännelanda P Vigda 1725-1920 1.105 (se dokum.posten) RANNL-V 150707
Rödene P Födda 1699-1920 1.330 Alingsås & Borås Släkt RODNE-F1 158200
Sanda I Döda 1744-1860 1.368 Olle Överby SANDA-D1 98057
Sanda I Födda 1745-1860 1.839 Olle Överby SANDA-F1 98057
Sanda I Vigda 1744-1860 574 Olle Överby SANDA-V1 98057
Sanne O Döda 1688-1920 2.287 Håkan Andersson SANNE-D2 143007
Sanne O Födda 1688-1860 5.391 Håkan Andersson SANNE-F2 143007
Sanne O Vigda 1690-1920 1.134 (se dokum.posten) SANNE-V2 143007
Seglora P Vigda 1681-1920 2.093 (se dokum.posten) SEGLOR-V 158319
Skallsjö P Döda 1689-1790 1.480 Jeanette Nielsen SKALL-D1 152402
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Skallsjö P Födda 1689-1773 1.442 Jeanette Nielsen SKALL-F1 152402
Skallsjö P Vigda 1692-1781 418 Jeanette Nielsen SKALL-V1 152402
Skarstad R Födda 1668-1920 8.767 Martin Pehrson SKARS-F1 166007
Skarstad R Vigda 1667-1920 2.155 Martin Pehrson SKARS-V1 166007
Skee O Vigda 1693-1844 3.983 Håkan Andersson SKEE-V2 148602
Skee O Vigda 1860-1920 2.115 Håkan Andersson SKEE-V5 148602
Skredsvik O Döda 1689-1860 5.970 Martin+Robert Pehrson SKRVK-D 148509
Skredsvik O Födda 1689-1860 7.924 Martin Pehrson SKRVK-F 148509
Skredsvik O Vigda 1689-1860 1.982 Martin Pehrson SKRVK-V 148509
Smögen O Döda 1924-1929 95 Lars-Göran Mattsson SMOGN-D1 142704
Smögen O Födda 1924-1929 164 Lars-Göran Mattsson SMOGN-F1 142704
Smögen O Vigda 1924-1929 58 Lars-Göran Mattsson SMOGN-V1 142704
Sproge I Döda 1723-1920 1.099 O Överby & H Andersson SPROG-D2 98064
Sproge I Födda 1723-1920 1.418 O Överby & H Andersson SPROG-F2 98064
Sproge I Vigda 1723-1920 457 O Överby & H Andersson SPROG-V2 98064
Starrkärr P Vigda 1761-1850 920 Gösta Mårdborg STARR-V1 152105
Stora Lundby P Döda 1689-1798 2.368 Jeanette Nielsen STLBY-D1 152403
Stora Lundby P Födda 1689-1762 1.827 Jeanette Nielsen STLBY-F 152403
Stora Lundby P Vigda 1689-1792 614 Jeanette Nielsen STLBY-V1 152403
Stora Mellby P Döda 1898-1920 734 Aston Hermansson STMEL-D1 158205
Stora Mellby P Vigda 1860-1920 726 Aston Hermansson STMEL-V1 158205
Storkyrko AB Vigda 1609-1710 3.621 Olle Överby STORK-V1 18001
Strömstad O Döda 1713-1920 7.559 Håkan Andersson STRAD-D1 148601
Strömstad O Födda 1713-1920 8.768 Håkan Andersson STRAD-F1 148601
Strömstad O Vigda 1713-1920 2.112 Håkan Andersson STRAD-V1 148601
Svarteborg O Födda 1898-1920 1.310 Håkan Andersson SVABG-F1 143005
Svenneby O Döda 1860-1920 1.269 Håkan Andersson SVNNB-D1 143509
Svenneby O Födda 1860-1920 2.109 Håkan Andersson SVNNB-F1 143509
Svenneby O Vigda 1860-1920 405 Håkan Andersson SVNNB-V1 143509
Tanum O Döda 1884-1892 8 Håkan Andersson TANUM-D1 143572
Tanum O Vigda 1809-1921 4.390 Emil Holmberg TANUM-V 143572
Tjärnö O Döda 1689-1920 4.518 Håkan Andersson TJANO-D1 148607
Tjärnö O Födda 1689-1920 6.733 Håkan Andersson TJANO-F 148607
Tjärnö O Vigda 1689-1920 1.695 Håkan Andersson TJANO-V1 148607
Tofta I Döda 1730-1920 1.793 O Överby & H Andersson TOFTA-D2 98054
Tofta I Födda 1730-1920 2.295 O Överby & H Andersson TOFTA-F2 98054
Tofta I Vigda 1730-1920 613 O Överby & H Andersson TOFTA-V2 98054
Torp O Döda 1689-1920 4.813 (se dokum.posten) TORP-D5 142106
Torp O Födda 1688-1920 7.137 (se dokum.posten) TORP-F5 142106
Torp O Vigda 1688-1920 1.665 (se dokum.posten) TORP-V 142106
Tossene O Döda 1860-1920 3.317 Håkan Andersson TOSSE-D1 142706
Tossene O Vigda 1860-1920 1.316 Håkan Andersson TOSSE-V1 142706
Tranum R Döda 1695-1753 336 Kerstin Marberg TRANU-D1 168127
Tranum R Födda 1695-1753 386 Kerstin Marberg TRANU-F1 168127
Trollhättan P Födda 1860-1914 9.741 (se dokum.posten) TROLH-F4 158101
Trollhättan P Vigda 1860-1920 2.464 L Hedlund/B Backman TROLH-V2 158101
Tådene R Döda 1695-1827 2.742 Kerstin Marberg TADEN-D1 168128
Tådene R Födda 1695-1828 3.558 Kerstin Marberg TADEN-F1 168128
Uddevalla mili O Döda 1919-1920 3 Håkan Andersson UDDMI-D1 148501
Uddevalla mili O Födda 1919-1920 15 Håkan Andersson UDDMI-F1 148501
Uddevalla mili O Vigda 1919-1920 1 Håkan Andersson UDDMI-V1 148501
Upphärad P Döda 1702-1785 1.547 Laila Hedlund UPPHA-D1 158105
Upphärad P Födda 1688-1785 2.096 Laila Hedlund UPPHA-F1 158105
Upphärad P Vigda 1688-1861 986 Laila Hedlund UPPHA-V2 158105
Vara R Döda 1672-1718 114 Martin Pehrson VARA-D1 166001
Vara R Döda 1860-1920 716 Martin Pehrson VARA-D2 166001
Vara R Födda 1672-1715 148 Martin Pehrson VARA-F1 166001
Vara R Födda 1860-1920 1.441 Martin Pehrson VARA-F2 166001
Vara R Vigda 1673-1714 9 Martin Pehrson VARA-V1 166001
Vara R Vigda 1860-1920 300 Martin Pehrson VARA-V2 166001
Vassända P Döda 1743-1792 693 Yvette Hedlund VASSE-D1 158001
Vassända P Döda 1820-1888 1.497 (se dokum.posten) VASSE-D5 158001
Vassända P Födda 1743-1791 972 Laila Hedlund VASSE-F1 158001
Vassända P Födda 1820-1888 2.525 (se dokum.posten) VASSE-F6 158001
Vassända P Vigda 1743-1788 214 Laila Hedlund VASSE-V1 158001
Vassända P Vigda 1860-1888 231 Monica Jonsson VASSE-V2 158001
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 Församling Län Bok Period Antal Registrerat av Filnamn SCB-kod

