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Redaktionskommittén för medlemsbladet är:
Gullan Olsson, Alva Lilja, Gösta Alexandersson och Jan Jutefors.
Artiklar, frågor och efterlysningar skickas till: KLGF, Ryssbyvägen 15, 380 30 Rockneby
Medlemsavgift 2009: 160:-; familjemedlem: 40:-. Postgironr 436 19 72-5.

sidan 12

2

KLGF-bladet Nr 69, Nov 2008

Ordföranden spalt...

En solig höstsöndag reste vi tio Epitafiet har sedan 1760 hängt på
personer från min mans släkt till den läktare som tillhörde släkten.
Påverkad av temperaturväxlingaFrödinge kyrka.
rna i kyrkan, sot från ljusen och
Häradshövding Petter Hiertstedts damm, flyttades epitafiet till vaepitafium har efter 131 år åter penhuset.
Den placeringen var knappast
satts upp på södra långväggen i
Frödinge kyrka. Detta skulle fi- bättre.
1877 överlämnades gravminnet
ras.
Att sitta i kyrkbänken och låta till Kalmar läns fornminnesförentankarna gå till familjen Hiert- ing. Det hängdes upp på Kalmar
stedt, som levt och verkat i för- slott och därefter har det tillhört
samlingen i flera generationer och Kalmar läns museums inventarier.
Av ättlingarna till Hiertstedts 11
som fått sina sista vilorum i den
två våningar stora gravkammaren barn som blev vuxna, är vi många
under kyrkgolvet var en häftig släktforskare och övriga intresupplevelse.

serade i släkten som uppsökt museet för att få se epitafiet.
Släktingar och församlingen i
Frödinge började arbeta för att få
tillbaka gravminnet till Frödinge
kyrka. Epitafiet har konserverats
i Linköping och den 13 maj blev
det återbördat till kyrkan.
I inledningen till gudstjänsten berättades om predikstolen från
1626 i S:ta Gertruds kyrka i Västervik som Hiertstedt var intresserad av att köpa 1744.
Kyrkoherden i Västervik ville
bli av med den ”för församlingen
tittar bara på denna pråliga predikstol istället för att titta och lyssna på mig”.
Så för 150 daler kopparmynt
köpte Hiertstedt predikstolen till
Frödinge församling.
130 kända ättlingar till Petter
Hiertstedt hade fått en personlig
inbjudan från församlingen i Frödinge.
Vid kaffeminglet i vapenhuset
syntes flera forskare från Kalmar
och vår förening. Alla är de ättlingar till ”hövdingen i Frödinge”.
Gullan Olsson
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Pratkväll

Vill DU vara med Släktforskarhjälpen
på biblioteken
att påverka?

Höstens sista pratkväll i forskar- Ge oss förslag på programpunklokalen den 24 November.
ter du vill att vi ska genomföra.
Temat blir Forskartips
Vi behöver tips på bra, trevliga
och intressanta föreläsare till
Tid: 19.00
våra träffar.
Vill du att vi ska ge oss i kast
Eftersom de andra bägge kvällar- med nya områden? Vad skulle det
na blev sådana dundersucceer vara i så fall?
Vad kan DU göra för föreningmed många deltagare, så se till att
du kommer tidigt för det kan bli en?
Hör av dig rill någon i styrelsen!
ont om plats.
(Vi garanterar dock att du inte
ska bli utan plats)

TEMA-nummer
om militärer

DIS Småland
inbjuder till träff för släktforskare och andra historieintresserade
Dag: Lördagen den 15 Nov.
Tid: 11.00
Plats: Ståthållaregatan 52 A
Program:
Allmän frågestund om Disgen
och en kort information om nästa
version 8.2 som kommer till våren.
Peter Ullgren, Lundahistoriker,
forskare och författare berättar om
”Uppsnappade brev från Karl
XII:s soldater i Norge 1716”
Inträde: 40 kronor inkl fika
Anmälan: senast torsdagen den
13 nov till Britt Strömbäck,
Tfn: 0494- 51 395
sms: 070- 663 12 00
E-mail:
stromback.forvaltning@telia.com
Arrangeras i samarbete med
KLGF

Hösten 2008
Biblioteket i Kalmar
Måndag 8 sept kl 17-20
Måndag 15 sept kl 13-15
Måndag 22 sept kl 17-20
Måndag 6 okt kl 17-20
Måndag 13 okt kl 13-15
Måndag 20 okt kl 17-20
Måndag 3 nov kl 17-20
Måndag 10 nov kl 13-15
Måndag 17 nov kl 17-20

Biblioteket i Nybro
Torsdag 18 sept kl 17-19
KLGF-bladet kommer med ett Tisdag 14 okt kl 17-19
temanummer till våren om solda- Onsdag 12 nov kl 17-19
ter, båtsmän m.m.
Vi behöver berättelser. Varför Biblioteket i Emmaboda
inte om F 12 t.ex., eller någon som Onsdag 3 sept kl 17.30-21
Onsdag 8 okt kl 17.30-21
gjort lumpen på I 11 eller I 12.
Onsdag 5 nov kl 17.30-21

KLGFs Forskarstuga
Ståthållareg. 52 A, Kalmar
Öppettider:
Måndagar
kl. 13.30 – 19
Tisdagar
kl. 09 – 20
Onsdagar
kl. 10 – 20
Torsdagar
kl. 13 – 21
OBS! Tiderna kan vara ändrade efter
att tidningen kommit ut.

Vill du vara alldeles säker på att
få en plats så ring och kolla först
Tfn: 070- 282 97 25
Vi kommer i fortsättningen att
kräva dig på personnummer vid
våra träffar. Vi är tvungna att rapportera detta till studieförbundet.
Det är inget som vi själva har hittat på, utan reglerna är sådana,
utan personnummer - inga bidrag.

