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Ett kyrkorum i Småland
Detta är Älghults nya kyrka i Uppvidinge kom-
mun i sydöstra delen av Kronobergs län. Kyr-
kan uppfördes 1805–1806 och är ett av många 
liknande kyrkorum i Småland och Sverige. 

Här vigdes Vendla Jonsdotter två gånger 
efter att först ha blivit änka. Förste maken dog 
strax innan han skulle fylla 40 år. Andre ma-
ken rymde till Amerika efter en kort tid som 
gift och Vendla beviljades skilsmässa. Tredje 
maken var hon gift med i 46 år, ända till hans 
död. De sista åren i sitt långa liv var hon änka. 

Här i kyrkan döptes hennes sju barn och här 
blev hon kyrktagen. 1925 begravdes hon på 

kyrkogården utanför den kyrka hon besökt så 
många gånger i livet. 

Vendla Jonsdotter var Ingrid Vikströms far-
mors mor och på sidorna 6–9 berättar Ingrid 
historien om sin anmoder Vendla som klarade 
sin familj igenom både svåra år och goda år. 

Kyrkorna är de platser och byggnader där vi 
kan vara säkra på att våra gamla släktingar 
varit åtskilliga gånger. Inte bara då kyrkoplik-
ten tvingade dem till prästens högmässa utan 
också vid varje familjehändelse.

Foto: Bernt Fransson, Lindås. 
Bildkälla: Wikipedia.
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Redaktörens spalter

För oss som släktforskar är 
isoleringen i coronatider kan-
ske inte ett lika stort problem 
som för många andra. En 
släktforskare kan fylla ut sin 
tid. Annars räcker ju tiden knappast till för allt 
vi vill leta upp i arkiven. 

Söka vidare på lösa trådar, leta i andra ar-
kivhandlingar än de vanliga, följa släktgrenar 
lite längre framåt. Och lite längre bakåt. De 
flesta av oss kan nog fylla våra timmar, nu när 
vi får möjligheten. Hade jag inte varit yrkes-
arbetande fortfarande skulle jag ägnat myck-
et mer tid åt att läsa domböcker. Där finns 
mycket att hämta men läsandet tar tid. 

Vilka fynd har du gjort nu i coronatider? 
Hör av dig och berätta vad du hittat! Gör som 
Ingrid Vikström på sidan 6–9! Och som Ing-
var Andersson på sidan 18! I SmåDisigt finns 
plats för många släktberättelser, kort eller 
lång spelar ingen roll. 

Begravning online
Något som blivit ett problem nu är begravning-
ar. Att ta ett sista farväl av en släkting som gått 
bort, det vill vi alla. Men kan vi det nu?

Flera av mina föräldrars syskon lever ännu, 
men två av mina morbröder har gått bort i vår. 
Jag har inte kunnat vara med på begravning-
arna. Framför allt för att jag inte ska komma 
dit efter en lång tågresa och riskera att smitta 
de äldre släktingarna, syskonen till de döda, 
som måste få vara med. 

I stället har jag kunnat följa begravningsak-
terna via film på nätet. Även om det inte alls 
är detsamma som att vara där så är det ett steg 
åt rätt håll. Jag är tacksam för den möjlighe-
ten. 

”Vi bara pratar om corona”
Social isolering, det mår vi inte så bra av. Vi be-
höver hålla kontakten även om det numera blir 
med telefon, mail, Zoom eller Facetime. 

Min moster, 88 år, är ute och går med en vä-
ninna de flesta dagar. De bor på landet och går 
på småvägar med minimalt med biltrafik så 
där går de på var sin sida av vägen. “Då kan vi 
prata när vi går jämsides” säger moster. Bra, 
tänker jag. Ett sätt att hålla humöret uppe.

En annan av mina mostrar är van vid ett rikt 

socialt liv i stan, med föreningsmöten, tea-
terbesök och allt annat man hinner med som 
pensionär. Hon är änka och saknar så klart 
sina vänner nu, även om de talas vid i telefon. 
“Men ingen har något att berätta, för alla är 
isolerade hemma. Det blir så enahanda. Vi 
bara pratar om corona” säger hon. Och hon 
och jag, vi pratar förstås också om corona. 

De gamla fotografierna
Nu ska jag tipsa dig om något annat som du ock-
så kan ägna dig åt i dessa tider. En uppmaning 
om något som jag tycker att alla borde göra.

Någon dag, när det regnar och du gjort allt 
det där du tänkt och funderar på vad du ska 
ta tag i, då tar du fram kartongen eller albu-
met med gamla fotografier. De svartvita från 
ungdomen. Eller om du har gamla släktalbum 
med äldre porträttfotografier. 

Du vet kanske fortfarande vilka de är, men 
nästa generation kommer inte att veta. Så 
skriv namn på baksidan av fotografierna, du 
som kommer ihåg. Det kan bli ett projekt som 
sysselsätter dig mer än en eftermiddag. 

Dessutom är det meningsfullt, roligt och in-
tressant och en god gärning för framtiden. 

Vi hittade farmor
Själv gjorde jag detta tillsammans med en fas-
ter för några år sedan. Ett foto var konfirma-
tionsfotografiet med min farmor från 1904. 
Massor med ungdomar satt uppradade utan-
för kyrkan med prästen i mitten. Ja, ni vet hur 
sådana bilder ser ut. 

Ansiktena var små och det är svårt att se 
vem som är min farmor. Min faster trodde på 
en av flickorna i vänstra kanten. Jag fotogra-
ferade av konfirmationsfotot och sedan kun-
de vi zooma in på den bilden i mobilen. Visst 
var det farmor som satt där, tredje från vän-
ster. Lätt att känna igen, skärpan i det gamla 
fotografiet var knivskarp. Med modern teknik 
till hjälp kunde vi lösa det som inte gått att 
klura ut på annat sätt. 

Har du fotografier där du inte alls känner 
igen de fotograferade, så ta en bild med mo-
bilen och skicka till din syster, din kusin eller 
en annan släkting, kanske de vet. Ett bra sätt 
att hjälpas åt och att prata om något annat än 
corona.

Eva Johansson
eva@evagun.se
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Ätran flyter söderut mellan Okome och 
Askome socknar. Läs mer på sidan 18. Foto: 
Eva Johansson.
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Ordförandens spalter

Det är konstiga tider vi lever i 
nu. I januari när man först hör-
de om en influensa i Kina, kunde 
man aldrig ana vad som komma 
skulle, inte jag i alla fall. I början 
på mars när DIS hade sitt 40-årsjubileum och 
årsmöte, skrattade vi lite när vi träffades och 
hälsade genom att sparka varandra på skorna 
och knocka armbågar. För att stunden senare 
gå in i konferenslokalen och sitta lika tätt som 
man brukade på konferenser. Det var ett trev-
ligt årsmöte med bra föredrag, det ena kan du 
se på  DIS Youtubekanal, och sedvanliga års-
mötesförhandlingar följt av jubileumsmiddag.

DIS-Filbyter hade gjort en utställning om 
DIS under 40 år.  I samband med utställning-
en visades en film om datatekniken för 40 år 
sedan och visade DIS medlemmar som dem-
ade Disgen. Filmen lyckades jag tigga till mig 
av Björn Johansson och tänkte vi skulle visa 
på DIS-Smålands årsmöte.

Nu  blev det inte så tyvärr, istället fick vi fun-
dera på om det fanns något annat sätt att hålla 
årsmöte än fysiskt. Vi landade i att mailvägen 
var nog det snabbaste sättet. Dessutom hade 
vi ju redan skickat ut alla handlingar i mail 
till alla medlemmar med mailadress. De som 
saknade mailadress eller där mailen studsade 
fick ett fysiskt brev. Efter omständigheterna 
fungerade det väl, men skulle det behövas ett 
annat år, så får vi planera bättre i förväg. 