Vassända-Naglum P Döda 1693-1743 1.293 (se dokum.posten) VNAGL-D3 158001
Vassända-Naglum P Döda 1889-1920 2.192 Mona Andersson VNAGL-D4 158001
Vassända-Naglum P Födda 1693-1743 1.376 Anna-Lisa Berglund VNAGL-F4 158001
Vassända-Naglum P Födda 1860-1920 6.228 (se dokum.posten) VNAGL-F5 158001
Vassända-Naglum P Vigda 1693-1743 430 Ann-Lisa Berglund VNAGL-V4 158001
Vassända-Naglum P Vigda 1841-1859 518 Yvette Hedlund VNAGL-V3 158001
Vassända-Naglum P Vigda 1889-1920 895 Anna-Lisa Berglund VNAGL-V5 158001
Velinga R Döda 1709-1925 2.883 Åke Jacobsson VELGA-D1 168504
Velinga R Födda 1680-1925 4.583 Åke Jacobsson VELGA-F2 168504
Velinga R Vigda 1680-1925 1.169 Åke Jacobsson VELGA-V2 168504
Visby Stf I Döda 1661-1860 17.164 Olle Överby VISBY-D1 98001
Visby Stf I Vigda 1678-1861 5.769 Olle Överby VISBY-V1 98001
Väne-Ryr P Döda 1743-1789 648 Laila Hedlund VARYR-D1 158002
Väne-Ryr P Döda 1820-1859 511 (se dokum.posten) VARYR-D5 158002
Väne-Ryr P Födda 1743-1791 830 Laila Hedlund VARYR-F1 158002
Väne-Ryr P Födda 1820-1859 861 Thomas Olofsson VARYR-F4 158002
Väne-Ryr P Lysn. 1786-1791 24 Laila Hedlund VARYR-L1 158002
Väne-Ryr P Vigda 1743-1787 184 Laila Hedlund VARYR-V1 158002
Väne-Åsaka P Döda 1688-1920 7.186 (se dokum.posten) VANAS-D6 158103
Väne-Åsaka P Födda 1688-1920 10.410 (se dokum.posten) VANAS-F3 158103
Väne-Åsaka P Vigda 1688-1818 679 Jane Ohlsson VANAS-V1 158103
Vänersborg P Döda 1690-1700 453 Kerstin Johansson VANBG-D2 158001
Vänersborg P Döda 1776-1819 4.729 (se dokum.posten) VANBG-D3 158001
Vänersborg P Döda 1820-1860 3.009 Kerstin Johansson VANBG-D4 158001
Vänersborg P Födda 1690-1715 969 Kerstin Johansson VANBG-F2 158001
Vänersborg P Födda 1776-1860 8.428 (se dokum.posten) VANBG-F4 158001
Vänersborg P Födda 1898-1920 4.866 A Schrew. & K Johanss. VANBG-F5 158001
Vänersborg P Vigda 1690-1700 98 Kerstin Johansson VANBG-V1 158001
Vänersborg P Vigda 1776-1920 6.642 (se dokum.posten) VANBG-V5 158001
Vänersnäs P Döda 1860-1920 1.097 Agneta Billström VANEN-D1 158007
Vänersnäs P Vigda 1860-1920 438 Agneta Billström VANEN-V1 158007
Västergarn I Döda 1744-1920 883 O Överby/H Andersson VAGRN-D2 98056
Västergarn I Födda 1744-1920 1.211 O Överby/H Andersson VAGRN-F2 98056
Västergarn I Vigda 1748-1920 298 O Överby/H Andersson VAGRN-V2 98056
Västerlanda P Döda 1686-1767 2.143 Y Johanss + K Marberg VASTL-D2 156206
Västerlanda P Födda 1686-1766 2.677 A Frisk o B Backman VASTL-F2 156206
Västerlanda P Vigda 1686-1865 1.578 Allan Palmgren VASTL-V2 156206
Västra Strö M Döda 1898-1920 176 Aston Hermansson VSTRO-D1 128505
Västra Strö M Vigda 1860-1920 231 Aston Hermansson VSTRO-V1 128505
Västra Tunhem P Döda 1688-1920 10.496 (se dokum.posten) VTUNH-D8 158009
Västra Tunhem P Födda 1688-1920 14.948 (se dokum.posten) VTUNH-F 158009
Västra Tunhem P Vigda 1688-1920 4.879 (se dokum.posten) VTUNH-V6 158009
Åsbräcka P Döda 1688-1920 1.501 (se dokum.posten) ZASBR-D 156202
Åsbräcka P Födda 1688-1920 2.112 Laila Hedlund ZASBR-F 156202
Åsbräcka P Vigda 1688-1920 509 Laila Hedlund ZASBR-V 156202
Ödenäs P Födda 1688-1920 2.678 Alingsås & Borås Släkt ODNAS-F1 158210

Allan Palmgren demonstrerar 
registret för några intressera-
de medlemmar på Släktdatas 
årsmöte den 14 oktober i år. 
 

Foto: Håkan Hansson 

Fel angiven period har 
smugit sig in i ett av registerna. 
 
Sidan 9, rätt period är 1688-1920 
för Sanne  O  Födda 

CBn 
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1) Inkl. tidigare distr. ALESK-V1     5)  Inkl. tidigare distr. HUNEB-F1      8)  Inkl. tidigare distr. ROMLE-D2  
2)           -”-                BRO-V2          6)            -”-                HOGAS-V3      9)            -”-                SANNE-F1 
3)           -”-                FORSP-V1      7)            -”-                MAMON-F1   10)             -”-               VASTL-D1  
4)           -”-                HJTUM-D1 
 
Släktdatas register kan man få på tre sätt: 

INTERNET 
Man kan söka i och ladda ner registren från vår hemsida: 
http://www.slaktdata.org  OBS att adressen är ny 

DISKETT eller CD-SKIVA 
Register på diskett kostar à 5; - kr/st + port. 
Register plus registerprogrammet QA (inkl. en liten manual) på en CD-skiva kostar 65;-inkl. porto. 
Vänd dig till; 
Allan Palmgren, Kringalles väg 24C, 443 34 Lerum, tel 0302-12089, 
E-post adress: allan.palmgren@mailbox.swipnet.se 

OBS! 

Det finns fel i nästan alla register. Se därför själv efter vad som står i boken eller på mikrokortet! 
 

Ett register är endast en förteckning över punkter i boken, avsedd att underlätta vidare 
sökning. 

AlP 

Nya register i Släktdatas arkiv 
Detta är ju årets sista nummer av vår tidning, och som brukligt finns i det en fullständig 
förteckning över alla våra register. Men nedan visas dock en lista över de register som tillkommit 
sedan förra numret trycktes. Alla registren tas med på nya CD-skivor. Och fler register är i arbete! 