Biblioteket i Torsås
Onsdag 10 sept kl 17-19
Onsdag 8 okt kl 17-19
Onsdag 12 nov kl 17-19
Biblioteket i Borgholm
Lördag 27 sept kl 11-13
Biblioteket i Mörbylånga
Lördag 6 sept kl 11-13
Lördag 8 nov kl 11-13
Biblioteket i Färjestaden
Lördag 4 okt kl 11-13

Hjälpen i Färjestaden missades av
olika anledningar, men den kommer
att ersättas av en annan dag, som vid
pressläggningen inte bestämts. Håll
utkik på biblioteket
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Släktforskarhjälpen Tjust Släktforskarpå biblioteken
förening
Våren 2009
Biblioteket i Kalmar
Måndag 2 febr kl 17-20
Måndag 9 febr kl 13-15
Måndag 16 febr kl 17-20
Måndag 2 mars kl 17-20
Måndag 9 mars kl 13-15
Måndag 16 mars kl 17-20
Måndag 6 april kl 17-20
Måndag 20 april kl 13-15
Måndag 27 april kl 17-20
Biblioteket i Nybro
Torsdag 19 febr kl 17-19
Tisdag 19 mars kl 17-19
Onsdag 16 april kl 17-19
Biblioteket i Emmaboda
Onsdag 4 febr kl 17.30-21
Onsdag 4 mars kl 17.30-21
Onsdag 1 april kl 17.30-21
Biblioteket i Torsås
Onsdag 11 febr kl 17-19
Onsdag 11 mars kl 17-19
Onsdag 8 april kl 17-19
Biblioteket i Borgholm
Lördag 28 mars kl 11-13
Biblioteket i Mörbylånga
Lördag 7 febr kl 11-13
Lördag 4 april kl 11-13
Biblioteket i Färjestaden
Lördag 7 mars kl 11-13

Program
Datum: 12 nov
Tid:
18:45
Plats: Utkiken, Stadsbiblioteket
Rune Oppgården talat om Landskapskartering mellan 1790-1830,
gamla mått och vikter.
Kaffen, Lotteri, Anbyte
Datum: 26 nov
Tid:
18:00
Plats: Brandstationen Västervik
Pratkväll
Datum: 3 dec
Tid:
18:45
Plats: Utkiken, Stadsbiblioteket
Luciakaffe. Valle Johansson sjunger
och berättarn om Hemsöborna från
mitten av 1800-talet till nutid.
Lotteri, Anbyte

Lena Bohman, Nybro
suppleant i styrelsen presenterar sig
själv:

Kortisar

Mina släktforskningsområden är
Jönköping, Falköping, Vänersborg
och USA.

DISBYT

Det som för mig är moroten i släktforskningen är etnologin -att lära mer
om hur människor levde hur deras
vardag såg ut.

är utan tvekan en av världens största
databaser för släktforskare. Just nu
så innehåller den inte mindre än 17,1
miljoner poster!
DISBYT är helt och hållet uppbyggd av DIS-medlemmar, som har
skickat in utdrag från sina släktforskarprogram. Varje post innehåller
uppgift om namn, församling och årtal för händelser som född, gift och
död, eller annan händelse.

Ny släktforskarförening i Småland
Vi behöver hjälp på biblioteken.
Vi vill att DU ställer upp någon
eller ett par gångeroch hjälper till.
Ta kontakt med Jan Jutefors så får
du vidare hänvisning.

Vem är du?

5

nu har det bildats en ny släktforskarförening i Småland. Det är Kronobergs Läns Genealogiska Förening
som har fått konkurrens. Den nya
föreningen är bildad i Älmhult och
heter SIE - Slektsforskare i Elmhult.

Jag bor i Nybro. Jag har släktforskat
i 4 år men alltid varit intresserad av
historia.

Anbytarträff
i Nybro
Lördagen den 25 oktober ordnades
en anbytarträff på biblioteket i Nybro.
De socknar man samlades om var
Madesjö, Oskar och Örsjö. 14 medlemmar mötte upp.
De allra flesta hade datorer med
hela sin släkt inlagd, så det var lätt
att jämföra varandras resultat och
diskutera kring de uppgifter som
skiljde sig åt, samt att kontrollera vilka källor som använts.
Biblioteket hade plockat fram ekonomiska kartan till oss, så att det skulle vara lätt att identifiera olika platser.
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Båtsmännen i Berga
av Jan-Olof Carlson

Ett foto från 1895 visar Kvarnkullen i Berga. Bredvid den stora
kvarnen står Mjölnaren Per Magnus Håkansson. Nere på vägen står
hans nära 20-årige son Albert med
sin cykel. De är min morfar och
morfarsfar.
Kvarnen byggdes 1834-35 av
skomakaren Jonas Westerlund.
Han övergick från skomakaryrket
till att bli mjölnare och senare mältare i Lindsdal, dit han flyttade
efter år 1848.

mar Län. Calmar, Berga 18, 20. Det
fanns alltså två båtmansrotar i Berga.
Frågan var nu om stugan på Kvarnkullen var en av dessa. I husförhörslängder från slutet av 1800-talet
fanns en Båtsman Samuel Peter Smålänning med familj, skriven som boende hos Mjölnaren Per Magnus
Håkansson. Forskningen om honom
i General Mönstrings Rulla visade
följande:

Efter Westerlund var där fyra mjölnare före Per Magnus Håkansson
som köpte den år 1870. Till vänster i
bakgrunden står en liten stuga, som
var ett båtmanstorp. Stugan revs i
början av 1900-talet för att bli en
drängkammare, som byggdes av an-

1845 Dörby Socken
No 7 Smålänning
Peter Svensson Smålänning, antagen
1803, född 1779. Avled den 20 juni
1845, 66 år gammal.
Samuel Peter Svensson Smålänning, antagen 14/10 1845, 27 år.
Född 26/1 1820 i Lemnhult, Jönkö-

vändbart virke, murstock och spis i
en uthuslänga på gården. Kvarnkullen låg under Berga 3.
Efterforskning om båtsmän som bodde i stugan har varit intressant. I Statistisk sammanställning av det
Svenska Indelningsverket av Clas
Grill 1865, under rubriken No 11
Smålands Båtsmanskompani, Kal-

pings län. Gift 5/3 1852 med Maja
Lisa Svensdotter från Berga, dotter
till Sven Håkansson och Elisabeth
Svartlock. De får 2 döttrar, 1852 och
1858. Samuel Peter får avsked 1862,
efter 17 tjänsteår för sjuklighet med
vitsord att han sig väl förhållit.
1863 flyttar familjen till Berga och
blir boende hos Carl Carlsson (1808-