Släktforskarförbundet kommer att hålla 
sitt årsmöte digitalt via Zoom. Och kan det 
fungera med över 100 ledamöter så borde ju 
vi kunna genomföra ett liknande årsmöte, då 
vi normalt inte är fler än drygt 20 deltagare 
och det var ungefär lika många som svarade 
på mailen till DIS-Smålands årsmöte. 

I stället för inställda möten
Styrelsens ambition är att försöka komma 
medlemmarna lite närmare på olika sätt. Vi vill 
ju ha en nära dialog med er medlemmar och 
hoppas ni känner att det alltid är välkommet 
att kontakta oss. Ett sätt har varit att ha Öppet 
Hus i samband med att vi har våra styrelsemö-
ten på olika orter i vårt verksamhetsområde. 
Detta har fallit rätt bra ut. 

Men vad gör vi nu när vi måste ha styrelse-

möten digitalt?  Hur gör vi för att hålla kur-
ser? Det var ju planerat två kartkurser under 
våren som fick skjutas upp. Vi funderar på om 
det går att köra dessa och andra kurser, träffar 
och möten digitalt?  Vad tror ni?  Hör gärna av 
er och berätta vad ni tycker vi ska införa?  Det 
vi har planerat för hösten står kvar och vi hål-
ler tummarna för att det går att genomföra.

Men det här med inställda möten är ju inte 
bara dåligt, man får ju tid över. Och vi släkt-
forskare vet ju hur vi ska fylla tiden. Själv har 
jag 5–6 flyttkartonger med fotografier, filmer 
och brev efter min moster som gick bort för-
ra året. Allt ska scannas och dokumenteras på 
något smart sätt. Vet inte riktigt hur ännu, det 
är väl därför det fortfarande inte har hänt nå-
got. Visst är det konstigt att fotografier som 
jag har sett sedan jag var liten hos mormor 
och morfar samt i mammas album helt plöts-
ligt blir något helt annat nu i mosters album. 
Fotografierna sitter i ett annat sammanhang 
och med en annan text. Och  hux flux får det 
en annan historia eller innebörd. 

Morfars dagbok
I min mammas samlingar fanns det fotografier, 
biljetter, kvitton från restauranger och kaféer 
från mormors och morfars resa i södra Sveri-
ge i samband med att de firade sin silverbröl-
lopsdag. Jag har alltid undrat hur de hade råd 
att resa Helsingborg – Göteborg – Stockholm 
– Visby – Kalmar – Karlskrona – Malmö och 
Helsingborg. Men plötsligt bland mosters pap-
per hittade jag morfars dagbok. Han skrev all-
tid dagbok i fickkalendern. Oftast bara väder 
och lite vardagsnoteringar. Men här skrev han 
dag för dag vad de tittade på, hur de reste, var 
de bodde med pyttesmå bokstäver så att allt 
skulle få plats på rätt datum. 

Bland annat berättade han om den fasans-
fulla båtresan från Visby till Kalmar på nat-
ten. Med båten full av värnpliktiga som var 
väldigt överförfriskade och full storm. Morfar 
som varit sjöman vågade inte lämna mormor, 
damerna bodde för sig och herrarna för sig, 
utan de satt hela natten ute på däck. Fy vad 
det måste ha varit kallt och båten som gung-
ade hela tiden. Men nästa morgon kom de 
lyckligt fram till Kalmar i alla fall. 

Till sist, var rädda om er och håll avstånd!
Eva Gröön

ordforande@dis-smaland.se
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Velhult är en rote i Asa socken strax 
öster om Lammhult och tre mil norr om 
Växjö. Folket som bott i denna rote har nu 
dokumenterats i en ny bok, producerad 
och utgiven av några av de boende i eller 
utflyttade från roten.

Det här är en sådan bok som en släktforskare 
gläds åt. Den ger kött på benen åt anorna från 
platsen, för här berättas så mycket mer än vad 
som står i kyrkböckerna.

Här möter vi den olycksalige rusthållaren 
Johan Jonasson i Velhult som så tragiskt för-
lorade både hustru och son. Och Ida i Nyland, 
på torpet där hon bodde långt in i vår tid, 
en fattig men god och uppenbarligen älskad 
människa. 

Amerikaemigranterna bröderna Edvard och 
Emil Petersson återvände hem och köpte det 
gamla säteriet Mössjöås. Därifrån hade en 
tidigare arrendator försvunnit efter de stora 
nödåren  1867–1868. Så många livsöden!

Boken heter Welhult – En rote mitt i Små-
land. Det är ett gediget arbete bakom boken, 
ett arbete som startade 2006 på initiativ av 
Ingvar Lilja och Jan Wibrån. Alvar Liljen-
gren, Ingegerd Hellberg och Bengt Lilja ingår 
bland författarna och Emma och Tomas Lilja 
står för utformningen. En verkligt lokal pro-
duktion. Mer information om boken finns på 
www.velhult.se.

Det här har de gjort bra. Välstrukturerat och 
tydligt, gård efter gård, torp efter torp, och 
sist en avdelning med berättelser från byg-
den. De olika boställena beskrivs ingående. 
Varje kapitel inleds med en översiktlig text 
som förklarar och ger bakgrund. 

De många bilderna på både människor, hus 
och miljöer och de många kartorna ger bok-
en ett stort värde. Särskilt värdefullt är också 
de utdrag från domböckerna om fastebreven 
som återges. 

Eva Johansson
eva@evagun.se

Ny bok om dem som bodde i Velhults rote

Skräddarefamiljen Gadd bodde i backstugan 
Norrelycke i Velhult.

Velhults siste husar Peter Magnus Welin och 
hans hustru Chatarina Nilsdotter.
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Farmors mor hette Vendla Jonsdotter. 
Om denna beundransvärda kvinna finns 
mycket att berätta. Hon var född 1834 i 
grannsocknen Åseda. Tjugofyra år gam-
mal gifte hon sig den 29 december 1858 
med den fem år äldre bonden Carl Au-
gust Abrahamsson i Kvarterbo.

Den nyblivne maken hade redan ett äktenskap 
bakom sig. Men vem var han och vad tänkte han 
på, när han sex år tidigare hade gift sig med en 
tjugofem år äldre, barnlös änka? Jag har förstås 
ingen anledning att klandra honom. Han har ju 
stor del i att jag själv kom till världen.

Som släktforskare har jag förstått, att äkten-
skap vid den tiden sällan ingicks av förälskel-
se och kärlek. Det handlade mer om att skaffa 
sig ett ekonomiskt drägligt liv. Jag tror att den 
23-årige Carl August såg en möjlighet att för-
dubbla sitt jordägande.

Unga män, som övertog sina föräldrars 
jordbruk, gifte sig ibland med en av grannens 
döttrar. Inte sällan hade bruden en bit ärvd 
jord att tillföra.

Blev han förgiftad?
Carl August var född i byn Höneskruv och hade 
samma år köpt en av Västregårdarna i Kvarter-
bo för 3 333 riksdaler. Det är på den gården som 
hans dottersons dotter, min syster Kerstin med 
familj numera bor.

Carl Augusts första hustru Helena, eller 
”Nissa-Lena” som hon kallades, var inte känd 
för milt sinnelag. Nils, hennes tidigare make, 
hade dött julafton 1845. Enligt församlingens 
dödbok var dödsorsaken förkylning. Gran-
narna hade hört hur makarna ofta trätte och 
började undra hur den starke och friske Nisse 
kunde dö av en enkel förkylning, bara 48 år 
gammal? Hade Lena förgiftat honom? Ingen 
ville stå bakom en anmälan till häradsrätten, 
men ett rykte började spridas och ett rykte 
kan vara lika dömande som en domstol.

Även Carl August nåddes så småningom av 
ryktet och var på sin vakt. Efter att han en 
gång ätit något som föreföll honom märkligt i 
smaken gick han till ladugården och kräktes i 
grishon. Resultatet blev att grisen dog och att 
makarna skiljdes.

