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Ordförandens spalt Redaktörens spalt

Det som ligger närmast är händelserna i vårt grannland 
Norge för drygt två månader sen. Jag tror inte att vi 
tillfullo kan ta till oss vad som har hänt. Var tid har sina 
händelser och sorger. Norge upplever sitt största trauma 
sedan andra världskriget. Medan vi övriga lever med våra 
egna minnen och sorger. Man kan inte undgå att bli på-
mind om det som varit, det poppar alltid upp vid sådana 
här tillfällen.

Mera närliggande är våra omsorger om ”vår” förening. Vi 
har kämpat oss igenom grundkurserna i Disgen i Eksjö 
och Kalmar. Våra utbildare har gjort en kämpainsats och 
resultatet har varit gott. Men vi stannar inte upp med 
detta.

Disgen 8.2 har fått en uppfräschning. Det finns nu en 
uppdatering att hämta på nätet av version 8.2c. Mer infor-
mation kommer i nästa nummer av Diskulogen.

Nyheterna i programmet behandlas i de båda grupper 
som startade utbildning i Växjö för några dagar sedan 
med Börje och Donald som lärare. Även i Jönköping  
pågår grundkurs i Disgen 8.2 med Leif och Robert som 
lärare. I Vimmerby testar Rune och Arne en variant med 
distansutbildning och färre träffar. Allt sker efter samma 
kursplan.

I början av augusti tog styrelsen beslut om vår ambitions-
nivå för att ha en hög kvalitet på våra kurser i Disgen. För 
den skull ska våra utbildare, som nu har ökat från två till 
fem, utarbeta en kursplan så att alla kurser blir likvärdiga 
inom vår region. 

Innebörden är att medlemmarna skall få fler kursorter att 
söka till. Vi har annonserat kurserna på vår egen hemsida. 
Vidare har information sänts per e-brev till de medlem-
mar som bor i närheten av de aktuella kursorterna i höst. 
Så kommer vi att göra även i fortsättningen för att göra 
känt när nya kurser startar.

På sikt hoppas jag att vi kan utöka vårt samarbete med 
genealogiska föreningar inom vår region och där så är 
möjligt även med hembygdsföreningar. Samtal pågår om 
lämpliga ämnen.

26–28  augusti anordnade Släktorskarförbundet släktfors-
kardagar i Norrköping. Dis deltog med en egen välbesökt 
monter. Jag hoppas att många av våra medlemmar i Dis-
Småland var där och tog del av det imponerande utbudet 
av utställare och föredrag.

Rainer Timander, ordf.

Så här i sluttampen på sommaren 
innan hösten tar sitt grepp om 
oss, hoppas jag solen har lyst över 
oss alla. Det finns så mycket som 
hänt som gör att man inte fullt ut 
kan glädja sig över det.
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Det här är mitt andra försök att 
komponera några sidor med 
varierat innehåll som jag hoppas 
ska ge Dis-Smålands medlemmar 
några minuters nöjsam läsning. Min 
vädjan om bidrag till SmåDisigt har 
givit resultat i detta nummer bland

annat genom artikeln ”Frukost i det gröna” som Mats 
Åsenius i Ljungbyholm bidrar med. Hälften av hans text 
har jag sparat till nästa nummer i december. Till nästa 
nummer har jag även sparat en artikel som vår förra 
redaktör Pia har sänt. Men vi behöver få in betydligt mera 
material från medlemmarna för att kunna hålla en vettig 
framförhållning. Gärna så mycket att redaktören kan välja 
bland det insända.

I detta nummer bidrar vårt Disbytombud Donald Freij 
med synpunkter på sitt uppdrag. Jag vill gärna tillägga: 
Sänd in ditt material nu. Alltför många väntar på att de 
först ska få sin forskning mera komplett. Men när den blir 
det, om ett år eller två, sänd då in din Disbytfil på nytt.

Som ni märker har detta nummer tjockare papper. Det 
har ett enda skäl. Posten sände tillbaka en tidning som 
de totalt kvaddat i sin sorteringsmaskin. Det fick mig att 
fundera över hur många tidningar de skadat bara lite och 
som vi aldrig fick kännedom om. Jag tror att posten ska ha 
lättare att hantera tidningar av kraftigare papper.