1890) No 3 Berga. Mjölnare Per
Magnus Håkansson köper Kvarnkullen 1870 och har då Samuel Peter
Små-länning med familj boende på
kullen. Sjuklig och fattig avlider
Samuel Peter den 5/9 1888. Hustrun
Maria Christinas öde är obekant.
1810 års General Mönster Rulla för
Smålands Roterings Compagni, Calmar Län Norra Möre
Härad visar från 1790 vilka Båtsmän som varit antagna till Roten No
18 i Berga.
Calmar Socken
No 18 Balkman
1790 antogs Isak Balkman, född
1759 och gift 1795 med Lisa Månsdotter. De fick två döttrar samt tvillingpojkar. Isak Balkman fick avsked
25/11 1810 och flyttade då till Westerslät i Kläckeberga. Lisa Månsdotter avlider 1815, 56 år gammal. Isak
Balkman gifter om sig med Maria
Andersdotter, född 1783 och de får
en dotter 1816 och en son 1819. Isak
Balkman avlider 1820, 61 år gammal
På rote No 18 följer Nils Balkman,
född 1752, gift 1779 i Kalmar Stadsförsamling med Ingrid Månsdotter
och de får en son 1782. Ingrid Månsdotter avlider 1810. Avskedade båtsmannen Nils Balkman avlider i
Kläckeberga 1812, 60 år gammal.
När han blev antagen respektive fick
avsked är obekant.
1816
Vid Generalmönstringen blev noterat ny båtsman, Jonas Andersson
Balkman, antagen 1808, 18 år gammal, född 1790. Han hade 1816 åtta
tjänsteår. Han finns inte vidare noterad i rullorna. Han blev 1816 sjökommenderad till Fregatten Galathe.

KLGF-bladet Nr 69, Nov 2008

Kanske hände något härefter.
1822 är noterat, Carl Fredrik Balkman antagen 1817, 34 år och nu 39
år, med 5 tjänsteår, född 1783. Han
får troligen avsked efter 15 tjänsteår. Han avlider i Stora Wångerslät i
Åby socken 12/9 1847. Familjeförhållanden är okända.
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1885
Erik Emanuel Johansson Balkman,
antagen 1885 10/9, 19 år gammal,
född i Hossmo 9/12 1867. No 18

1790 vilka Båtsmän som blivit antagna till roten No 20 Berga

Balkman Erik Emanuel Johansson
överflyttad till sjömanskårens värvade stam 1/5 1889. Vakant från 1/5
1889.

No 20 Berg
1790
Jonas Persson Berg, kronobåtsman
antagen 1790, 23 år, född 1767, gift
1793 med Maja Nilsdotter från Berga och dotter till Båtsman Nils Balck.
Jonas Berg blev 1816 uttagen till Fregatten Galathe.

1837 är som ny båtsman på No. 18,
Jonas Andersson Balkman, antagen
6/6 1837, 28 år och född 1809.
Kronobåtsman Jonas Balkman vigdes 19/11 1842 med Lisa Catarina
Magnidotter från Berga. De får en
son 1842 och Jonas Balkman avlider 14/6 1847 i Carlskrona. Sonen
avlider 1890 i Kläckeberga. Änkan
gifter om sig i Hossmo 1852.
1852 är noterat för No 18 Calmar
socken. Gustaf Adolf Larsson Balkman, antagen 1851 6/8, 22 år och
född 1829. 1857 står han som kanonkommendör approberad sjökommendering. Han avlider i Genua, Italien
den 6 juni 1857, nästan 28 år gammal och ogift. Han kan ha deltagit i
en expedition med Korvetten Najaden som företogs 1857-58 till Medelhavet. Resan varade i 8½ månad
med besök i ett stort antal hamnar.
1862
Ny båtsman på No 18 blev Ferdinand
Svensson Balkman, antagen 1857 2/
10, 27 år gammal, född 1834 i Elghult på torpet Nyemålen. Han hade
vid antagandet 4 tjänsteår. Ferdinand
Svensson blev utstruken 13/9 1864.
Motivering ej noterad.
1867
Anders Peter Petersson Balkman,
antagen 1865 24/2, 21 år gammal, två
tjänsteår, född 1845 i Dörby. Befaren approberad sjökommendering.
Anders Peter vigdes 1868 i Dörby
med Johanna Christina Dahlberg. De
fick två barn, 1861 och 1871. Hustrun avlider 1874. Anders Peter Balkman var båtsman på No 18 Berga till
31/3 1885 då han blev avförd efter
20 tjänsteår.

1897
Berga No 18 vakant från 1889. Noterat i lista över vakanser i Norra
Möre 1897.
Nio båtsmän finns noterade på No
18 Berga.
Calmar Socken
Två båtsmän Berg är noterade med
enbart vigseldatum och boende i
Berga. Sigfrid Berg, gift 27/12 1713
samt Lars Berg, gift 5/2 1717. Närmare uppgifter saknas.
Olof Larsson Bärg, båtsman i Berga. Gift 1743 i Kläckeberga med
Karin Andersdotter från Wästerslät.
De fårfyra barn under åren 17461755.
Dessa tre båtsmän saknas i Rullorna.
1810 års General Mönster Rulla för
Smålands Roterings Compagni, Calmar Län Norra Möre Härad visar från

1827
Jonas Berg noterades som Wälbefaren Båtsman med 37 tjänsteår. Han
avled 29/1 1829 61 år av Frossa.
1830
Ny båtsman på rote 20 blev Johannes Adamsson Berg, antagen 1830,
27 år. Johannes Berg vigdes 1832
med Maria Helena Sjögren från Berga. De fick en dotter 1833 och den
27/8 1858 avled Johannes Berg, 55
år gammal. Han hade 28 tjänsteår.
1859
Peter Göransson Berg, antagen 1859,
23 år och född 1837 i Åby socken.
Han blev kasserad för sjuklighet
1862.
Inte några båtsmän noterade i Rullan förrän 1882.