Skilsmässa
Nu måste jag erkänna att jag inte har något be-
vis för att denna historia är sann. Kanske hade 
Carl August redan träffat Vendla Jonsdotter 
från Labbemåla i Åseda och insett att äkten-
skapet med Lena var ett misstag. Kanske var 
historien om grisen ett påhittat försök av mina 
egna förfäder att förklara varför Carl August 
efter sex års äktenskap begärde skilsmässa, nå-
got som då var mycket ovanligt.

Så här skriver församlingens kyrkoherde i 
sin ämbetsberättelse till biskopen den 20 ja-
nuari 1859:

”Äkta makars sammanlevnad kan knappt 
väntas bättre än den är. Äktenskapsskillnad för 
oenighet har här inträffat, om jag minnes rätt, 
3 gånger under min kyrkoherdetid, snart 34 år. 
Helt nyligen upplöstes sålunda ett äktenskap 
där mannen var född 1829 och hustrun 1804.”

Kyrkoherde Wahrstedt menade att den sto-
ra åldersskillnaden var orsak till skilsmässan.

Under de år Carl August var gift med Hele-
na var båda makarna skrivna på hennes gård 
i grannbyn, medan bostadshuset i Kvarterbo 
var uthyrt. Vid husförhöret i oktober 1858 är 
Carl August tillbaka i Kvarterbo och den 29 
december samma år gifter han sig med Vend-
la.

Sju barn
Hon hade fyllt tjugofem, när hon den 19 juni 
1859 födde makarnas första barn Klas. Med an-
dra ord, de var ”tvungna att gifta sig”, som man 
brukade säga förr i tiden. Redan i oktober året 
därpå kom lillebror Algot. Under åren 1862 till 
1868 födde hon ytterligare fem barn, däribland 
vår farmor Ulrika 1863 och yngsten Carl Jonas 
1868. De övriga, två döttrar och en son, dog 
som spädbarn.

1868-1869 var det år som i folkmun benämn-
des ”Det svåra året” på grund av missväxt och 
svält.

I februari 1869, tio år efter makarnas gifter-
mål, blev Carl August allvarligt sjuk och på 
sin hustrus trettiofemårsdag, den 24 febru-
ari somnade han in. Drygt fyra månader se-
nare skulle han ha fyllt fyrtio. Dödsorsaken 
var nervfeber, en inte helt ovanlig sjukdom, 

om man söker i församlingars dödböcker vid 
denna tid.

På 1177:s hemsida får man veta att detta är 
en bakteriesjukdom som sprids via förorenat 
vatten eller mat som inte är ordentligt kokt 
eller stekt. Den kallas också tyfoidfeber, sep-
sis eller blodförgiftning och är livshotande 
om den inte behandlas. I Sverige är den nu-
mera ovanlig och antalet fall per år har under 
2000-talet varierat mellan 8 och 32. Mest fö-
rekommer den i Afrika, Sydamerika och Syd-
ostasien.

Nöden stod för dörren
I en tid när husmödrar tvingades blanda ut 
mjölet med bark eller mossa, stod Vendla 
plötsligt ensam. Hur äktenskapet varit vet jag 
förstås inte, jag kan bara hoppas att deras tio år 
tillsammans hade varit bra och lyckliga.

Jag anar att Vendla var förtvivlad och und-
rade hur hon skulle klara av sitt lilla jordbruk 
och att helt ensam försörja sina fem barn i 
åldrarna från 10 månader till 9 år.

Många sädbingar tömdes och en dag var 
också Vendlas binge tom. Hon hade fått veta 
att den svenska regeringen bett andra länder 
om nödhjälp och att ett skepp från Ryssland 
lastat med säd hade anlänt till Kalmar.

En dag selade hon sina båda oxar, satte dem 
framför en vagn och på krokiga och gropiga 
vägar startade hon den sju–åtta mil långa re-
san till Kalmar. Jag antar att någon av hennes 
fem yngre systrar tog hand om barnen och 
djuren under tiden.

Men resan var förgäves. När hon kom fram 
till Kalmar var all säd slut.

Nytt äktenskap – men kort
Hur skulle Vendla som ensam kvinna klara av 
sitt jordbruk och dessutom försörja fyra små 
barn. I drygt ett år hankade hon sig fram. Jag 
antar att släktingar och grannar ställde upp 
och hjälpte henne ibland. Att anställa en dräng 
hade hon inte råd till. Enda utvägen var att gif-
ta om sig.

I oktober 1870 flyttade Jonas Nilsson till 
gården och en månad senare blev han Vendlas 
andre make. Äktenskapet blev mycket kortva-
rigt. När jag upptäckt att det fanns ett slags 
släktförhållande mellan Jonas Nilsson och 
Vendlas förste makes hustru Helena, miss-
tänker jag att det fanns ämnen för trätor mel-
lan dem. Efter fyra månader gav båda upp och 
Jonas flyttade till sin syster och svåger. Detta 
hade kyrkorådet fått vetskap om och makarna 
kallades till medling.

”Utdrag ur protokollet, vid kyrkorådets sam-
manträde i Elghults skolhus den 23 April 1871.

Kyrkorådet hade sammanträdt med anled-
ning deraf att hemmansegaren Jonas Nilsson 
och hans hustru Wendla Gustava Jonsdotter 
från Qvartebo Westregård, hvilka makar blif-
vit förekallade samt båda voro närvarande, lef-
de i oenighet med hvarandra, dessa makar in-
gingo äktenskap den 26 November 1870, bodde 
sedan tillsammans i circa 4 månader, hvarefter 
mannen öfvergaf sin hustru samt med hennes 
begifvande flyttade till södra Rås.
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Vendla Jonsdotter - gift tre gånger Bilden till vänster: Vendlas mor 
Anna-Stina Danielsdotter fyllde 
100 år den 22 augusti 1911. Hon 
avled den 25 september 1912.

Bilden till höger: Vendla Jonsdot-
ter och tredje maken Jonas Akati-
us Jonsson.
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Kyrkorådet fann inga giltiga skäl å någondera 
sidan till detta korta äkten-skaps upplösande, 
utan förmanade de förekallade att med krist-
ligt tålamod fördraga hvarandra samt å ömse 
sidor räcka hvarandra en försonande hand.

I hufvudsaken ansåg sig kyrkorådet för öfrigt 
ingenting kunna uträtta till dessa makars för-
bättring, helst som mannen förklarade sig ej på 
något vilkor vilja fortsätta äktenskapet.

Ut supra In Fiden
Vikt. Norlén kyrkorådets ordförande.”

Rymde till Amerika
En skilsmässa var för 150 år sedan i det närmas-
te omöjlig att få godkänd. Stor åldersskillnad 
var tydligen en giltig orsak. Ett annat alterna-
tiv var att den ena maken rymt och inte gick att 
återfinna.

I kyrkans husförhörslängd uppges i juli 1871 
att Jonas Nilsson ”vistas i Nord Amerika”. 
Vendla ansökte då om skilsmässa hos Härads-
rätten.

”Utdrag af domboken, hållen vid lagtima hös-
tetinget vid Uppvidinge härad i Lenhofda den 
12 September 1871.

Å hustru Vendla Gustafva Jonsdotters väg-
nar inlemnade Nämndemannen Nils Gustaf 
Lundstedt i Marshult följande till Häradsrät-
ten ställda ansökan:

Som min man Jonas Nilsson af idel ondska 
mot mig och utan mitt gifna löfte afviket ifrån 
sitt hem i Qvartebo Westreg. utan att återkom-
ma, så får jag härigenom anhålla om hans laga 
efterlysande.

Qvarterbo Westergård den 12 September 1871
Wendla Gustafva Jonsdotter
Wid denna ansökan voro fogade
1. Utdrag ur protokollet, hållet vid kyrkorå-

dets sammanträde i Elghults skolhus den 23 
April 1871.

2. Ett så lydande intyg: Att hemmansega-
ren Jonas Nilsson från Qvartebo Westregård 
af nedanskrifna församling uttagit Arbets och 
Frejdbetyg till Norra Amerika den 2 Juli inne-
varande år samt att han, enligt intyg från tro-
värdiga personer, derstädes lärer vistas, varder 
härmedelst på begäran intygadt.