    Antal Antal    SCB-  
  Församling Län  Bok  Period tot. nya Registrerat av   Filnamn kod  Anm 

--------------- --- ------  --------- ------  ------  ----------------------  --------- ------- --- 
Ale-Skövde P Vigda 1693-1860 1.259 723 L Hedlund+Monica Jonss ALESK-V2 156205 1) 
Askum O Födda 1926-1929 235 235 Lars-Göran Mattsson ASKUM-F1 142703  

Bro O Vigda 1860-1925 1.049 69 H Anderss.+L-G Mattss. BRO-V3 148404 2) 
Bäve O Vigda 1921-1927 55 55 Lars-Göran Mattsson BAVE-V1 148512  
Fors P Vigda 1688-1799 790 546 Laila Hedlund FORSP-V2 158107 3) 

Fors P Vigda 1860-1920 650 650 Laila Hedlund FORSP-V3 158107  
Hjärtum  P Döda 1686-1767 3.430 1.945 Mona Andersson HJTUM-D2 156207 4) 
Hjärtum  P Födda 1686-1737 2.642 2.642 Mona Andersson HJTUM-F1 156207  

Hjärtum  P Vigda 1768-1801 540 540 Laila Hedlund HJTUM-V2 156207  
Hunnebostrand O Födda 1909-1929 1.273 434 H Anderss.+L-G Mattss. HUNEB-F2 142705 5) 
Hålanda P Födda 1687-1773 1.721 1.721 Kerstin Marberg HALAN-F2  152102  

Högås O Vigda 1689-1929 759 8 (se dokum.posten) HOGAS-V4 148508 6) 
Kungshamn O Döda 1785-1920 3.035 3.035 Håkan Andersson KUHAM-D1 142701  
Kungshamn O Födda 1921-1929 431 431 Lars-Göran Mattsson KUHAM-F1 142701  

Kungshamn O Vigda 1921-1929 152 152 Lars-Göran Mattsson KUHAM-V1 142701  
Lagmansered P Döda 1860-1920 996 996 Kerstin Marberg LAGMN-D1 158108  
Lagmansered P Födda 1860-1920 1.764 1.764 Kerstin Marberg LAGMN-F1 158108  

Lagmansered P Vigda 1860-1920 350 350 Kerstin Marberg LAGMN-V1 158108  
Lane-Ryr O Vigda 1924-1926 14 14 Lars-Göran Mattsson LANER-V3 148511  
Lerdal P Födda 1861-1920 1.730 1.730 Håkan Andersson LERDL-F1 150706  

Lysekil O Födda 1900-1929 3.508 3.508 Lars-Göran Mattsson LYSEK-F1 148401  
Malmön O Födda 1909-1929 689 230 H Anderss.+L-G Mattss. MAMON-F2 142702 7) 
Rommele P Vigda 1688-1920 1.039 70 Laila Hedlund ROMLE-V3 158106 8) 

Sanne O Födda 1688-1920 5.391 1.698 Håkan Andersson SANNE-F2 143007 9) 
Skarstad R Vigda 1667-1920 2.155 2.155 Martin Pehrson SKARS-V1 166007  
Smögen O Döda 1924-1929 95 95 Lars-Göran Mattsson SMOGN-D1 142704  

Smögen O Födda 1924-1929 164 164 Lars-Göran Mattsson SMOGN-F1 142704  
Smögen O Vigda 1924-1929 58 58 Lars-Göran Mattsson SMOGN-V1 142704  
Västerlanda P Döda 1686-1767 2.143 877 Y Johanss + K Marberg VASTL-D2 156206 10) 

============= == ==== ========= ====== ====== ===================== ========= ====== === 
Summa:    38.117 26.895     
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Inga omtyckta fångar 
Hemlig brevväxling med Ryss-

land, främst av Chilcov som använ-
de sig av chifferskrift eller sympate-
tiskt bläck, spionverksamhet, flykt-
försök och arbetsovillighet samt 
ständiga klagomål mot allt och alla 
gjorde ingalunda ryssarna populära 
i sina förläggningsorter. 

Ändock vann många svenskt 
medborgarskap genom att konverte-
ra, d.v.s. övergå från sin grekisk-
katolska tro till den lutherska läran i 
samband med äktenskap med 
svenska kvinnor. Kungen hade själv 
medgivit denna möjlighet, och nå-
got femtiotal ryssar avfördes på så 
sätt ur fångrullorna och blev svens-
ka bönder eller hantverkare. Ett 
domkapitelprotokoll från Västerås 
visar, att en rysk fånge t.o.m. fick 
gifta sig med en svenska utan att 
byta religionsform, men ”skulle 
hustrun påverka honom så att han 
kom till den rätta tron”. 

Fångarna lydde under svensk 
lag med dess skyldigheter men hade 
också dess rättigheter. Ett bevis på 
opartisk rättegång är ett protokoll i 
Jönköpings rådhusrätt av den 3 sep-
tember 1716, vari en svensk dragon 
ådömdes betala skadestånd till en 
ryss vid namn Frediel Slaphans som 
han råkat i gräl med och lindrigt 
skadat med värjan. 

Då kung Karl i december 1715 
kom hem till Sverige och hunnit 
sätta sig in i regeringens fångpolitik 
utfärdade han genast befallningen 
att alla krigsfångar skulle inspärras 
och bevakas. 

Till Visingsborgs Slott 
Befallningen befanns omöjlig 

att verkställa på grund av utrym-
messkäl samt brist på vaktmanskap. 
Kungen löste problemet på så sätt, 
att den 7 februari 1716 utfärdade 
han order att alla fångar i Jönkö-
pings län skulle föras till Visingsö 
och där inspärras på Visingsborgs 
slott, en befallning som han också 

omedelbart lät utgå till alla rikets 
fångläger. Visingsö blev fångarnas 
ö! 

Morgonen den 15 februari 1716 
drog landshövding Lindhielm i Jön-
köping en lättnadens suck. Alltse-
dan början av januari hade han haft 
att draga försorg om tvåhundra in-
spärrade ryska fångar i stadens be-
gränsade fängelselokaler. Och åren 
dessförinnan hade ej varit bättre 
med samma fångar inkvarterade 
bland stadens borgare. Magistraten 
och hela Jönköping gladdes med 
honom. Nu skulle det äntligen bli 
slut med våldsdåd och stölder, 
osnygghet, fångbevakning och 
otrygghet. 

Aftonen innan hade nämligen ett 
kompani av Schomers regemente 
anlänt till staden med uppgift att 
bevaka krigsfångarnas transport till 
Visingsborg. I daggryningen nästa 
dag skedde uppställning på Hov-
rättstorget, marschkolonnen ordna-
des och ryssarnas skrän och protes-
ter tystnade inför blanka bajonetter. 
Ett kort kommandoord och kolon-
nen var på marsch och försvann 
snart utefter Östra Storgatan mot 
Huskvarna på väg till Gränna. 