8
1882
Den 13/5 detta år antogs Otto Fredinand Lindblom, född 1861 i Lemnhult socken i Jönköpings län till ny
båtsman för No 20.
Otto Ferdinand Berg vigdes 1888
med Hedvig Sofia Olsdotter. De fick
4 barn och Hedvig Sofia avled 1897
i lungsot.
1897
Båtsman Otto Berg blev permitterad.
1901 9/11blev han skild från Flottan.
Det var fyra båtsmän på Rote No
20 från 1790 till 1897.
Uppgifterna i General Mönster Rullan visar att båtmanstorpen No 18
och 20 var bebodda av aktiva båtsmän till 1897. De skall ha varit belägna på det som kallades ”västra
allmänningen”. Oduge stenig mark
står det på en karta från 1765. Där
fanns det ett par fattigstugor och ett
par båtmanstorp. Att stugan på
Kvarnkullen kallats för båtmanstorp
kommer troligen av att där bodde en
avskedad båtsman, Samuel Peter
Smålänning med familj. Hans hustru Maja Lisa kom från Berga, vilket säkert var till hjälp att finna ny
bostad.
Utöver de i Berga roterade båtsmännen, uppges i kyrkoböckerna om andra båtsmän som boende där. Från
vilka rotar de kommer och varför de
bott i Berga är svårt att finna svar
om. Kunde de möjligen komma från
någon rote i Kalmar Stadsförsamling, men fått bosätta sig i Berga.

Båtsman Jöns Withår i Berga och
Ingrid Nilsdotter, också från Berga,
vigdes i Kalmar Stadsförsamling år
1714. En son, Johan föddes i Berga
1716.
Båtsman Pär Lärka i Berga avlider
1741.
Båtsman Mathias Pehrsson i Berga, får en son Peter 1756.
Båtsman Anders Swartlock i Berga, får en dotter Elin 1789.
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År 1790 avlider en dotter för Båtsman Lars Lärka i Berga. Även Båtsman Pehr Lustig mister ett barn detta år och han finns även noterad som
fader till en son 1804.
Pehr Lustig avlider 1815. Båtsman
under åren 1842-1866,
Carl Gustaf Svartlock på Berga 8.
1867 står han som Skomakare Danielsson, in i 1900-talet boende på
Berga 8. Han var född 1824, son till
torparen Daniel Nilsson i Wedby,
Förlösa.
Jonas Westerlund
Jonas var son till skomakaren och
båtsmannen Jöns Gisesson Stålbåge
i dennes tredje gifte.
Jöns Stålbåge var Båtsman för No
262 Tjukehall, i Madesjö socken.
Han avled 1789 i Karlskrona tillsamman med ytterligare fyra båtsmän
från Madesjö av en magsjukeepidemi. Det är Jonas son, Aron Ferdinand
som bl.a. berättar detta. Orsaken till
epidemin finns beskriven i en bok av
Erik Hägg.
”När ryska linjeskeppet Vladislaff
togs i beslag i slaget vid Högland 17
juli 1788, medförde de ryska matroserna den ohyra, som skulle komma
att sprida återfallstyfus inom stora
flottan och även i Karlskrona. Omfattningen av denna epidemi framgår av antalet döda i staden, på Tjurkö och på sjökastellen från slutet av
november 1788 till slutet av december
1790 beräknats uppgå till omkring
14.000 personer. Den svåra farsoten
som gick under namnet Karlskronafebern verkade i hög grad menligt på
vår flottas operationer under de följande krigsåren.
På grund av farsoten i Karlskrona
fick 3600 man landtrupper avsättas
som utfyllnad av de oerhörda vakanserna ombord på fartygen.”
Jonas hade tidigt fatt lära sig skomakaryrket av sin far. Jonas Jönsson
var sockenskomakare i Duvetorp,
Kristvalla socken. Där träffade han
pigan Maria Johansdotter från Westerslät i Kläckeberga. De vigdes 1812

i Kristvalla och de antog namnet
Westerlund efter hennes hemby.
I Duvetorp föddes en son i augusti
1813 som tyvärr avled efter 2 veckor. Detta föranledde troligen till att
de 1814 flyttar till Kalmar Stadsförsamling och Berga där Jonas blev
antagen som häradsskomakare.
Han bedrev yrket med flera lärlingar som det anstod en kunnig yrkesman på den tiden. I husförhörslängden från 1820-talet finns fyra lärlingar namngivna.

”Båtsmanstorpet” på fotot från 1895
är med stor säkerhet inget sådant utan
Jonas Westerlunds skomakareverkstad, troligen byggt omkring 181516.
1830 ingick Jonas Westerlund sitt
tredje gifte. Han övergav skomakaryrket och blev mjölnare och mältare. 1848 sålde han kvarnen i Berga
och flyttade in som nr 29, 1851 till
Linneberga och torpet Lindahl. Här
avled mältaren Jonas Westerlund den
20/1 1863, 77 år gammal. Gravvården som Aron Ferdinand lät resa på
Kläckeberga kyrkogård finns ännu
kvar på kyrkans norra sida.
Nybro i Mars 2008

Källor
Eget arkiv
Madesjö Kyrkoböcker
Kalmar Stadsförsamlings kyrkoböcker
Kalmar Landsförsamlings kyrkoböcker
General Mönster Rulla 1724-1907
Smålands Båtmansregister
S:t Christophers Gilles Chroenika,
1998
Gerhard Koppen: A F Westerlund,
1981
Erik Hägg: Under tretungad flagga,
1941
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Utdrag ur en kulturhistorisk utredning om

Gravhällarna i Kalmar domkyrka 1681-2008
av Johan Apelman
Kyrkoantikvarisk rapport februari 2008, Kalmar läns museum

Den kulturhistoriska utredningens
syfte och målsättning har varit att
inventera, fotografera och beskriva domkyrkans samtliga 80 gravhällar.
Det förekom gravsättningar i domkyrkan mellan 1681 och 1824. Vid
restaureringarna åren 1834 och 1914
flyttades hällarna runt och gravarna
raserades. Endast två hällar ligger
idag kvar på, eller invid, sina ursprungliga platser. Dessa två är hällen över Wachtmeisters gravkor och
hällen över Adam Semmels grav.
Enl. Magnus Gabriel Craelius gravkarta från 1681 fanns hela 84 gravar.
Gravpriserna varierade beroende på
var gravplatsen låg och vem man var.
En församlingsmedlem som haft grav
i Storkyrkan betalade det lägsta priset. Något mer betalade den som tillhörde församlingen, men som inte
haft grav i gamla kyrkan. Dyrast var
det för personer utom församlingen.
Både gravar och gravhällar visar att
det var samhällets övre skikt som
begravdes i domkyrkan.
I koret begravdes personer ur det
andliga och det adliga ståndet. Längre bak begravdes personer ur borgarklassen. Samtliga gravhällar, med ett
undantag är tillverkade av grå eller
röd kalksten. Mellan år 1681 och
1824 skall närmare 2000 personer ha
begravts i domkyrkans 84 gravar.
Jämförelser mellan 1680-talets gravförteckning, gravhällarna och dagens
telefonkatalog visat att många släktnamn fortfarande finns representerade i Kalmartrakten.