Elghult å Pastors Expeditionen den 11 Sep-
tember 1871.

Vikt. Norlén t.f. Pastor”
Även Häradsrätten var tveksam till att godkän-
na Vendlas ansökan och krävde fler bevis.

”Wid tingets slut den 31 Oktober 1871 afsades 
följande Utslag: För erhållande af upplysning 
rörande Jonas Nilssons vistelseort anser hä-
radsrätten nödigt att höra Elghults församlings 
medlemmar och uppskjuter ärendet af sådan 
anledning till Förste Rättegångsdagen af nästa 
ting, då sökanden, derest ansökningen fullföl-
jes, bör tillstädsekomma samt förete medlem-
marnes vid kommunalstämma i omförmälda 
afseende meddelade yttrande.

Som ofvan,
På Härads Rättens vägnar C.E.Cervin”

Skilsmässa efter tre år
Först nästan tre år senare, i april 1874, fick 
Vendla sin skilsmässoansökan beviljad och den 
10 juni samma år gifte hon sig för tredje gången. 
Vendla hade fylllt 40 år och hennes nye make, 
Jonas Akatius Jonsson, var sju år yngre. I sju 
månader hade han i församlingens husförhörs-
bok varit antecknad som hennes dräng.

När Jonas flyttade in i november 1873 kom 
han närmast från När på Gotland. Dit hade 
han kommit i januari 1869 och där bodde hans 
åtta år äldre bror Carl med familj. Carls hus-
tru var född i Närs församling, men bröderna 
Carl och Jonas Jonsson var födda i byn Nöb-
bele i Lenhovda församling, medan deras för-
äldrars födelseförsamling var Älghult.

Vendlas båda äldsta söner, Klas och Algot, 
utvandrade till Nordamerika på 1880-talet. 
Där gifte de sig med var sin svenska och bild-
ade familjer. Fram till moderns död 1924 hade 
de brevkontakt med henne och familjen i Sve-
rige, men därefter bröts den.

Dottern tog över
Vendla och Jonas brukade gården i Kvarter-
bo tills den 1884 överläts till nästa generation, 
dottern Ulrika och hennes make Karl Oskar Jo-
hannesson.

Yngste sonen Carl Jonas stannade i hem-
socknen. 1892 var han tjugofem år gammal, 
och på väg att gifta sig med den sjuttonåriga 
Hulda Sofia Mathilda Fransdotter, enda bar-
net till bonden Frans Karlsson i Marshults 
Västregård och hans hustru Sofia Eriksdotter. 
Paret hade tagit ut lysning och 1/6 mantal av 
gården i Marshult var redan skriven på Carl 
Jonas. Men trolovningen bröts och Carl Jonas 
flyttade tillbaka till Kvarterbo.

Denna uppgift hade jag aldrig tidigare hört 

talas om, troligen kände inte heller vår far och 
hans syskon till den.

Han förlyfte sig
Jag har däremot fått höra att Carl Jonas arbe-
tade som dräng vid Flöxhults säteri och att han 
var ovanligt stark och gärna visade sin styrka. 
Efter ett alltför tungt lyft uppstod en invärtes 
bristning och blödning. Mjälten hade spruckit 
och efter några dagar på Lenhovda sjukstuga 
avled Carl Jonas endast 28 år gammal. Vendla 
och Jonas kallades till sjukstugan, eftersom so-
nen bett att få träffa dem, men de kom för sent, 
han var redan död när de anlände.

Kyrkans längder visar att efter den brutna 
trolovningen var Carl Jonas kyrkoskriven i 
Kvarterbo ända fram till sin död. Att han ar-
betade som dräng i Flöxhult, kan mycket väl 
vara sant liksom det tunga lyftet, i förening 
med den dödsorsak som församlingens död-
bok uppger, ”Bukhinneinflammation i fören-
ing med kronisk tarmkatarr”.

Den tjugonde december 1895 dog Carl Jonas 
och nyårsdagen 1896 begravdes han på Älg-
hults kyrkogård.

Porträttet på sonen
Hon hade inget lätt liv, Vendla Jonsdotter. Tre 
barn hade hon förlorat strax efter att de fötts 
och när deras far dog var det hungersnöd. De 
båda äldsta sönerna fick hon aldrig återse efter 
att de lämnat Sverige. Hon hade nyss fyllt 60 
och hade många år kvar av jordelivet. Jag har 
också hört berättats att sorgen över sin yngste 
sons död ”kom hon aldrig över”. 

Om jag ibland är tveksam till om det som 
jag hört berättas verkligen är sant, så är just 
detta något jag aldrig kommer att tvivla på. 
På en vägg i ”storarummet” på övervåningen 

hängde ett stort porträtt inom en brun ram, 
när jag var barn och jag fick veta att detta var 
farmors bror Carl Jonas. Nu anar jag att det 
först hängt på väggen hos Vendla.

När Carl Jonas avled, hade hans syster Ul-
rika och hennes make Karl Oskar ägt gården 
i Kvarterbo i elva år. De hade fått tre barn, 
Alma, Anna och Georg och fyra år senare, 
1899, föddes deras yngste, min far Richard. 

Kanske blev det lite trångt i stugan, så att 
det blev anledningen till att Vendla och Jon 
lämnade undantagsboendet och såg sig om ef-
ter ett annat hem. I november 1906 flyttade 
makarna till ett torp som i husförhörslängden 
kallas Backet. Troligen var det samma plats 
som senare fick namnet Solbacken, eftersom 
jag har hört äldre kusiner tala om att de häl-
sade på de båda gamla i Solbacken.

Begravd i Älghult
När maken Jonas avled i mars 1921 flyttade 
Vendla tillbaka till Kvarterbo. Ulrikas och Karl 
Oskars tre äldsta barn var då gifta, bara Richard 
bodde hemma och där fanns gott om plats.

Vendla fick ytterligare tre år i Kvarterbo. 
Där slutade hon sina dagar den 11 maj 1924. 
Medan hennes båda makar och fyra av barnen 
fick sitt sista vilorum på den gamla kyrkogår-
den, blev hennes på Älghults nya kyrkogård. I 
samma grav vilar nu sedan 2010 också Vend-
las dotterdotters dotterson och runt omkring, 
men i andra gravar, flera av hennes ättlingar.

Ingrid Vikström
ingvik32@gmail.com

Bilden till vänster: Vendlas son 
Carl Jonas. 

Bilden till höger: Fem generatio-
ner. Sittande: Anna Stina med 
döttrarna Vendla och Maria.
Bakre raden: Vendlas dotter Ulri-
ka, hennes dotter Anna med sonen 
Sterner, dottern Wilhelmina (lära-
rinna i Åseda och den som delade 
stugan med sin mor och skötte 
henne under de sista åren.) 
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Cecilia von Hausswolff.

Mats Eriksson
Som ny styrelsemedlem i DIS Småland är man 
lite nyfiken på hur arbetet i DIS fungerar och 
jag förstår att nyfikenheten är ömsesidig så för 
den som undrar:

Jag är Mats Eriksson, snart 60-årig folkhög-
skollärare i engelska, historia och IT som har 
sin mormor att tacka för intresset för släkt-
forskning. Hon köpte för 50 år sedan en släk-
tutredning, som jag långt senare fick ta del av 
antagligen eftersom hon var nyfiken på sin 
egen mormor, Lovisa från Norra Vi, som var 
oäkta barn till Herman Gyllenhammar på Iv-
ranäs. 

Trots efterforskningar har jag inte lyckats 
belägga vare sig det ena eller det andra, hon 
saknas helt enkelt i födelseböckerna. Mor-
mors nyfikenhet fick mig i alla fall intresserad 
av genealogi.

Östergötland och Småland
På mödernet har jag rötter både hos smeder i 
norra Östergötland på gränsen till Närke och 
hos fattiga torpare i södra Östergötland med 
Sommenbygden där min mormors mormor 
föddes.