De förnämligare fångarna åkte i 
slädar omgivna av vakter. Där satt 

den ursinnigt gestikulerande Chil-
cov, den muntre general Golovin 
och den av familjebekymmer ned-
tryckte general Trubetskoy.  

Man kan föreställa sig Chilcovs 
raseri. Nu var det slut med alla möj-
ligheter till spioneri och brevväx-
ling med hemlig skrift, slut med 
möjligheten att klaga och hota. 
Kommendanten på Visingsborg 
kommer ej att låta tala vid sig. 

Lugn i Jönköping 
Alla i Jönköping andades ut. 

Landshövding, borgmästare och 
magistrat skulle ånyo kunna sam-
mankomma utan olägenhet. Det var 
nämligen så, att i brist på annat häk-
te hade en tid ett antal ryska fångar 
förvarats i rådhusets källare, där de 
genom sin totala brist på hygien 
förorsakat en så gräslig stank att 
”magistratens ledamöter ej utan 
ohälsa sammankomma kunna”, 
såsom det heter i ett protokoll av 
1716. 

Marschen till Gränna, där över-
nattning skedde, fortsattes följande 
dag till Visingsö. Att transporten ej 
skedde båtledes kan man sluta sig 
till av att kolonnen enligt traditio-
nen nådde land vid Avlösa och ej 
direkt nedanför Visingsborg. Avvi-

Krigsfångarna på Visingsö 
Av kyrkoherde Alarik Svensson 

 
Del 2 

Brahekyrkan    Teckning av C.S. Bennet, 1843  
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kelsen mot norr berodde antagligen 
på is - eller vindförhållanden. 

Samtidigt anträdde en fångko-
lonn på 450 man marschen till Vi-
singsö från Stockholm och likaså 
samtidigt befriades Växjö från be-
sväret och obehagen att hysa 144 
ryssar. Från flera håll kom ytterliga-
re transporter, så att vid räkning i 
juli månad befanns de ryska fångar-
na vara jämnt 1.000 till antalet. 

Många nationaliteter 
Ursprungligen synes det ej varit 

meningen att danska och holländska 
fångar skulle sammanföras med de 
ryska. Så skedde förmodligen av 
det skälet att det var enklast att hål-
la ett enda fångläger och Vättern 
var en god vallgrav och Visings-
borg hade säkra förvaringsrum. 
Undan för undan kom nya fångar. 
Den enda säkra totaluppgift på de-
ras antal är landshövdingens i Jön-
köping rapport av den 26 dec. 1718, 
således efter slottsbranden, att på 
Visingsö förvarades då 243 danska, 
16 holländska, 13 engelska och 
1.351 ryska fångar, alltså en total-
summa av 1.623 personer. 

Siffran måste dock när de sista 
transporterna sommaren 1716 förts 
till ön varit större, ty under åren 
1717 och 1718 togs just inga nya 
fångar och på Visingsö avled eller 
rymde under samma period minst 
250 av de inspärrade. 

Nära tvåtusen fångar på det lilla 
Visingsö, sammanträngda i Vi-
singsborgs slott! Och av dessa hade 
flertalet tillbragt 16 år av sin bästa 
livstid i fångenskap! 

Ingen behöver förundra sig över 
om det var deprimerade eller despe-
rata individer. Underligt nog omta-
las aldrig sinnessjukdom hos någon 
fånge. 

Slottet var stort 
Tusen sinom tusen turister be-

traktar årligen Visingsborgs slotts-
ruin, men varken de eller den som 
studerar borgen efter Erik Dahl-
bergs teckning i ”Suecia antiqua et 
hodierna” gör sig ett rätt begrepp 
om dess storlek. Den förefaller varit 
mindre än den i verkligheten var. 
Naturligtvis begränsades den av de 
ännu kvarvarande vallgravarna, 
men byggnaderna inom detta områ-
de var oerhört vidlyftiga. Murarna i 
den kvarvarande södra flygeln ger 
ett begrepp om de stora salarnas 
och rummens samt källarutrymme-

nas storlek, de tre nu försvunna 
flygelbyggnaderna gav ej efter ifrå-
ga om utrymmen. Mest all bygg-
nadsstenen i det betydliga Alvastra 
kloster forslades till Visingsö för 
dess slottsbyggnad, något som i 
högsta grad väckt konung Johan 
III:s vrede när han konstaterade 
faktum. Givetvis fanns inom vallar-
na också trähus och smärre byggna-
der för olika ändamål. 

År 1716 var Visingsborgs forna 
glans borta. Reduktionen hade gått 
hårt fram med all adelsmännens 
jord, men i detta fall också med 
Brahe-släktens lösegendom. Den 
senare var utmätt och såld på auk-
tion, endast en mindre del av lösöret 
hade räddats undan till Skokloster. 
De otaliga konstverken, den rika 
vapensamlingen, det dyrbara biblio-
teket, de praktfulla möblerna och 
tapeterna var borta. Visingsborg var 
tomt, var öde och förfallet. Det var 
statens egendom, underhåll kom ej 
ifråga. 

Det öde slottet omfattade emel-
lertid de stora flyglarna med till-
sammans ett tiotal stora salar och 
femtioåtta stora rum med otaliga 
källare och förrådsrum. 

Slottet "inreds" på nytt 
Och än reste sig Brahe-borgen 

stolt i höjden och speglade i sina 
koppar- eller tegeltak den uppgåen-
de solen. Och än kunde den hälsa 
Smålands-stranden såsom en värdig 
granne i den stora triangeln Vi-
singsborg, Brahehus och Västanå. 

1716 i februari möblerades ett 
antal rum för mottagande av ryska 
officerare. Och samtidigt samt un-
dan för undan fylldes sal efter sal 
med halmbäddar på golven samt 
britsar över varandra intill takhöj-
den i de höga gemaken. Brådskan 
var stor. Man väntade inga kärkom-
na gäster att mottagas med flagg-
spel och kanonsalut vid hamnpiren, 
det rådde ingen brådska i det väldi-
ga slottsköket för att undfägna goda 
vänner. Men ett träskjul uppfördes 
på borggården med murad skorsten, 
där kost skulle anrättas åt hundra 
sinom hundra fångar. De på borg-
gårdens mitt funna men numera 
borttagna tegelstenarna vittnar om 
byggnaden. 

Tyvärr finns inga utspisnings-
stater för 1700-talet i bevar. Kosten 
för soldater, och därmed troligen 
även för fångar, var beräknad i visst 
belopp pr dag och person, och för 

detta fick köpas och anrättas vad 
som fanns att få. En enda även nu 
förekommande ”krigsrätt” ingick 
dock i utspisningen också då, ärter. 
Huruvida man fick fläsk därtill är 
outrett, men i kronans upphandling-
ar för krigsmakten upptagas alltid 
ärter såsom en ständigt återkom-
mande utgift. Liksom naturligtvis 
nötkött och fläsk, ”spannmål och 
mjöl”. Potatis fanns ju ej på den 
tiden och rovor såsom deras ersätt-
ning omtalas icke, vadan dessa se-
nare torde hava ingått i begreppet 
”spannmål” . 