De avfotograferade gravhällarna
med beskrivning och personhistorik
gäller:
Handelsmannen och redaren Mattias Olofsson – 1712 och hustrun Sara
Gunnarsdotter – 1693 och Kvartermästaren Mattias Krögerström 17201793

Rådmannen Caspar Hanell – 1745
och Christina Cederholm von Schmalensen. Sonen Caspar Abraham
Hanell och hustrun Anna Elisabet
Sjöborg
Holmmajor Anders Homman 1622 –
1685 och landshövdingen Gustaf von
Psilander 1669 - 1758

Amirallöjtnant Werner von Rosenfeldt 1639 – 1710

Handelsmannen och byggmästaren
Michael Krahner och hustrun Anna

Generalmajoren och friherren Reinholdt Rehbinder 1640 -1709

Handelsman Baltzar Hoppenstedt 1699 och hustrun Dorotea Engels
1627 – 1710

Handelsmannen Johan Fahlberg och
hustrun Catharina Höyer
Baronen Bleckert Wachtmeister –
1701

Handelsmannen och rådmannen Folke Månsson – 1676 och hustrun Elin
Börjesdotter - 1709

Borgmästaren Mattias Robeck 1631
– 1692 och hustrun Maria Rooth

Skepparen och hanelsmannen Christoffer von Sehltzen ca 1670 – 1740
och hustrun Catharina Hingstman

Rådman David Heijock 1620 – 1681
och hustrun Marta Stefansdotter Lippia - 1660

Tullnären Zacharias Lindman 1653
– 1711 och hustrun Catharina Lindman

Brita Lippia – 1674 och Rådmannen
Göran Bremer – 1696

Handelsmannen och redaren Zachris
Andersson – 1693 och fältskären
Ernst Diderich Salomon – 1759

Handelsmannen Hans Baumgardt
och Marta Rodde
Tullnären Didrich Stridbeck – 1711

Skeppsbyggmästaren Hans Mickelson Engel – 1684 och hustrun Maria
Kiön – 1687

Ekipagekommissarie Sven Nilsson
Porsell 1649 – 1693 och Catharina
Zellinger – 1742

Handelsmannen Petter Moberger
1701 – 1779 och hustrun Catharina
Elisabeth Svebilia 1723 – 1755

Borgmästaren Diedrich Mühlenbruch 1628 – 1712 och hustrun Brita Persdotter 1624 - 1669

Handelsmannen och rådmannen Petter Johansson – 1705 och hustrun
Margareta Jacobsdotter

10
Skräddaren, handelsmannen och rådmannen Friedrich Linck – 1708
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Skräddaren Balzer Klunder

Vem är du?

Buntmakaren J. H. Wasserman
Skepparen Hans Johansen 1614 –
1680 och hustrun Margareta Petersdotter Klatte 1620 – 1690
Handelsmannen och rådmannen
Fredrik Siefvertz – 1684 och hustrun
Gunilla Rodde – 1705
Anders Strömberg årtalet 1739
Fortifikationskassören Johan Dahlström och hustrun Elsa Lindblad –
1702
Handelsmannen och bryggaren Johan Mühlenbruch – 1720 och hustrun Maria von Teen – 1720

Handlaren Nils Hasselbom
Bokbindaren och bokhandlaren Olof
Jönsson Knaph – 1675 och hustrun
Dorothea Christoffersdotter Günther
1611 – 1674
Överskäraren och färgaren Mattias
Håkansson – 1705
Ingolf Pederson och hustrun Karin
Bergesdotter
Barberaren Pawel Kaske Balber –
1653
Borgaren Esbjörn Höök

Handelsmannen och skutägaren Jakob Hindrichsson – 1663
Handelsmannen, redaren och bryggaren Pär Håkansson (Scheder) –
1682
Bryggaren och rådmannen Jöns
Jönsson – 1666 och hustrun Anna
Andersdotter
Handelsmannen och bryggaren Håkan Månsson – 1689 och hustrun
Gertrud Persdotter

Skrivaren och rådmannen Gerhard
Nilsson 1650 – 1716 och hustrun
Catharina Franck – 1715
Handelsmannen Daniel Jonsson
Stadskirurgen och badaren Adam
Semmel – 1705
Matronan Anna Olofsdotter – 1684
Peter Ekelin
Lars Åbrandt och hustrun Catharina
Åbrandt

Joakim Dorwichen
Strandvakten Abraham Heidenrich
Strandvaget

Krukmakaren Hindrich Ros och hustrun Maria Ludvigsdotter von Theen
Skepparen Lars Lönebom 1650 –
1702

Kopparslagaren Anders Hjort
Handelsmannen och rådmannen
Christian Witte 1639 – 1701 och
hustrun Anna Nilsdotter Svan – 1710
Slottsbyggmästaren Hans Man
(Hans Fleming) – 1622 och Lars
Krååk
Sekreteraren och överborgmästaren
Christopher Larsson Grubb 1594 –
1681 och hustrun Christina Stiernefeldt 1613 – 1700

Bryggaren Jon Svensson – 1705 och
Elizabet Rolansdotter
Tullnären Samuel Werner

I utredningen finns även en förteckning över gravinnehavarna med årtal som refererar till det år då graven
köptes, ärvdes, såldes eller på annat
vis bytte ägare. Förteckningen är
baserad på Fabian Baehrendtz anteckningar från 1914.