På faderslinjen finns förfäderna hos bön-
der i Skärstad- och Ölmstadbygden i Småland 
bakåt till 1600-talet. Om personer kan saknas 
i födelseböcker så kan det ju också vara så 
att hela böcker saknas, som i Ölmstad där en 
brand förstörde många böcker med mina anor 
bland mycket annat.

Vill veta mer
Jag har också haft anledning att gå in på emi- 
grantforskning eftersom mormors morbror 
som 15-åring utvandrade till Amerika. Att spå-
ra honom har varit en spännande historia som 
kanske kan berättas vid ett annat tillfälle.

Jag är ingen namnsamlare, som försöker hit-
ta så många anor som möjligt, men tycker att 

det är en fröjd att närma sig äldre tider genom 
prästernas varierande handstilar i kyrkböck-
erna. Jag försöker vara noga med att kontroll-
era och bekräfta alla upgifter i kyrkböckerna.

Som IT-lärare gläder jag mig också åt alla 
möjligheter som datorer och internet erbjud-
er, inte minst med kartor och flygfotografe-
ring. Och DIS senaste present till oss släkt-
forskare: appen Släkten! Den har framför allt 
gjort det ännu lättare att dela med sig av sin 
släktforskning.

Cirkelledare
Under några år nu har jag också varit med att 
leda en släktforskarcirkel i Missionskyrkan i 
Mullsjö där jag hör hemma. 

Cirkeln har gett mig anledning att lära mig 
en del om Stockholm och släktforskning i stä-
der, vilket ju, som många vet, är en helt annan 
sak än landsbygden där folk varit mer bofasta.

Mats Eriksson

Cecilia von Hausswolff
Släktforskning så här i coronatider är en trevlig 
och mycket stimulerande sysselsättning som 
bättre kan utföras i isolering utan störande mo-
ment som att passa tider, umgås med vänner, 
nära och kära och allt annat som hör till det 
precoronala livet. 

Skämt åsido, så är jag glad att min mor för 
många år sedan engagerade mig i sin släkt-
forskning. Hon hade hittat min farfars an-
teckningar om hans släkt och ville se om hon 
kunde komma vidare med det, men även hitta 
sina egna rötter. 

På den tiden fick man åka till Vadstena för 
att läsa kyrkböckerna och det var inte förrän 
arkiven blev digitala som hon lyckades över-
tala mig att hjälpa till. Jag har nu släktforskat 
i minst 15 år med både min släkt och diverse 
vänners och bekantas släkter. 

Socionom
Nu är jag sedan sex år tillbaka pensionär men 
jag är egentligen socionom till professionen 
och har i många år jobbat i kommunal social-
tjänst i både Oslo och Linköping. Gjorde ett av-
brott och var i Libanon som FN-soldat i två och 
ett halvt år i perioden 1985–1988. 

Halkade så småningom in i IT-världen och 
de sista 15 åren av mitt yrkesliv har jag arbe-
tat med IT-relaterade frågor som bland an-
nat IT-ansvarig, och systemförvaltare i Lin-
köpings kommun. I arbetsuppgifterna ingick 
också webbdesign, bildbehandling och tryck-
saksproduktion och allt annat som hade med 
IT att göra (eller inte)! 

Nu är jag inte en helt hopplös datornörd 
utan har andra intressen såsom exempelvis 
träslöjd, golf, segling, språk och svampplock-
ning.

Släkt från södra Sverige
Min släkt på min fars sida kommer huvudsak-
ligen från Skåne, Blekinge och Skaraborg men 
på min mors sida finns det många smålänning-
ar, varav flera tyvärr kommer från församlingar 
där kyrkoböckerna har förstörts i bränder eller 
där prästerna skriver så pass oläsligt att man 
nästan ger upp. Där har DISBYT varit en stor 
hjälp för att så småningom hitta rätt. 

Jag beklagar att jag inte har några rötter i 
exempelvis Åtvidaberg eller Vreta Kloster där 
prästerna inte sällan skriver långa levnadsbe-
skrivningar i dödböckerna som ger lite mer 
hull åt den avlidne. Har man tur kan man i 
andra församlingar hitta någon liderlig sälle 
eller slösaktig suput som förslösat sitt arv och 
därigenom få en mer fyllig bild av hur släk-
tingen levde sitt liv, för det är ju det som är 
intressant! 

Hauswolffska Samlingen
För ett år sedan gjorde jag en överraskande 
upptäckt då jag försökte leta i Arkiv Digital ef-
ter en församling som skulle börja på bokstä-
verna Ha. Plötsligt dök det upp någonting som 
kallades Hauswolffska Samlingen i listan över 
tänkbara arkivbildare! 

I handlingarna visade det sig att en av mina 
anfäder som levde 1766–1854 också var släkt-
forskare och att hans forskning nu finns arki-
verad och läsbar, i alla fall om man kan tyda 
hans handskrifter. Jag hade ingen aning om 
detta tidigare men kan väl då konstatera att 
intresset för släktforskning verkar ha gått i 
arv och att det är av födsel och ohejdad vana 
som jag tänker fortsätta min forskning, för 
som tur är tar det ju aldrig slut!

Cecilia von Hausswolff

Mats Eriksson 

Våra nya styrelsesuppleanter
DIS Smålands styrelse fick vid årsmötet i mars två nya suppleanter: Cecilia von 
Hausswolff och Mats Eriksson, båda med rötter i Småland. Här får de presentera sig 
själva och sin släktforskning.



fanns träff på Jonas Magnus i tre av årskolum-
nerna;

1878  B 101, 18
1881  D 69
1884  B 56, 10

Leta upp rätt volym
Därefter är det bara att slå upp volymen för 
1878, leta fram polisunderrättelse nr 101, kika i 
sektion B (häktade personer och avlysningar), 
och leta upp 18:e stycket ( se bilden på vänster 
sida).

Här får jag alltså även en liten beskrivning 
av hans utseende. Sedan är det bara att kika 
vidare på de två sidorna för åren 1881 och 
1884 och se vad man hittar där. 

Dessutom hittade jag två träffar till på Jonas 
Magnus i efterföljande registerbok:

1886  D 70,6
1887  B 110,7

Misstänkt för giftmord
Det jag kände till sedan tidigare var de två till-
fällen som Jonas Magnus spenderat tid i fäng-
else för stöld. Tack vare polisunderrättelserna 
så fick jag nu veta att han även varit dömd för 
bruk av livsfarligt vapen och misstänkt för gift-
mord! 

Eftersom giftmordet aldrig nämndes i hus-
förhörsboken, så antar att han inte blev dömd 
för det, men utan polisunderrättelserna hade 
jag aldrig uppmärksammat det, och självklart 
blir det nu mitt nästa steg i släktforskningen 
att undersöka detta.

Uppgift om dom
Än så länge finns inget indexerat register, men 
lär man sig slå i dessa registerböcker så går det 
ändå rätt fort att hitta den person man söker. 

I dessa underrättelser får man även veta vid 
vilken häradsrätt och vilket datum personen 
dömdes för sitt brott, så man sen lätt kan gå 
vidare och hitta fallet i rätt dombok. Så lycka 
till i ditt letande efter kriminella släktingar 
och spännande livsöden!

I Riksarkivets register Fri-
givna straffarbetsfångar får vi 
även se en bild på Jonas. 

Daniel Johnsson
anforskning@outlook.com

 

Källreferenser:
Polisunderrättelser (o) Reg:1878-1884 Bild 600 
(AID: v948257.b600.s111)

Polisunderrättelser (o) Reg:1885-1890 Bild 400 
(AID: v948258.b400.s71)

Polisunderrättelser (o) 1878 (1878) Bild 2060 
(AID: v948280.b2060)

Polisunderrättelser (o) 1881 (1881) Bild 1490 
(AID: v948283.b1490)

Polisunderrättelser (o) 1884 (1884) Bild 1190 
(AID: v948286.b1190)

Polisunderrättelser (o) 1886 (1886) Bild 1660 
(AID: v948288.b1660)

Polisunderrättelser (o) 1887 (1887) Bild 2580 
(AID: v948289.b2580)
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Jonas Magnus Eriksson, 1834-1909. Fotografiet 
finns på registerkortet som upprättades vid hans 
frigivning 1881 och ingår i Fångvårdsstyrelsens 
arkiv över frigivna straffarbetsfångar. Dessa 
finns också hos Arkiv Digital. Bildkälla: Riksar-
kivet.