Kallt och ogästvänligt 
En ö i vinterskrud och en mäktig 

borg med gråa murar i den vita snön 
var den anblick som mötte den för-
sta fångkolonnen. Marschen från 
Avlösa genom Kumlaby och Tun-
nerstad avslöts då slottets västra 
port öppnades och stegen ekade i 
det långa och trånga valvet. Kanske 
hörde några också då portarna slöts 
bakom dem! 

Till en början var gott om ut-
rymme, sålunda disponerade gene-

ralerna för eget behov vardera flera 
rum, men när fångantalet under 
våren alltmer ökades, måste in-
skränkningar i de personliga privi-
legierna tillämpas. Men att Chilcov 
måste reagera, då hans utrymme 
inskränktes till blott ett enda rum 
och man vid visitationen i de båda, 
som förut disponerats av honom, 
fann ej blott olovliga försök till 
korrespondens, utan även ett par 
pistoler som han medfört i bagaget, 
är naturligt. Vapen fick under inga 
förhållanden förekomma bland 
fångar, och Chilcovs förklaring, att 

Kumlaby kyrka år 1999   Foto: PLm 
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då han erhållit tillstånd att bära vär-
ja i Stockholm omfattade detta även 
skjutvapen, godkändes ej. 

Samtliga fångar visiterades in på 
bara kroppen men befanns inneha 
endast oskyldiga ting, nödvändig-
hetsartiklar, mynt samt amuletter 
och små helgonskulpturer och kru-
cifix, som de bar om halsen i kedja. 
Ingen behövde fråntagas det minsta. 
Man känner noga till detta därför, 
att då från ryskt eller svenskt håll, 
man vet ej vilket, det orimliga på-
ståendet framställdes att döda fång-
ar på Visingsö begrovos tillsam-
mans med dyrbarheter, blev svaret 
att så aldrig förekommit men de 
döda fick sina ”heliga symbolteck-
en” med sig i graven. 

Få kvinnor och barn 
Bland fångarna på Visingsborg 

fanns också ett litet antal kvinnor 
och barn. Under årens lopp hade 
flera ryska fruar med sina barn fått 
resa över till Sverige för att vara 
hos sina äkta män. Familjerna hade 
fått bo tillsammans i förhyrda lä-
genheter i de olika förläggningsor-
terna. Det är troligt att flera fruar 
åtföljde sina män också till den nya 
gemensamma interneringen. Bland 
dessa befann sig general Trubetsko-
ys maka och tre döttrar. Men dessa 
vistades ingalunda på Visingsborg 
för att förljuva generalens fången-
skap utan av det enkla skälet att fru 
Trubetskoy beträtts med att föra 
”en för Sverige skadlig brevväx-
ling”, varigenom hon förverkat 

friheten. Eftersom hon jämte gene-
ralen var inspärrad på Jönköpings 
slott, och den kungliga befallningen 
lydde att alla fångar därifrån skulle 
föras till Visingsborg, måste hon 
varit med i den första transporten 
till ön. Hon hade då vistats i Sveri-
ge sedan 1701. Hennes man till-
fångatogs vid Narva 1700, och kan-
ske var hennes tre barn födda i vårt 
land. Åldersuppgifter saknas emel-
lertid alldeles i hennes fall. 

Varför civilfångar? 
Man kan undra varför "civil-

fångarna" icke återsändes till Ryss-
land. Tsaren begärde att så skulle 
ske med motiveringen att de var 
"ryska bönder". Rådets svar lydde 
dock, att det vore föga troligt att 
tsaren skulle skicka tre bevärade 
skepp med bönder till Sverige da-

garna före sitt fredsbrott. De betrak-
tades som spioner och sabotörer. 

Ingen utväxling 
I och med de ryska fångarnas 

inspärrande på Visingsborg synes 
frågan om utväxling av fångar näs-
tan ha förfallit. Intill 1709, då anta-
let svenska fångar i Ryssland upp-
gick till 6.000 man, hade flitiga 
underhandlingar om utväxling förts 
men alltid i sista stund strandat på 
ryska svepskäl eller oförsynta krav. 
Efter 1709 med kapitulationen i 
Perevolotjna, när så gott som hela 
svenska hären på 14.000 man blev 
förd i rysk fångenskap, synes tsaren 
ej velat befatta sig med någon som 

helst utväxling på rimliga villkor. 
Tsar Peter behövde såväl slavarbe-
tare som kunniga svenska män, de 
senare till att undervisa i skolor 
eller vara informatorer för enskilda 
bojarers barn. Inga svenska fångar 
trädde, trots frikostiga löften om 
riklig betalning och frihet från att 
behöva strida mot Sverige, i rysk 
krigstjänst, inte ens som instruktö-
rer för ryska rekryter. 

Och för övrigt hade eller har 
Ryssland inga fångproblem. Fäng-
elserna är ytterst få och uppfost-
ringsanstalterna inga. Ryssland har 
alltid haft och har Sibirien! Och 
därmed möjligheten att förvandla 
brottsliga element eller krigsfångar 
till en ekonomisk vinst för statskas-
san i form av gratis arbetskraft. De 
svenska fångarna klagade ofta över 
att behöva leva tillsammans med 
illgärningsmän. 

Det enda fångarna på Visingsö 
hade att se fram emot var freden 
eller - graven i främmande land!  

Skäggskatt 
Ett ståtligt skägg var i forna 

tider mannens stoltaste prydnad. Att 
den mäktige Njal på Island fick lida 
smälek för sin klena skäggväxt kän-
ner man av Njals saga. Och av 
Frans G. Bengtssons berättelse att 
den snåle Gudmund i Uvaberg, som 
på tinget vägrade att deltaga i beta-
landet av den mansbot vartill hans 
släkt ådömts, föll till föga inför 
hotet att  få sitt skägg avklippt.  

Så var det också i Ryssland, tsar 
Peter utfärdade en ”skäggskatt” och 
den som ej betalade fick skägget 
avklippt till evärderlig skam.  

För att ryssarna även då de vis-
tades utom Visingsborgs murar 
skulle vara lätt igenkännliga, utfär-
dade kung Karl själv order om att 
skägget skulle rakas på alla meniga 
fångar. Officerarna fick sålunda 
vara i fred för rakkniven. Naturligt-
vis var detta rakande även betingat 
av hygieniska skäl, det fanns ju 
löss! En man utan skägg väckte 
uppseende, och skulle en ryss på 
rymmarestråt lätt kunna igenkännas 
på sin släta haka. Att proceduren 
med skäggklippning upprepades 
framgår av räkenskaper på kostna-
den. Öborna började snart få kän-
ning av den nya inkvarteringen. På 
order fick de sammanföra alla öns 
båtar till en enda hamn, där de natt 
som dag skulle bevakas. Slottsfog-
den fick rätt att kommendera bön-

Jönköpings slott           Ur Suecia Antiqua 
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båtar till en enda hamn, där de natt 
som dag skulle bevakas. Slottsfog-
den fick rätt att kommendera bön-
der till vakthållning på slottet och 
alltefter som fångarnas antal växte 
krävdes fler och fler bevaknings-
män. Fördelen av att bönderna fick 
taga ryssar till arbetsfolk under da-
garna mot kost och beklädnad var 
ringa eller ingen, ty ingen extra 
arbetskraft var behövlig på den tätt-
befolkade ön. 