Allan Niklasson, Nybro
suppleant i styrelsen presenterar sig
själv:
”Jag är en bonnapojk som inte kommit någonstans i livet, dvs. jag bor
kvar på den gård i Hultsby, Nybro
där jag föddes i mitten av 50 talet.
Jag är 3e generationen här och har
mina rötter djupt i den Småländska
myllan. Inte någon av mina anfäder
kommer, vad jag vet, från annat än
närstående socknar. Älghult, Madesjö och Oskar gäller på pappas sida
och mamma har sin sina rötter i, fram
för allt Långasjö, men också Ljuder
och Vissefjärda.
Jag har givetvis också tittat på min
frus härkomst och det är framför allt
Bäckebo och Kråksmåla. Bönder,
torpare och en och annan båtsman
hittar jag med mer eller mindre spännande liv. En del har hamnat i tinget
för föga smickrande ”misshandel
med livsfarligt vapen” eller ”förfalskning och utprånglande av
mynt”. För 140 år sen lönade det sig
tydligen att förfalska mynt eller så
gjorde han det bara av tekniskt intresse?
För övrigt gäller inte bara släktforskning för mig, motorcyklar och gamla bilar är kul det också. Jobbar för
brödfödan gör jag som tryckare på
Smurfit Kappa, som förut hette
Munksjö.”
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Berättat av Gärd Wickléus
Det var många som utvandrade från
Öland i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Vi ska följa en av de många utvandrarna från Karlevi i Vickleby socken. Han hette John Johansson (Andersson) och föddes i Karlevi 1874.
År 1892, knappt 18 år fyllda, begärde han flyttningsbetyg för att utvandra till Amerika. John hade tre systrar. Systern Hilda hade utvandrat
med man och dotter redan på 1880talet och stannade kvar i USA livet
ut. Systern Nanny med man från
Vickleby reste ut till Amerika 1908
men återvände på 1920-talet. Endast
en syster blev kvar på Öland.
John blev amerikansk medborgare 1898. Han vistades under alla åren
i Elk, Mendocino county i Kalifornien, som förman på ett sågverk. I
de svenska husförhörslängderna kan
vi se att John kom hem till Öland
1900 i samband med sin fars död,
men reste ut igen 1902. Han kom åter
till Öland 1908, men då var föräldragården i Karlevi såld och båda föräldrarna var döda.

John bodde då hos sina mostrar i Nils
Perssons stuga i Stenåsa och står som
”före detta lantbrukare” i husförhörslängden från Stenåsa. I mars 1912 var
det åter dags att återvända till Amerika för den då 38-årige John.
Min svärmor, Aina Fredriksson,
gift Andersson, har på 1980-talet berättat om en händelse som etsat sig
fast i hennes minne.
Aina var född i Stenåsa 1904, dotter till Amanda och Gustaf Fredriksson. I mars 1912 var lilla Aina åtta
år. Hon berättade, att det var stor
uppståndelse i byn Stenåsa den dag
då amerikafararen John skulle resa
iväg. Han kom på en hästskjuts med
sin stora amerikakoffert. ”Så stilig
han var i hatt och fin rock. En riktig
herreman!” Barnen sprang efter
hästskjutsen och vinkade och ropade. Det var ju så spännande! Denna
händelse skulle många i byn minnas
länge. John blev troligen skjutsad
till den nya järnvägsstationen i
Gårdby som hade tillkommit 1909.
Den åttaåriga Aina kunde inte då,
1912, ens drömma om att hon 1930
skulle gifta sig med John.

John kom hem till Öland för gott
1921. Han bodde då åter i Stenåsa.
Vi vet att han umgicks med Ainas
föräldrar. Ainas pappa Gustaf Fredriksson, f. 1864, hade i sin ungdom
varit i Amerika och fiskat ostron utanför San Francisco. Han återvände
till Stenåsa och gifte sig 1899. Man
kan anta att Amerika var det stora
samtalsämnet när amerikafararna
träffades. John hade under alla åren
i Amerika förblivit ungkarl. Familjebildningen fick anstå till dess att han
kommit åter till hemlandet. Aina som
en i en stor syskonskara fick nu tillfälle att dagligen se amerikafararen
John som nu hade nått en mogen ålder. Tycke uppstod i varje fall, och
1930 firades deras ståtliga bröllop i
Stenåsa.
Aina och John köpte en lanthandel i Vickleby och fick tre barn. John
avled 1954, nästan 80 år gammal.
Aina drev affären ensam vidare till
1984, då den lades ner. Aina avled
1994, 90 år gammal. Johns stora
amerikakoffert finns nu hos ett barnbarn till Aina och John.

12

KLGF-bladet Nr 69, Nov 2008

Ett besök på SVAR i Kallinge
av Jan Jutefors

Text/foto

När man kommer in på SVAR i
Ronneby så slås man av den miljö
som man möter i foajen, dels 50talsatmosfären och sedan 30-talet
vid sidan om.
Det är mycket smakfullt och Annika Otfors myser när hon berättar om det och ideerna som flödade när de inredde rummet.

- Vi saknar tyvärr askkoppen till ställningen här, säger Annika med en
bekymrad min, - det ska vara en sådan där snurrgrej som fanns förr.
- Men förr eller senare kanske vi hittar en sådan, säger hon medan hon
fortsätter rundvisningen i lokalerna.

SVAR i Ronneby är en filial till
SVAR. Ursprungligen var det en arbetsmarknadsåtgärd, ett ALU-projekt och staren skedde den 18 okt
1994, där arbetslösa läste in ortnamn
och byar för ortnamnskatalogerna.
De har gjort Blekinge, Malmöregionen, Kronoberg och Kalmar län.
Numera finns bara tre kvar som är
anställda på filialen eftersom de inte
får några arbetslösa längre. ALUprojekten är ju nedlagda.
Detta hindrar inte att det gäng som
alltså var mammorna till katalogerna
samlas under ett par gånger om året.
När jag besöker Ronneby så är det
en febril aktivitet av damerna, som
kallar sig ”Pärlhönsen”.

Allt arbete är sparat i färgkodade
pärmar för att det ska vara lätt att
hitta: Gröna pärmar för Kalmar län,
röda för Kronoberg, gula för Kristianstads län, blå för Malmö stad och
orange för Blekinge.

Dessutom har man mikrokort för alla
dessa län och uppkoppling både till
SVAR och Genline. Tyvärr finns inte
tillgång till Arkiv Digital, än så länge
i alla fall, Möjligheten finns att det
kanske blir i framtiden.

Pärlhönsen fr.v. Gudrun Turesson, Inga-Lill Gustavsson, Birgitta Gustafsson och
Karin Harrysson
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Ett unikt arkiv har man fått från BLT,
Blekinge Läns Tidning. De hade ett
klipparkiv med födelsedagar. Man
har alltså sparat allt man skrivit om
bemärkelsedagar från 1925 och till
och med 1978.
Det finns i arkivmappar, tyvärr inte
sökbart ännu. Det är meningen att
man ska skanna alla dessa sidor för
att kunna söka på det. Tyvärr kan
man inte släppa det på CD, för man
äger egentligen inte rätten till arkivet. Det var meningen att det skulle
ut i soporna, men så fanns det tydligen någon person som tänkte på vilken värdefull skatt detta var.
Har du någon som fyller jämt mellan 1925 till 1978 i Blekinge, så är
en titt i detta arkiv ett måste.