Polisunderrättelserna gavs ut av poli-
sen i Stockholm med början år 1878 och 
skickades ut tre gånger i veckan till lan-
dets alla domstolar, häkten, fängelser 
och polismyndigheter. 

I underrättelserna kan man läsa om efterlysta 
och häktade personer, frigivning av fångar samt 
diverse underrättelser.  Polisunderrättelserna 
finns samlade årsvis i bokform med tillhörande 
register, och dessa finns tillgängliga hos Arkiv 
Digital. 

Så misstänker man att en släkting under 
åren 1878-1948 utfört någon kriminell hand-
ling, eller som i mitt fall, jag visste det genom 
anteckning i kyrkboken, så kan denna källa ge 
värdefull information. Jag fick nämligen reda 
på att landsfiskalen hade stått och knackat på 
torpet Gatstugans dörr med bister min vid fler 
tillfällen än vad jag kände till.

Register
Börja med att söka på Polisunderrättelser hos 
Arkiv Digital. De 13 första volymerna innehåll-
er personregister för respektive års underrät-
telser. Sök först på efternamn, sedan på för-
namn. Det står även angivet födelsedatum på 
respektive person, så att du vet att det är rätt 
person som du har hittat.

Polisunderrättelserna som är sorterade i 
kronologisk ordning är indelade i följande 
sektioner:

A.  Efterlysta personer
B.  Häktade personer och avlysningar
C.  Diverse underrättelser
D.  Uppgifter om frigivna fångar
E.  Stulen och bortkommen egendom

Johan Magnus Eriksson
Jag valde att söka efter min släkting Jonas 
Magnus Eriksson, född 21 maj 1834 i Horn, som 
jag visste hade en kriminell historia. 

Mycket riktigt hittade jag honom i registret. 
I polisunderrättelserna hade han dock i vissa 
böcker döpts om till Johan Magnus, och fått 
ett något felaktigt födelsedatum, men då jag 
kände till en del av hans brott, visste jag att 
det var rätt person. 

I första registerboken för åren 1878-1884 

Polisunderrättel-
serna kan berätta 
en hel del om de 
släktingar som på 
något sätt hamna-
de i klammeri med 
rättvisan. Bildkäl-
la: Arkiv Digital.

Polisunderrättelserna med efterlysningar och 
information om häktade finns på Arkiv Digital.

Här hittar du efterlysta och häktade
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Tack vare svensk byråkrati finns omfat-
tande statistik om dödsorsaker sedan 
snart 300 år. Artikeln belyser kort den 
historiska utvecklingen och jämför vad 
smålänningarna dog av 1815, 1915 och 
2015.

För den enskilde släktforskaren är det i regel 
dödbokens information om dödsorsak som är 
intressant. Myndigheter, historiker med flera 
är dock mer betjänta av övergripande statistik 
som kan jämföras över tid. 

Från Tabellverket till SCB
Före 1749 noterades dödsorsak endast undan-
tagsvis i kyrkoarkiven men genom Tabellver-
kets tillkomst detta år fick prästerna i uppgift att 
sammanställa och rapportera uppgifter i mor-
talitetstabeller som innehöll de sjukdomsnamn 
som skulle användas när dödsorsaken notera-
des (se bild nedan).

Nomenklaturen reviderades vid flera till-
fällen och både antal grupper och sjuk-
domsnamn/omständigheter varierade påtag-
ligt på de blanketter som Tabellverket (som 
från 1756 hette Tabellkommissionen) gav ut 
1749–1831 [1].

Från sistnämnda år till 1859 fanns nästan 
inga förtryckta sjukdomsnamn. Prästen fick 
själv ange sjukdomen men eftersom olika be-
nämningar förekom för samma sjukdom blev 

statistiken under den här perioden inte läng-
re enhetlig [2]. Situationen förbättrades åter 
efter 1860 genom nya myndighetsföreskrifter.

Statistiska centralbyrån (SCB) inrättades 
1858 och avlöste då Tabellkommissionen som 
centralt statligt organ. En tongivande person 
vid SCB under tidigt 1900-tal var Ludvig Wi-
dell. Under hans ledning utarbetades detalje-
rade rapporter om bland annat dödsorsaker 
[3].

De flesta släktforskare vet nog att man kon-
taktar vårdgivaren för att få reda på exakt 
dödsorsak för personer avlidna efter den 30 
juni 1991. Statistik över dödsorsaker sam-
manställs av Socialstyrelsen [4]. I dess data-
bas redovisas den underliggande dödsorsa-
ken, kodad enligt en internationell version av 
sjukdomsklassifikationen ICD-10. 

Den som är intresserad kan själv ta ut sta-
tistik ur databasen och få den exporterad till 
en Excel-fil. Landsarkivens folkbokföringsav-
delningar kan i regel bistå med information 
som faller inom sekretessgränsen fram till 
halvårsskiftet 1991.

Sjunkande dödstal
Dödstalet, det vill säga andelen avlidna, har 
stadigt sjunkit de senaste 300 åren. Under pe-
rioden 1750–1800 avled i genomsnitt cirka 2,5 
procent av befolkningen varje år. 

Variationen från år till år var dock stor långt 
in på 1800-talet. Missväxt och epidemier or-
sakade toppar på över 5 procent på 1770-talet 
och över 4 procent i början av 1800-talet. 

Skillnaden i dödlighet mellan städer och 
landsbygd var länge markant men minska-
de efterhand och 1915 var städernas dödstal 
faktiskt lägre än landsbygdens [3]. Efter 1860 
minskade de årsvisa svängningarna kraftig 
med undantag för 1918 då spanska sjukan 
krävde 37 000 svenska liv. Sedan 1950 ligger 
dödstalet på cirka 1 procent.

Dödsorsaker
I tabellen på sidan 17 redovisas de tio vanligas-
te gruppvisa dödsorsakerna för personer avlid-
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na i de tre smålandslänen 1815, 1915 och 2015. 
Underlaget kommer från Demografiska data-
basen [1], SCB [3] respektive Socialstyrelsens 
dödsorsaksregister [4].

Det statistiska underlaget är dock inte per-
fekt. För 1815 saknas rapporter från flera för-
samlingar. Med kännedom om befolkningens 
storlek och dödstalet uppskattas att antalet 
rapporterade dödsorsaker är 83–92 procent 
för länen. En annan brist är att 10 procent av 
fallen rubriceras som oangiven sjukdom. 

I SCB:s rapport från 1915 konstateras att 5,2 
procent av smålänningarna avlider av okän-
da eller otillräckligt definierade dödsorsaker. 
Denna andel av statistiken hade förbättrats 
under senare år, och det fanns andra länder i 
Europa som uppvisade både bättre och sämre 
siffror, men helt nöjd var inte SCB. 

En förklaring myndigheten gav var att en 
stor andel av befolkningen bodde på lands-
bygden där det rådde brist på fackmän som 
kunde hjälpa till att fastställa dödsorsakerna. 
Det fanns endast 317 provinsialläkare förde-
lade på alla län [5]. 

På landsbygden i det glest befolkade Kro-
nobergs län var andelen okända (eller otill-
räckligt definierade) dödsorsaker 8,1 procent. 
Även för en känd dödsorsak fanns det ibland 

viss tveksamhet och SCB indikerade då detta 
med begreppet ”sannolik” istället för ”bevis-
lig”. 