Rymningarna började. 
Sommartiden var det visserligen  

mycket svårt för någon ryss att taga 
sig över till fastlandet, alldenstund 
båtarna bevakades, men smärre 
snipor måste åtminstone yrkesfis-
karna ha tillgång till vid sina hem, 
och sådana tillgreps också av några 
ryssar, som med dessa tog sig över 
till fastlandet och ej kunde ertappas. 
Värre var, att jämt och ständigt tog 
sig fångar ut ur slottet och ställde 
till stor förtret bland allmogen. 

Kosthållet på slottet var natur-
ligtvis magert, och därför försvann 
betande djur, säd repades av och 
rotfruktslanden plundrades under 
fångarnas nattliga eskapader. Förut-
om vakthållningen på slottet fick 
var och en hålla vakt över sin egen-
dom. Veterligen begicks dock inga 
våldsdåd, sådant skulle ha framgått 
av häradsrättens protokoll. 

Lätt  ta sig in i och ut ur slottet 
Visingsborgs vallar är ganska 

låga, ej över tre meter i höjd, och 
det var ingen konst för de inspärra-
de att taga sig ut och in, isynnerhet 
som vakten ej fick bära skjutvapen. 
Taggtråd kände man ej till, eljest 
skulle det ju varit lätt att inhägna 
slottet, alldeles som skedde på 
1940-talet, då ett antal polska flyk-
tingar förlades till nuvarande Stigby 
ungdomsvårdsskola och effektivt 
avstängdes för all gemenskap med 
yttervärlden med ogenomträngliga 
taggiga hinder och en port som lås-

tes, tills de utlämnades till Sovjet. 
Inför vintern 1716 med dess 

blivande isförbindelse med fastlan-
det begärde och erhöll landshöv-
dingen militärvakt, 50 soldater med 
officerare anlände och bönderna 
blev befriade från vakttjänsten på 
slottet. Säkerheten för person och 
egendom var härmed någorlunda 
återställd på Visingsö. 

Svåra besvär med fångarna 
Det kan ej hjälpas, att omdömet 

om de ryska fångarna i Sverige ut-
faller till deras nackdel. Men om så 
var, att det fanns några ljusa sidor 
hos dem att peka på, så blev dessa 
ej omnämnda, det är brottslighet 
och rymningar som bevarats i skrift. 
Men man må besinna, att det var 
fria män i sin bästa ålder som av ett 
oblitt öde dömts till i många fall 
tjugoårig internering i främmande 
land. Endast officerarna var skriv-
kunniga, meniga visste intet om 
sina hem eller familjer. Det är na-
turligt att de till sinnelaget blev 
förslöade och dolska. 

Av rådets otaliga skriverier, ur 
vilket rådsherrarnas personliga tan-
kesätt röjas, framgår, att man hyste 
stort medlidande och överseende 
med de olyckliga. Att några av de 
förnämsta fångarna då och då måste 
bestraffas med extra isolering har 
sin förklaring i deras falska uppgif-
ter om ett liv i unkna fängelsehålor, 
tortyr och slaveri, uppgifter som 
brevledes smugglades till Ryssland, 
isynnerhet av minister Chilcov. 

Isoleringen på Visingsborg blev 
påfrestande. Ett fåtal fångar lejdes 
av bönderna då och då till diknings-
arbete och vägförbättringar, ett litet 
antal kunde sysselsättas med repa-
rationer på de stora slottsbyggna-
derna eller i kronoskogen. De övri-
ga satt sysslolösa på vallarna eller 
trängdes på den genom förutnämn-
da köksbyggnaden förminskade 
borggården. 

”Ryssladugårdarna” 
Enligt tradition skall de stora 

ladugårdsbyggnaderna strax väster 
om Visingsborg vara uppförda av 
ryska krigsfångar. Skriftligt belägg 
saknas helt, men en i baltisk bygg-
nadskonst hemmastadd arkitekt har 
förklarat, att de väldiga byggnader-
na har omisskännlig baltisk karaktär 
med sina låga väggar och väldiga 
tak med brutna gavelspetsar. Och 
det är ju ej alls otroligt att bland de 
ryska fångarna fanns åtskilliga for-
tifikationsofficerare med gedigna 
insikter i byggnadskonst och bland 
menige man måste funnits både 
byggmästare och snickare. 

”Ryssladugårdarna”, såsom de 
av ålder alltid kallats, är sällsynt 
gedigna byggnadsverk, någon mot-
svarighet till dem och deras bygg-
nadsstil finns inte annorstädes i vårt 
land. Virke fanns ju gott om och 
ännu mera tid och arbetskraft stod 
till förfogande. Har ryssarna, såsom 
traditionen säger och stilen utvisar, 
åstadkommit dessa byggnader är de 
heder värda. 

Grekisk-katolsk präst saknas  
Vad fångarna allra mest saknade 

var en grekisk-katolsk präst, någon 
sådan fanns veterligen ej på Vi-
singsborg. Då helg stundade eller 
döden nalkades ville man ha en 
präst och därmed mässa och sakra-
ment. Medan alla fångarna i begyn-
nelsen inkvarterades i huvudstaden 
hade där funnits en dylik att tillgå. 
Det var mycket på grund härav som 
ryssarna så ivrigt protesterade mot 
att spridas till förläggningar i olika 
landsortsstäder och nu sist till Vi-
singsö. 

 Fortsättning i nästa nummer 

Brahekyrkan år 1999       Foto: PLm 

Ryssladugårdarna         Foto: Harry Lange 
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Visingsö 
Ur Tunelds Geographie 

Visingta, 
en mycket ljuvlig och fruktbärande ö i Wettern, 1 mil lång och 1/2 mil bred, 
har en Kyrka och Församling, och äro här inalles 73 1/8 hemman, Wisings-
borgs Kongsladugård inbegripen, samt vid pass 800 invånare. Kyrkan, som 
RiksRådet Grefwe Magnus Brahe här funderat, blef av Riks-Rådet Grefwe 
Pehr Brahe fullbordad år 1636 och är af huggen sten, och til Tak och Torn 
med Koppar betäckt år 1680, samt inuti dyrbart beprydd. Här var tillförne et 
präktigt och befäst Slott, kalladt Wisingsborg, som den Grefliga Braheska 
Familien låtit upbygga, hvilken denna Ö såsom Grefskap tilhörde. På detta 
Slott fanns då et vackert Bibliothek och en kostbar Rust-Kammare. Det var 
beläget såsom i en Triangel emot Godsen Brahehus och Westanå, men blef år 
1718 av Ryska Fångarna afbrändt. I fordna dagar hafva här varit tvänne Slott, 
det ena på Norra, det andra på Södra udden af Ön, hvarefter finnas ännu lem-
ningar. 