Här finns mycket att hämta, CD-skivor, ett stort bibliotek med Blekingelitteratur, försäljning av böcker,
SVARs sockenkataloger m.m.
När det gäller Ronneby pastorat, så
är det en s.k. typförsamling, vilket
innbär att absolut ingenting har sorterats bort. Allt ha sparats. Detta finns
nu på DVD, dells på församllingen
men även här.
Dessutom finns här mycket annat
som du som släktforskare har nytta
av och jag kan vekligen rekommendera ett besök här.
Man vill visserligen ha lite betalt,
men det är väl det minsta problemet.
Det kostar nämligen 50 kr för en hel
dag och 25 för en halv dag.

Här är Pärlhönsen Mia Friberg, och tyvärr ryggarna
Foto: Jan
påJutefors
Mona Petersson och Agneta Nilsson
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Några skolminnen
Av f.d. småskollärarinnan Ellen Olausson

En decemberdag 1901 hade mina
barndomsdrömmar gått i uppfyllelse. Jag hade tagit småskollärarinneexamen. 19 år var jag och jublande glad, att jag nått mitt mål.
Min första plats fick jag i januari
1902. Det var 6 veckors vikariat vid
Tullskolan i Kalmar. Det var inte så
värst länge sedan jag själv varit elev
vid den skolan, och alla mina f.d. lärarinnor voro kvar där. De voro allesammans snälla och hjälpsamma
emot mig, men ändå kände jag mig
blyg och bortkommen. Nu fick jag
pröva på, att mönsterlektioner kom
man inte långt med. Många fel gjorde jag i början. Men livet och skolan
lär en, och så småningom kände man
sig säkrare. Det var mer än 30 små
förstaklassare jag undervisade. När
de 6 veckorna voro slut, kunde de
ljuda hjälpligt, fast läsningen var
stapplande.

Den 4 mars började jag ett nytt vikariat. Denna gång i Föra på norra
Öland. Dit kom jag efter att ha åkt
den nära 5 mil långa vägen i släde
från Stora Rör. Dagen var kall och
bister. När jag kom fram på kvällen
var det mörkt. I skolan var ingen
hemma. Skjutskarlen satte ner min
koffert på gården och for sin väg. Där
stod jag nu och stirrade i mörkret på
kyrkan och kyrkogården, vilken låg
på andra sidan vägen, och kände mig
som utkastad i världen. Men omsider kom lärarinnan, som jag skulle
bo hos. Hon tände ljus, kaffebordet
dukades, och mina händer, som blivit köldskadade på resan, bands om.
I Föra fanns inget avklädningsrum,
utan barnens matkorgar och kläder
förvarades i skolsalen. Där fanns två
småskollärarinnor med var sina jämförelsevis små klasser, vilket var
mycket ovanligt på landet på den tiden.
I Föra stannade jag till den första juli.

Nu hade jag fått ordinarie plats i
Källa församling. Dit reste jag med
mitt enkla bohag i augusti. Vid båten i Sandviken kom en skolrådsledamot och hämtade mig med en
skjuts. Han hälsade mig välkommen
och hoppades jag skulle få det lika
bra som min företräderska. ”När ho´
kom till Källa, hade ho´ e´ lita kort
kapp´och en gammal myss. När ho´
efter mång´ år reste därifrån, hade
ho´ e´ lång kapp och en ny myss”,
sade han.
Den femtonde började skolarbetet.
Jag hade 57 barn på två klasser.
Många voro överåriga. Skolrådsordföranden var rädd, att jag inte skulle
kunna klara disciplinen. Jag var ju
så ung. Man det gick bra. De små
ölänningarna voro snälla och tillgivna. Lönen var 300 kronor per år, plus
67 kronor för folkskolans slöjd, samt
husrum och vedbrand. Men mjölk
och diverse andra matvaror skickade alltemellnåt barnens föräldrar till
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mig. En påsk fick jag nära 40 tjog
ägg. I Källa var jag ensam lärarinna.
En kantor skötte folkskolan. Jag trivdes gott och kände mig som hela
socknens barn. Ty alla ville mig så
väl.
År 1908 kom jag åter till Kalmar, nu
som ordinarie lärarinna. Jag hamnade också denna gång i Tullskolan. Nu
kände jag mig säkrare än förra gången. Jag blev god vän med kamraterna och mina f.d. lärarinnor, som voro
kvar i tjänsten. Jag fick en lön på 75
kronor per månad. Det var storartat,
och jag visste inte i början, vad jag
skulle göra av så mycket pengar.
Men ford-ringarna steg och pengarna blev det utväg för. Min första klass
utgjordes av 38 små trevliga flickor.
När jag varit i Tullskolan två år
blev en av lärarna, herr Svänsson,
vald till överlärare. Jag måste lämna
mitt klassrum till honom och flytta
till logen Sanning i gamla staden. Det
var som en litan skola på landet.
Materiel fick jag låna från andra skolor. Rapporter över skolgången
skrevs då varje vecka och lämnades
till överläraren.
År 1911 förflyttades jag till Jendalsskolan. Det var ett litet gulmålat
envånings f.d. boningshus, som ännu
finns kvar, strax intill Barnkrubban
och Vasaskolan. Där fanns ett litet
avklädningsrum, två långsmala lärosalar och ett litet kök på baksidan.
Vi voro fyra lärarinnor, som duplicerade i de båda klassrummen och