Ålderdom
En annan betydande grupp i både 1815 och 1915 
års statistik utgörs av de som avled av ålder-
domssjukdomar. Värt att notera är att denna 
grupp inte specificerades närmare ens 1915. I 
landsbygdssocknen Nävelsjö avled 10 personer 
år 1915, tre av ”ålderdoms aftyning”, och för en 
av dessa finns en anteckning som refererar till 
en läkare. 

Som jämförelse avled samma år 237 perso-
ner i Jönköpings Sofia församling. I tre fall 
står det ”ålderdoms svaghet” men för två av 
dessa finns kompletterande information om 
andra diagnoser. Ytterligare några Jönkö-
pingsbor noteras avlidna i ”marasmus senilis” 
med samma innebörd. Exemplet styrker Wi-
dells anmärkning om skillnaden mellan stad 
och landsbygd [3].

Oklarheter
Förvånansvärt få (0,1 procent) strök med i Kro-
niska förgiftningssjukdomar som alkoholism. 
Superiet var ju omfattande men troligtvis hann 
de flesta dö av andra orsaker innan spritens 
verkningar blev för svåra. 

Något ska väl en smålänning dö av! 
Statistik över dödsorsaker då och nu

Vänster: Pehr Wargentin (1717–1783) var en drivande kraft bakom bildandet av Tabellverket. Han 
initierade den första folkräkningen 1749 och konstruerade mortalitetstabeller. Bildkälla: Wikipedia. 

Mitten: Ludvig Widell (1870–1934) ledde SCB från 1905 och hade stor del i utarbetandet av kyrko-
bokföringsförordningarna 1910 och 1915. Bildkälla: Armémuseum. 

Höger: Rapporten om 1915 års dödsorsaksstatistik finns på SCB:s hemsida. 

Detalj från Tabellverkets blankett från 1749 på 
vilken dödsorsaker rapporterades efter ålders-
klass och kön. Källa: Demografiska databasen.
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De tio vanligaste 
dödsorsakerna för 
personer avlidna i 
Småland 1815 (7 169 
personer), 1915 
(9 053 personer) 
och 2015 (8 140 per-
soner). För att för-
enkla redovisning-
en är stavningen 
moderniserad, vissa 
rubriker förkortade 
och ett par grupper 
sammanslagna.

Att många dog av inflammationer i lungor 
och luftrör (se Andningsorganens sjukdomar) 
förefaller inte så konstigt. Cancersjukdomar, i 
tabellen på sidan 17 rubricerade som Svulster, 
tog många liv även i början av 1900-talet men 
statistiken är grov. SCB:s undergrupper var 
endast ”kräfta”, ”sarkom” och ”andra svul-
ster”.

Också i nutid finns brister i underlaget till 
exempel genom felaktigt ifyllda eller saknade 
dödsorsaksintyg [6]. Diagnostiken förbättras 
hela tiden och fortfarande obduceras cirka 
20 procent av de avlidna men som tabellen 
på nästa sida visar så hamnar ett par procent 
av dödsfallen i gruppen Andra symptom, sjuk-
domstecken och onormala fynd.

Eftersom vi lever mycket längre idag än för 
hundra år sedan är det föga förvånande att 
vi också dör av andra orsaker. Håll och styng 
(lunginflammation) och andra infektions-
sjukdomar var mycket vanliga förr. De flesta 
som 1915 drabbades av tuberkulos avled av 
lungsot. Olika cancerformer samt hjärt- och 
kärlsjukdomar utgör i dag en betydande andel 
medan spädbarnsdödligheten är låg.

Allt mer detaljerad statistik
Dödsorsaksstatistiken för 1815 grundar sig på 
ett 40-tal sjukdomsnamn och sjukdomsgrup-
per. Ett sekel senare sker indelningen i 18 hu-
vud- och 101 undergrupper. SCB redovisar 
också hur dödsorsakerna fördelas på län, stad 
respektive landsbygd, kön, ålder, yrke och tid-
punkt på året [3]. 

Hälften av alla som avlider i influensa gör 
det i januari. Vintertid sker även de flesta ål-
derdomsrelaterade dödsfallen medan själv-
mord och drunkning är vanligast under den 
varma delen av året. Eftersom dödsstraffet 
ännu inte var avskaffat tar rapporten höjd för 
denna dödsorsak men under benämningen 
”lagligt avlivande”. 

Den klassificering som underbygger dagens 
dödsorsaksregister är mycket detaljerad och 
består av  (december 2018) 1 938 diagnoser i 
ett tjugotal huvudgrupper. Huvudgruppen 
”Vissa infektions- och parasitsjukdomar” har 
21 undergrupper varav en utgörs av ”Tuber-
kulos” som i sin tur klassificeras på fem sätt 
bland annat beroende på var i kroppen sjuk-
domen konstaterats.

Bråd död
Olyckor och självmord finns med på tio-i-topp 
vid alla tre tillfällen och detaljerad statistik 
fanns redan 1915 (tabellen på sidan 16). Då av-
led många till följd av krosskador, frakturer och 
sårnader, ofta i arbetsplatsrelaterade olyckor. 

Trafikolyckor var vanliga även förr och en 
och annan släktforskare har säkert stött på 
begreppet ”skenolycka”, det vill säga en häst 
som hade råkat i sken och orsakat någons död. 

En annan vanlig dödsorsak i Sverige 1915 var 
drunkning. Fler hade sin utkomst från sjön 
och simkunnigheten var låg. Inte helt förvå-
nande skedde de flesta småländska drunk-
ningstillbuden i Kalmar län. 

Det som 1915 klassificerades som våldsam 

Statistik över 
dödsorsaker för 
personer i Småland 
som avlidit genom 
”våldsam död” 1915 
och 2015. De sju 
största grupperna 
är medtagna vilket 
omfattar hela grup-
pen år 1915 och 90 
procent av år 2015. 
I några fall har 
gruppnamn förenk-
lats och grupper 
slagits samman.

död hamnar idag i gruppen Yttre orsaker till 
sjukdom och död (skador och förgiftningar).

Sätten på vilket självmorden genomfördes 
1915 redovisas inte länsvis men de flesta av-
led genom hängning och strypning, skott eller 
dränkning. I kategorin skott ingick ett antal 
fall, alla män, som använt dynamit! 74 små-
länningar (60 män och 14 kvinnor) tog sitt liv 
detta år. Antalet mord och dråp 1915 skiljer 
sig inte nämnvärt från det i dag. 

Ulf Örnemark
ulf.ornemark@telia.com

Källor
1. Demografiska databasen, www.cedar.umu.
se/ddb/.
2. H. Castenbrandt, Rödsoten i Sverige, Göte-
borgs Universitet, 2011.
3. Dödsorsaker 1915, Statistiska centralbyrån, 
Stockholm 1920, www.scb.se.
4. www.socialstyrelsen.se/register/dodsor-
saksregistret.
5. Wikipedia, uppslagsord provinsialläkare, 
2018-10-11.
6. Dödsorsaksstatistik. Historik, produktions-
metoder och tillförlitlighet. Komplement till 
rapporten Dödsorsaker 2008.
Artikelnr. 2010-4-33, www.socialstyrelsen.se, 
april 2010.
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För den försmådde friaren blev den 
tidigare fästmöns bröllop med en annan 
man alltför svårt. Vad som hände efter 
bröllopet kan du läsa i denna berättelse 
från Ingvar Andersson, uppväxt i Röshult 
i Gryteryds församling.

Den 11 oktober 1919 hölls bröllop för Alvi-
na Bengtsson, född 1895 i Barslida, och Karl 
Hansson, född 1888 i Röshult. Båda kom från 
Gryteryds församling. Bröllopet hölls i Alvinas 
hem i Barslida. 

Bland bröllopsgästerna fanns Malcolm och 
Anna i Nygård i Röshult. Malcolm har berät-
tat följande historia hemma i Nygård, och den 
har berättats vidare till hans sonson Kaj Phi-
lipsson.