Tunelds Geographie 

Publiceringstillstånd 
 

Bilden på Ryssladugårdarna , 
sidan 17, publiceras med tillstånd 
av Peter Lange Konstförlag AB, 
Stockholm 

PLm 

SKRIVARTÄVLING 
 
I samarbete med Smålands Gille i Göteborg anordnar Svenska Emigrantinsti-
tutet i Växjö en tävling som är öppen för alla, som vill berätta om utvandring 
eller invandring. 
 
Är du släktforskare och vill berätta om din forskning? 
Vill du skriva en berättelse i Vilhelm Mobergs anda om utvandring? 
Är du född i något annat land och vill berätta om hur det var att komma till 
Sverige? 
Vill du skriva om dagens mångkulturella samhälle? 
 
Det kan vara som en uppsats, novell, teaterpjäs, dikt eller sångtext. 
 
Skicka in ditt bidrag senast 1/6 2001 som en Word-fil till:  
info@svenskaemigrantinstitutet.g.se  
eller i vanligt brev till: 
Svenska Emigrantinstitutet, Box 201, 351 04  Växjö 
(märk kuvertet "Tävling") 
 
Det inskickade textmaterialet bör inte överstiga fem boksidor. 
 
Tävlingen är uppdelad i tre klasser: 
 
1. Barn upp till 13 år 
 

2. Tonåringar 
 

3. 20 år och uppåt 
 
Glöm inte att ange vilken klass du tävlar i! 
 
I varje klass är förstapriset 1000:- 
 
Dessutom delar Svenska Emigrantinstitutet, Emigrantinstitutets Vänner och 
Vilhelm Moberg-Sällskapet ut ett stort antal extrapriser. 
 
Information finns också på: www.svenskaemigrantinstitutet.g.se  

Lärare i släktforskning 
 
Folkuniversitetet i Kungälv söker 
en släktforskare som vill hålla en 
kurs under våren 2001. 

 
Kursen är på 10 lektioner à 3 tim-
mar, totalt på 30 timmar. 

 
Kursstart mellan vecka 5 och 8. 
 
Om någon känner sig manad så 
kontakta Annika Pernberger tel 
0303 - 160 55 

PLm 

Henning’s Ruta 
 

-Har Du hört att vi skall importera 
ost från Tyskland? 
-Ja, men från vilken del? 
-Från Ost-Preussen. 
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Berit Fjellman har behandlat 
Fattigvård i Torrskog , en socken i 
Dalsland, men mycket av innehållet 
är generellt för Sverige. En väl 
genomarbetad artikel om fattigvår-
den på 1700 - och 1800 -ta len .  Några  
rub-riker bör nämnas: Fattigrotar, 
Utlottning av fattighjon, Barnauk-
tioner, Hemortsrätten och Nödåren 
1867-1869. En bra artikel men i 
längsta laget. 

Bland beväringsrullor och 
inskrivningslängder. 

I början av 1800-talet förändra-
des indelningsverket så att - förut-
om indelta soldater och båtsmän på 
landsbygden och värvade artilleris-
ter och gardister i städer och på 
fästningar - det infördes allmän 
värnplikt 1812. Dessa soldater kal-
lades beväringar och behandlas av 
Lars Ericson i en utförlig artikel. 

Värnpliktstanken föddes i sam-
band med Franska Revolutionen på 
1790-talet. Nu fick varje man ett 
nummer bestående av löpnummer, 
kompaniområdesnummer och in-
skrivningsåret. (Själv tillhör jag den 
sista årsklass som fick sådana be-
väringsnummer, 1959-17-53. PLm) 

En bra och intressant artikel 
med många uppgifter som var okän-
da för mig. 

En sörmländsk kärlekssaga 
berättar Sven Wallerstedt. Kvinnan 
av börd som gifter sig med mannen 
av folket. Sven W. Inleder med att 
berätta en likartad historia om sin 
mormors mor, som gifte sig med en 
torparson, som dock visade 
framåtanda, förkovrade sig och 
accepterades . 

Historien om Erik Giers, inspek-
tor på Julita Gård, är en helt annan. 
Den beskrivs i flera böcker och 
skrifter om Julita Gård och Julita 
Socken, dock på ett ganska felaktigt 
sätt enligt Wallerstedt. Han har där-

för ägnat mycket tid åt källforsk-
ning och källkritik. 

Den andra personen i kärleks-
dramat var friherrinnan Eva Amalia 
Palbitzki. 

En bra och fascinerande berät-
telse. 

En ofrälse släktgren 
från ätten af Trolle beskrivs av Pon-
tus Möller. En gren som fortlevde i 
Stockholm på 1990-talet, och den 
kan antagligen fortleva i USA. En 
åtta sidor kort artikel, men inte 
mindre intressant för det. 

Livstidfången C. N. Schreil. 
Två forskare har var för sig in-

tresserat sig för livstidsfången Carl 
Nilsson Schreil, och tillsammans 
har de skrivit denna mycket intres-
santa artikel om ett livsöde värt att 
lyftas fram. 

Efter att bl.a. ha "suttit" på fäst-
ningarna Carlsten, Varberg och Nya 
Älvsborg benådas han 1892 och 
bosätter sig i Västerlanda sn (O). 
Sista flytten går till Örgryte sn där 
han avlider 1899 nästan 84 år gam-
mal. 

Adliga ätten Dufva 
till Hof och Strand i Västergötland 
beskrivs av Nils Fredrik Beerståhl. 
Detta är en tungläst artikel med 
flera fel, förmodligen korrekturfel. 
Dessutom med antaganden som jag 
inte trodde var korrekt att föra till 
torgs. 

 
Fel på sidan 106: 

… av arvegods mellan ätterna 
Dufva i Västergötland, Rosendufva 
och Gyllensting, som förekommer i 
Skaraborgs län i slutet av 1500-talet 
och i början av 1500-talet (se not 38 
senare delen). 

 
Och några rader längre ner på sidan 
står: 

... Karin Håkansdotter levde 
1588, när köpebrevet på hennes 
frälsegods ställdes ut, men var död 
1503, då hon kallas salig i ... 

Antagandet står på sidan 94: 

... En betydligt bättre lösning 
erbjuder sig om vi förutsätter att 
Håkan Perssons syster är en fel-
skrivning för Arvid Håkanssons 
syster. Men Arvid Håkanssons sys-
ter var ju Karin Håkansdotter gift 
med guldsmeden i Lidköping! Ja 
visserligen, men han kan också haft 
en halvsyster och denna kan mycket 
väl ha varit just Ingeborg Rasmus-
dotter (Ruuth i Vgl.). 

 
Artikeln ger mig ett förvirrat 

intryck, och inte blir det bättre av 
att läsa släkttavlorna (som ofta bru-
kar få en svårläst text att klarna). 53 
sidor och det är alldeles för mycket! 

”en bland tjenare (nu mera) 
sällsynt trohet och nit” 

Lars Hallberg berättar en famil-
jehistoria med den ena dottern i 
centrum. Erik Larsson och Stina 
Magnusdotter fick sex flickor, var-
av Kerstin var en. Hon levde hela 
sitt liv som tjänare och ogift, även 
om det ryktades att hon hade fäst-
man! Men två av hennes systrar 
tyckte nog inte alls att det lämpade 
sig - mannen var ju blind! 