hade samklasser på omkring 30 barn
vardera, samt slöjd med 18 öre i timmen som extra ersättning. Varannan
dag slutade läsningen klockan 4 e.m.
Under den mörka årstiden lyste vi oss
med fotogenlampor, som hängde i
taket. I köket hade vi barnbespisning
för de fattigaste barnen. God gröt,
som kokades i grötkokare, och söt
mjölj vankades på rasten. Aptiten var
det inget fel på. Det var flera fattiga
barn då än nu, och klädseln var i
motsats till vad är fallet i nutiden inte
alltid så nätt och prydlig. Trätofflor
delades ut, och var en rätt vanlig fotbeklädnad. Ohyra förekom ofta i
flickornas långa hår. Materiel fanns
inte så mycket av. Några åskådningsoch bibliska planscher samt lite räknekuber, det var allt.
Från den lilla skolsalen sågo mina
kamrater och jag Vasaskolan växa
upp, stor och mäktig. Vi följde dess
vardande med andakt, ty vi visste ju,
att en dag skulle vi få komma dit. När
annexet blev färdigt fingo vi och
Kungsgatsskolans lärare och barn
flytta dit. Men småskoleklasserna
fick även nu duplicera, tills den stora byggnaden stod färdig. Då fingo
vi alla vackra, ljusa, trivsamma salar. Det ordnades med gymnastikkurser för lärarna. Även småbarnen
fingo gymnastisera.
En ny tid bröt in, och skolväsendet gick framåt på alla sätt. Barnantalet i klasserna sjönk. Skolbad inrättades. Hygienen blev bättre och
lönerna större. Arbetet vid Kalmar

folkskolor har varit en stor glädje, ty
jag har alltid rönt välvilja och förståelse från både överlärare, kamrater och föräldrar.
Glad var jag, när jag fått min
smäskollärarinneexamen, men ledsen när jag efter 40 och ½ års arbete
i skolan höll min sista examen 1942.
När jag tänker tillbaka på de gångna
åren med alla dess ljusa, glada minnen, känner jag en oändlig tacksamhet över att ett sådant rikt kall beskärts mig, och att jag kunnt utföra
det, med undantag av endast två
veckors sjukledighet under de många
åren.

Ellen Olausson
Ellen Olausson var lärare i Kalmar
under större delan av sitt yrkesverksamma liv.
Kanske någon minns henne från
sin egen skoltid på Tullskolan eller
Vasaskolan?
Hon var född i Kalmar 1882, dotter
till arbetaren Per Johan Olausson från
Mortorp och hans hustru Matilda
Johansson, som kom från Norra
Möckleby. Hon växte upp på Malmen tillsammans med sin yngre syster Ingrid Maria. Ellen Olausson avled i Kalmar 1966.
I Kalmar folkskolors minnesskrift,
utgiven med anledning av folkskolans 100-årsjubileum 1942, berättade hon om sitt lärarliv.
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Korta nyheter
Släktband

Din plats i historien

På den stora radiogalan den 24 september tilldelades göteborgsjournalisten Elisabeth Rehnström Stora radiopriset som årets folkbildare tillsammans med Gunilla Nordlund för
P1-programmet Släktband

är en TV-serie som börjar i SVT2
onsdagen den 5 november. Det blir
åtta program på 30 min och det ska
bygga helt och hållet på tittarnas berättelser. Programledare blir Gunilla
Kindstrand.
Du hittar information om programmet på http://svt.se/dinplats

Göta hovrätts arkiv
Huvuddelen av arkivet kommer att
flyttas till landsarkivet i Vadstena.
Hela arkivet från 1600-tal till 1947
kommer att finnas tillgängligt i Vadstena fr.o.m. december 2008.

Arkivens Dag 8 november
Tema 2008: Nöjen och underhållning

Gåvor
Gärd och Jan-Åse Wickleus i Mörbylånga har skänkt en hel rad med
årsboken Kalmar län till föreningens
bibliotek.
Arne Ernstsson i Älghult har skänkt
äldre nummer av KLGF-bladet samt
en antavla.
Vi tackar så mycket för gåvorna. De
finns tillgängliga i forskarstugan.

Emigrantinstitutet igen...

Efterlysning

Enligt uppgifter som jag fått på telefon, så är alltihop bara ett spel för
gallerierna för att få bort institutet
från värdefull mark.
Enligt min källa så vill kommunen
bygga ett Word Trade Center på platsen. Kommunen har gjort en utredning om att bygga på stationsområdet
och busstorget, men enligt sagesmannen så är det redan för trångt där för
att bebyggas. Den utredningen skulle
vara fejk.
Jag vet inte vad jag ska tro.

Jag har fått ett mail från Louise
Brown i Australien som söker sin mf
mf rötter. Han gifte sig den 24 nov
1880 i Maryborough med en flicka
med tysk härkomst.
Enligt vigselbeviset var han sjömannen Peter Nielsen från Calmer,
Sweden.
Hustruns namn var Emelie Schepper, född i Koblenz, Tyskland.

PLF
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum, i Oskarshamn har flyttat till
nya lokaler. De finns numera på Stengatan 16.
Kinesisk jättedatabas för
Du som har köpt deras CD-skivor
vet väl att du kan uppdatera programsläktforskning
Världens största databas med släkt- varan, den senaste heter 1.05.
träd håller på att byggas upp av biblioteket i Shanghai i Kina. Databasen kommer att innehålla 50 000 kiSLDH
nesiska släktträd och sträcker sig hela
Svensk Lokalhistorisk Databas
1000 år tillbaka i tiden.
Informationen om de olika släkt- är ett kulturarvsprojekt som arbetar
träden kommer från hela världen, och med att digitalisera de svenska komom allt går som planerat kommer det munal- och sockenstämmoprotokoljättelika släktträdet att finnas till- len.
gänglig på nätet i slutet av det här
Oskarshamn är den enda kommuåret. Det rapporterar den kinesiska nen i Kalmar län som är ansluten.
nyhetsbyrån Xinhua.
http://www.lokalhistoria.nu

Peter Nielsen mönstrade av (blev
avskedad) från ett brittiskt fartyg i
Australien 1878.
På vigselbeviset står två kvinnor som
föräldrar till Peter, Mildred Nielsen
och Cathrine Isaac.
På hans dödsbevis står däremot
namnen Frederick Alexander som faderns namn.
Viss forskning är gjord. Den 30 april
1834 föds en gosse med namnet Frdrik Alexander i Borgholm av Jungfru Carolina Nöbbelin. Hon visar sig
vara född i Karlskrona 1810-08-21.
Hon flyttar senare till Kalmar,
Gårdby och Borgholm. 1837 flyttar
hon med sina barn till Stockholm.
Det är möjligt att detta är rätt Fredrik Alexander, men vi vet inte.

Känner du till något om detta?
Ta kontakt med redaktören.