När bröllopsgästerna satt sig till bords kom 
det in en ung man som inte var bjuden, men 
som alla kände igen och visste att han var 
en tidigare försmådd friare till Alvina. Han 
gick runt under tystnad och tog alla gäster-
na i hand. Det var helt dödstyst i salen och en 
otäck stämning la sig. Därefter lämnade han 
och försvann.

Mannen försvann
Kanske redan samma dag eller dagen efter sak-
nade man honom, han var försvunnen från sitt 
hem. Hans namn var Johan Edvard Svensson, 
född 1895, och var alltså jämngammal med Al-
vina. Han bodde hemma hos sina föräldrar i 
Hökabäcks backstuga, belägen bara någon ki-
lometer från Alvinas hem i Barslida. 

Det man starkt misstänkte var att han tagit 
livet av sig genom att hoppa ner från bron vid 
Kornarp i Ätraån, som ligger cirka nio kilo-
meter västerut från Hökabäck (utefter nuva-
rande länsväg 153). Kanske hade han lämnat 
något spår efter sig, till exempel sin cykel, el-
ler att någon sett honom. Han dödförklarades 
den 13 oktober 1919.

Tre månaders väntan
I Död- och begravningsboken för Gryteryd 
(1895-1939) får man bekräftelse på att denna 
hemska händelse är sann. Där står under döds-
orsak för Johan Edvard Svensson: ”Självmord 
genom dränkning under sinnesförvirring. 

Dödsort: I Ätran vid Kornarps by uti Gunnarps 
församling.” 

Vidare står det under särskilda anteckning-
ar: ”Liket anträffat den 26 jan 1920 i ån Ätran 
mitt för byn Godhult i Okome socken. Begra-
ven den 8 feb 1920.”

Så förskräckligt för de anhöriga, att i dryga 
tre månader inte veta vart han tagit vägen och 
sedan få reda på att han följt med strömmen 
och alla forsarna ända ner till Okome, ungefär 
25 kilometer nerströms, inte långt från Ynge-
redsfors kraftverk. 

Förälskelsen fick ett grymt slut för denne 
24-åring.

Ingvar Andersson
ingvar.s.andersson@blixtmail.se
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Distanskurs i Disgen
DIS-Småland erbjuder distanskurser i Disgen 
2019.

På en distanskurs kan du studera när det 
passar dig bäst själv. Anmäl dig när du vill. 
När du anmält dig utses en handledare och du 
får kursmaterial, det tar ungefär två veckor. 
Sedan kan du starta kursen.

Det finns inget start- eller slutdatum på kur-
sen men det är samma material som vi använ-
der i studiecirklar och detta är anpassat till 
cirka åtta veckors studier.

I kursen ingår bland annat:
- Programmets uppbyggnad.
- Skapa mapp för alla släktdata.
- Inmatning och registrering av data.
- Kopplingar och relationer mellan olika 

personer.
- Analyser och kontroll.
- Hantering av bilder, orter och källor.
- Utskrifter och utdrag.
För att tillgodogöra dig kursen behöver du 

ha bra kunskap om Windows och övrig dator-
kunskap.

Priset är 800 kronor för medlem, 1000 kro-
nor för icke medlem. Anmälan görs genom 
e-post till distans@dis-smaland.se.

Påminnelse om obetalda 
medlemsavgifter
Idag har DIS-Småland 58 medlemmar som inte 
har betalt sin medlemsavgift för 2020.  

Väldigt tråkigt tycker vi och hoppas att det 
är ett förbiseende. Därför denna påminnelse. 

Men om det är så att du inte vill vara med-
lem längre, kontakta oss gärna så plockar vi 
bort dig ur vårt medlemsregister.

Studsande mail
DIS-Småland har 71 medlemmar som saknar 
mailadress.  Detta kan bero på att man inte har 
någon mailadress eller inte har angivit någon. 

Eller så har våra mail studsat tillbaka på 
grund av fulla mailboxar eller felaktig mail-
adress. Mailadresser som studsar tillbaka 
plockas bort ur vårt medlemsregister. 

Därför uppmanas alla att gå in på medlems-
registret och kontrollera att era uppgifter är 
rätt. Gå till vår hemsida www.dis.se/medlem 
och skrolla ner till självservice. Logga in med 
medlemsnummer och lösenord. 

Släktforskardagarna 2020 är inställda. De skul-
le hållits den 22-23 augusti i Skövde men på 
grund av risken att sprida coronaviruset har de 
ställts in. 

Arrangörer var Skövde släktforskarförening 
i samarbete med Sveriges Släktforskarför-
bund. 2022 räknar man med att ordna Släkt-
forskardagarna i Skövde i stället. 

2021 års släktforskardagar är redan bokat 
i Göteborg den 14-15 augusti. Göteborg firar 
sitt 400-årsjubileum nästa år och då ordnas 
också flera andra arrangemang. Därför hålls 
Släktforskardagarna tidigare än vanligt, för 
att bereda plats på hotellen för dem som vill 
besöka mässan. 

Släktforskarförbundets årsstämma brukar 
hållas varje år i samband med Släktforskarda-
garna. Eftersom det är inställt och det fortfa-
rande råder restriktioner om större samling-

ar planeras årsstämman att ske digitalt den 5 
september i stället.  

De får årets priser
Varje år utser Sveriges Släktforskarförbund 
mottagare av flera olika priser. 

I år är det Ulf Berggren som tilldelas Victor 
Örnbergs hederspris bland annat för sitt ar-
bete som föreläsare, studieledare och med 
smedforskning. Mats Ahlgren får priset Årets 
eldsjäl för sitt arbete med att sprida informa-
tion om genetisk genealogi. 

Årets gravstensinventerare är Adam Karls-
son som registrerat över 10 000 gravstenar i 
Gravstensinventeringen. Årets NÅDD-pris-
tagare är Ulf Hedberg och Årets anbytare 
är Maud Svensson. DIS-Filbyter får pris för 
största medlemsökning.

Den objudne bröllopsgästen

Släktforskardagarna 2020, 2021 och 2022

I Ätran i Halland återfanns i januari 1920 krop-
pen efter Johan Edvard Svensson från Hökabäck 
i Småland sedan han troligen tagit sitt liv i okto-
ber 1919. Fotografiet är taget ungefär vid sam-
ma plats norr om Yngeredsfors och visar Ätran 
norrut. Byn Godhult i Okome socken ligger på 
Ätrans västra sida. Foto: Eva Johansson.
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BAvsändare:
Föreningen DIS-Småland
c/o Eva Gröön 
Skälsbäck Norrgården 107
579 94 FAGERHULT

SVERIGE 

PORTO BETALT

DIS-Smålands aktiviteter hösten 2020

Öppet hus
Här kan du träffa oss, få hjälp av faddrar, utbildare, DISBYT-ombud, 
visning av DISPOS och träffa styrelsemedlemmar. Vi hjälper dig om du 
har problem med att konvertera till ditt nya program. Vi kan också visa 
dig hur man gör för att skicka in till DISBYT. 

Tranås : 29 augusti kl 13.30 - 15.30
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Storgatan 50

Västervik: 26 september kl 13.30 - 15.30
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Kolonivägen 5

Ljungby: 28 november kl 1330 - 15.30
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsgatan 3

Tematräffar
Träffar om DISBYT och DISPOS med flera andra databaser som kan 
underlätta din släktforskning.

Vimmerby: 3 oktober kl 13.00 - 16.00
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Sevedegatan 34

Sävsjö: 17 oktober kl 13.00 - 16.00
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Köpmangatan 4

Gränna: 24 oktober kl 13.00 - 16.00
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Grenna Kulturgård

Alvesta: 7 november kl 13.00 - 16.00
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Centralgatan 3

OBS! Dessa aktiviteter är tillsvidare planerade för hösten. Om 
restriktioner på grund av coronavirus fortfarande råder kan de 
komma att ställas in. Läs på vår hemsida www.dis-smaland.se 
för aktuell information. Vi samarbetar med Studieförbundet 
Vuxenskolan.