Kerstin tjänade i Stockholm, 
Karlstad och Uppsala, och i tio år 
bodde hon tillsammans med sin 
mor. 

En artikel med värme skriven av 
en dotterdotters dottersons son till 
Stina Magnusdotter. 

Åke Rålambs hädanfärd. 
Jan Åke Holmbring skriver om 

en sorglig händelse i en olycksdrab-
bad familj. 

Åke Rålamb blev som 23-åring 
utsedd till legationssekreterare i 

Släktforskarnas Årsbok ’00 
Bokanmälan av Per Liljeström 

Släktforskarförbundets årsbok för 2000 följer mönstret från de senare åren, d.v.s. den har 
inget genomgående tema. Den innehåller tretton diversifierade artiklar. Det är bra knepigt; 
nästan alla korta artiklar är intressanta och roliga att läsa, men åtminstone en av de långa är 
fruktansvärt tung att läsa. Som jag tidigare påpekat bör artiklar med fler än 30 sidor ges ut 
som separat häfte eller delas upp på flera årsböcker. 
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London. När han 1833 skulle besö-
ka hemlandet blev han på skeppet 
Providentia hastigt sjuk och avled 
34 år gammal. Eftersom hans döds-
fall inträffade ombord tvangs farty-
get till Känsö Karantänsstation i 
Göteborgs Södra Skärgård för un-
dersökning. Efter några dagar i ka-
rantän fick skeppet fortsätta till 
Göteborg. 

Åke Rålamb jordfästes på Göte-
borgs Begravningsplats, nuvarande 
Stampens Kyrkogård den 10 juli 
1833 varefter balsamering torde ha 
ägt rum. Inte förrän den 1 juli 1835 
gravsattes han i familjegraven på 
Lovön i Mälaren. 

En intressant historia som doku-
menterats väl. 

Namnet Svantes ursprung. 
Magnus Olsson har gjort ett 

gediget arbete för att utröna ett 
eventuellt samband mellan Svante-
polk, Svante och Sven.  

Magnus O. börjar med tvisten 
på Hjulsta och rättegången i Tälje 
1439. Vid rättegången fanns 18 
namngivna män närvarande, men 
allas identitet är inte fastslagen. Här 
gör författaren ett försök att identi-
fiera samtliga och han gör här vissa 
antaganden (jfr Ätten Dufva), men 
dessa bygger på de oskrivna namn-
lagar som fanns på medeltiden. 

En intressant artikel men den är 
för lång och jobbig att läsa. 

En vitt utgrenad prästsläkt. 
Lars Nylander försöker reda ut 

släkten Bullernaesius med grenar 
från Bollnäs. Han utgår från en 
brevsamling från Röstebro och som 

skrevs från 1540 till 1640. Dessut-
om har en längre likpredikan från 
1626 haft stor betydelse. 

Många personuppgifter och fle-
ra stamtavlor ger en bra bild av 
släktgrenarna och trakten. (Se även-
föregående års bok..) 

Risasläkten från Åmål. 
Ännu en uppsats i årets bok som 

behandlar Dalsland. Här specifikt 
Åmålstrakten. 

En förenklad stamtavla presen-
teras för Rear Toresson, nämnd i 
Älvsborgs Lösen 1571, fram till 
våra dagar. 

I Mattes Perssons antavla an-
vänds ett nummersystem som jag 
inte känner till. 

Dock måste jag ge min sympati 
för att probanden placeras i genera-
tion nr 1. Jag har aldrig "förgripit" 
varför probanden i standardsyste-
men placeras i generation 0. 

Markus Pettersson har gjort ett 
gediget arbete, även om han utgått 
ifrån många befintliga skrifter. Han 
har sammanställt alla uppgifter på 
ett föredömligt sätt. Dock är arti-
keln för lång enligt mitt förmenan-
de. 

Släkten Gottfarb från Polen.  
Carl Henrik Carlson ger oss här 

en fortsättning till en tidigare arti-
kel. 

Liksom den tidigare är denna 
bra och intressant. 

Den Alftanska släktkrönikan 
En artikel i den finska Genos 

1991:1 av Olav Rundt föranledde 
en recension i Årsboken "95 av 
Urban Sikeborg. Nu tar Olav R. 
Upp ämnet igen och får också en 
replik av Urban S. 

Efter att ha läst de tre senaste 
inläggen vill jag ställa frågan: 

-Kan någon annan (seriös) fors-
kare komma med ett genmäle, så vi 
kan lägga debatten till handlingarna 
och fastställa vad som är sant och 
låta det andra ligga för vidare forsk-
ning? 

Framförallt är det viktigt att 
debatten inte drar ut över tiotals år! 

Sammanfattning 
Årets bok innehåller fem artiklar 

som är onödigt långa och av dessa 
är två mycket för långa - mer än 50 
sidor. Ingen av de tretton artiklarna 
är någon riktig pärla, men en av 
dem når i alla fall överbetyg, och 
det är artikeln ”en bland tjenare 
(nu mera) sällsynt trohet och nit”. 

� 

Efterlysning 
Jag söker avkomlingar till 

Anders Carlsson, född 1796-12-.28 i Slätthög och hans hustru Britta Lisa Johannisdotter född 1805-12-18 i Slätthög  
samt  
Johannes Svensson, född 1812-06-05 i Pjätteryd och hans hustru Katrina Jonasdotter, född 1819-05-26 i Pjätteryd. 
 

Anders och Britta Lisa flyttade med fem barn, som var födda i Slätthög, till Kvenneberga år 1834 och där föddes flera 
barn, bl.a. Christina, född 1840-03-03 i Kvenneberga. 
Christina växte upp och gifte sig med Nils Gustaf, född 1839-10-07 i Pjätteryd, som var son till Johannes och Katrina. 
Nils Gustaf och Christina fick fyra barn i. Hela familjen emigrerade till Stillwater i Minnesota, USA. 
Ett barnbarns barn till Nils Gustaf och Christina, en kvinna som bor nära Seattle, planerar en resa till Sverige i maj 2001 
och skulle väldigt gärna vilja träffa släktingar i Sverige och se de platser där hennes förfäder bodde. 
 
Svara till: 
Lars Hellgren, Sparvvägen 7, 434 96 Kungsbacka eller 
 

E-postadress: lars.hellgren@mbox300.swipnet.se 
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B-Föreningsbrev B 
Avsändare: Föreningen Släktdata, Nedergårdsgatan 18, 416 54 Göteborg 
 
 

 

Välkommen till Föreningen Släktdatas  

Vårmöte 
lördagen den 7 april kl. 11.00 

på IOGT-NTOs Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg. 

 

Program för mötet kommer i nästa tidning  

 

 

SLÄKTDATA 
önskar er alla  en 

 

GodGod Jul Jul  
ochoch ett ett  

GottGott Nytt År Nytt År  

Begränsad eftersändning 

Vid definitiv eftersändning  
återsändes försändelsen med 
den nya adressen angiven. 