Jag hoppas även att alla adresser sitter rakt och fint i rutan 
på baksidan. Det var lite si och så med den saken i förra 
numret och det störde mitt estetiska sinne. Dessutom 
hade ett 20-tal tidningar fått ofullständiga adresser. Om 
det finns mottagare som saknar förra numret av Små-
Disigt (nr 2) så bör de höra av sig.

Återigen vill jag uppmana alla att försöka värva nya med-
lemmar till Dis och Dis-Småland. Nytt medlemskap nu 
gäller för hela år 2012. Provexemplar av SmåDisigt sänder 
jag till alla som är intresserade och hör av sig.

Tre dagar på släktforskardagarna i Norrköping var en 
upplevelse. Man tror kanske att man ska hinna se och 
höra allt på den tiden, men så är det inte. Det handlar 
mest om hur mycket man orkar med och kan smälta av 
alla intryck. 

Redaktörskonferensen, som jag deltog i, ägnade en hel 
del tid åt fototeknik. Det var säkert värdefullt för många 
deltagare, men mig gav det inga nya lärdomar.

Behållningen för min del var ändå god. Det var också 
trevligt att återse och flanera lite i Norrköping, där jag 
studerade för några decennier sedan. En lycklig tid som 
jag minns. Fast jag känner mig tillfreds även i nutid.

På sista sidan har jag lagt in några foton med text från 
tillställningen. 

Egon Burman, redaktör



Disbyt-ombudet Donald berättar

Dis-Småland har sedan en tid tillbaka sitt 
eget Disbyt-ombud, Donald Freij. Han är 
även utbildare och ingår dessutom i styrel-
sen för Dis-Småland. Vi frågar Donald hur 
han upplever sitt uppdrag och han ger en 
del tips att tänka på för alla som sänder in 
material till Disbyt.

På sensommaren 2010 så började jag som Disbyt-ombud. 
Efter lite påtryckning av styrelsen i Dis-Småland så antog 
jag uppdraget. Efter en tids övning så tycker jag att arbetet 
nu flyter på bra. 

När en medlem skickar in sitt material så har man förstås 
sina önskningar om att det inskickade ska vara lättkört i 
Disbyt-programmet. Annars kan man få sitta och rätta i 
många timmar. Det jag då måste rätta är till den fil som 
jag månadsvis skickar in till den stora Disbyt-basen i 
Linköping. 

Som Disbyt-ombud tycket jag uppdraget är mycket roligt 
och intressant. Det är med stor spänning man tar del av 
träfflistan som kommer fram. Ibland så finns man med 
där med någon eller många träffar.

Som Disbyt-ombud uppmanar jag medlemmarna att 
skicka in sitt material. Allt är värdefullt. Många säger att 
de måste justera bland sina uppgifter. En släktforskning 
blir som bekant aldrig färdig så en god sak är att skicka in 
sitt material omkring en gång varje år.

För att kunna skicka in ett Disbyt-utdrag från Disgen- 
programmet så är det bästa att följa instruktionen under 
VERKTYG och där i rullgardinsmenyn ”Skapa Disbyt”. 
När det är klart så skickar man det med e-post till mig 
eller någon annan av ombuden. Ibland förekommer det att 
medlemmen infogar filen, vilket inte fungerar. Filen ska 
bifogas för att bli hanterbar i Disbyt-programmet. 

DBnnnn.txt är ett korrekt filnamn från Disgen-program-
met och DBnnnn.ged från övriga program. Medlemsnum-
ret motsvaras av (nnnn).

En uppmaning till medlemmen som skickar in sitt mate-
rial är att inte dela på materialet, t ex att skicka in sin fars 
släkt och efter en tid skicka in sin mors släkt. Problemet 
med detta förfarande är att det inskickade materialet är 
helt styrt efter medlemsnummer. Första filen går utmärkt 
att skicka in. När så den andra filen skickas in så blir resul-
tatet att den tidigare filen raderas och ersätts av det senast 
insända. Ombudets önskan är därför att allt som ska till 
Disbyt skickas in vid varje tillfälle.

När ombudet sedan kör det inskickade materialet så sköter 
Disbyt-programmet det mesta. Uppstår det någon tvek-
samhet så stannar programmet och jag som ombud får 
då ta ställning till en ändring eller annan justering. Oftast 
saknas länsbokstav eller församlingsnamn. För det mesta 
lyckas man lösa problemet och då fortsätter programmet 
till nästa tveksamhet. Ombudet har möjligheten att också 
gå vidare utan åtgärd. 

Ett vanligt fel som ombudet måste rätta är de gamla stav-
ningarna på ortsnamnen, t ex. Upsala ändras till Uppsala 
(C).

När Disbyt-ombudet har kört Disbyt-programmet så åter-
sänder ombudet tre filer till medlemmen. Den första filen 
är A-filen med alla de träffar som hittades med sökningen. 
I slutet på A-filen är ett lösenord angivet för ingång till den 
stora Disbyt-basen. 

B-filen är fel-filen där man uppmanas att justera materialet 
till nästa gång man skickar in sitt material. 

C-filen är ett register.

                                  * * * * *

Vem är nu Disbyt-ombudet?

Det är Donald Freij i Värnamo, född i Linköping 1947. 
Företagare och skogsbonde. 

Är ledare för grundkurser i släktforskning samt håller 
kurser i läsning av gammal handstil. Släktforskat i 40 år. 

Är ättling till fem invandrade vallonsläkter samt har 
samiska anor på mors-sidan. 

Är intresserad av brukshistoria samt inbiten domboks- 
forskare.
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Nykterhetsagitatorn
av Egon Burman

Man kan hitta sin släkt på de mest förunder-
liga sätt. Ett av de märkligaste jag hört talas 
om är hur min vän konstnären Theis Eljas 
kom underfund med att han stammade från 
Nordens mest berömde sjöhjälte.

Den här historien berättade Theis Eljas i Ströms-
näsbruk sommaren 2005. Theis och hans hus-
tru Rigmor hade bott och haft sin konstnärliga 
verksamhet under många år på Stenbacke gård 
i Axhult, söder om Strömsnäsbruks samhälle. 
Stenbacke är ett av Sveriges äldsta bebodda hus. 
Det ritades av Erik Dahlberg och byggdes på 
1600-talet som officersboställe alldeles intill den 
gamla kungsvägen. 

Nu var det dags för Theis och Rigmor att bryta 
upp och flytta verksamhet och bostad till en 
lokal i centrala Strömsnäsbruk. Theis och jag 
stod på gårdsplanen och jag sa till Theis att i ett 
så gammalt hus borde det rimligtvis finnas något 
spöke. Nej, sa Theis – men det har funnits. Så 
berättade han den osannolika men sanna his-
torien om spöket som han aldrig såg, men ofta 
hörde gå i trappan, tills stegen upphörde en dag 
1992. Spöket hade bytt adress skulle det visa sig.

Innan dess hade Theis inte en aning om vilken 
koppling han själv hade till spökerierna. Att det 
var en man vittnade de tunga stegen om. Theis 
hade hört en historia om att en löjtnant för länge 
sen skulle ha hängt sig på vinden och höll för 
troligt att det var denne som inte fått ro.

Men en dag ringde hans bror, Kim Eljas Jacob-
sen, från Danmark och frågade honom om 
spöket var kvar i Axhult. Nej, Theis upptäckte 
att han inte hade hört något på en tid. Jag förstår 
det, sa hans bror, för nu har jag honom här.

Så fick Theis höra sin bror Kims berättelse om 
det han varit med om – och det var betydligt 
mera påtagligt än det som Theis hade upplevt. 

En regnig sensommarnatt 1992 var Kim på väg 
i sin bil från Thyregod på Jylland, sydväst ut till 
Esbjerg. Plötsligt stod vid vägkanten en lång, 
skäggprydd man klädd i ålderdomlig lång kappa 
och bredbrättad hatt. Mannen lyfte handen och 
Kim stannade bilen, öppnade dörren och erbjöd 
mannen att åka med. Kim hade själv liftat en hel 
del i sin ungdom och återgäldade gärna genom 
att ta upp liftare. Annars kan det verka vågat 
att ta upp någon okänd mitt i natten på en mörk 
vägsträcka. 

Mannen satte sig tillrätta i bilen. Han talade 
mycket lågmält med en gammaldags sönderjyl-
ländsk, ganska svårbegriplig dialekt. Han an-
spelade på äldre släktingar, precis som om han 
kände Kim. Kim undrade förstås inom sig hur 
mannen kunde veta vem han liftade med.  

Efter en stund kände Kim hur det blev kallare 
från sidan där mannen satt och han kände ett 
visst obehag, men sa ingenting om det. Så kom 
de till en plats där vägen delade sig. Det gick en 
väg åt höger där det stod Hvide Sande på väg-
skylten. Här stannade Kim bilen, pekade på skyl-
ten och sa, utan att direkt veta varför, men med 
bestämd ton: ”Du ska ditåt - jag ska rakt fram”. 
Han sträckte sig över mannen och öppnade dör-
ren. Mannen försvann i natten och därmed var 
detta märkliga möte över. Men inte helt skulle 
det visa sig när han senare var hemma. 

Kim vred på startnyckeln för att fortsätta sin nattliga 
resa mot Esbjerg. Men motorn startade inte. Blinkers 
och vindrutetorkare bar sig helt förvirrat åt och bilen 
gick inte att få igång trots ihärdiga försök. Kim fick 
helt enkelt promenera till närmsta bebyggelse för att 
ringa efter hjälp. Det tog en god stund för service-
mannen att få ordning på det elektriska i Kims bil, så 
att han kunde köra vidare.

Kim hade egentligen upplevt sin liftare som fullt 
levande, men kunde inte låta bli att tänka på det 
märkliga mötet. Det kändes som om hans passa-
gerare hade varit från en annan tid – kanske mest 
beroende på hans ålderdomliga dialekt och hans 
klädedräkt. Han var ganska gammal och med 
helskägg. Hans näsa var stor och böjd – en höknäsa.
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Kim bestämde sig för att försöka få klarhet och 
uppsökte ”Den kloke gubben i Egtved” med sin 
berättelse och sina frågor. Denne berömde man 
sa: ”Du ska gå tre generationer tillbaka i din 
släkt.”

(Egtved är också berömt för att där hittades 
1921 kanske det mest kända av Danmarks moss-
lik, en ung flicka, Egtved Girl, 3.400 år gammal) 

Kim hade själv dålig koll på sina förfäder och 
funderade på vem i släkten som kunde hjälpa 
honom att komma vidare. Då kom han att tänka 
på faster Eva på Fyn. Hon hade alltid hållit på 
med forskning. Jodå, faster Eva visste besked. 
Hon plockade fram ett stort släktfoto, ett guld-
bröllopsfoto från 1949 med mängder av personer 
på, i alla åldrar. Och där i mitten, som en patri-
ark, satt liftaren från den regniga natten. Ingen 
tvekan om det. Faster Eva kunde också berätta 
vem mannen var och hans koppling till den nu-
tida släkten. 

Men låt oss börja med Theis och Kims farfars 
mor. Hon hette Eva och var gift Sörensen, men 
man sa oftast bara Gammel beste, som man gör 
i Danmark. Hon var född 1880, som hon själv 
brukade säga, under Napoleon III:s tid. Hon 
födde 13 barn som alla nådde vuxen ålder. Ändå 
överlevde hon dem alla. Hon dog 1987, 107 år 
gammal, som Danmarks äldsta innevånare. Då 
hade hon varit änka efter sin man i 31 år.

Hon kom från Hvide Sande på Jyllands väst-
kust (minns vägskylten där Kim släppte av sin 
liftare) och tjänstgjorde hos slottsherren greve 
Carl Juel-Brockdorff (1839-1900) på Valdemars 
Slot, som ligger på Tåsinge, en ö söder om Fyn 
och med broförbindelse dit. Eva var bara 18 år 
när hon blev gravid med arvtagaren, slottsher-
rens 33-årige son Frederik. Greven vidtalade då 
kusken på slottet, Hans Peter Sörensen, att gifta 
sig med henne. Som ersättning för att Hans Peter 
gick med på det så fick han ett hus av slottsher-
ren. Folket på slottet började kalla honom Hans 
Peter med huset. Det blev så småningom bara 
Hans Peter Hus – och så tog han själv namnet 
Huus, stavat med två u.

Eva födde sin son Harald 1899. Det är troligt att 
greve Carl hann se sitt förstfödda barnbarn innan 
han dog den 12 september året efter.

Hans Peter Huus var några år äldre än sin hustru, 
men det blev ett lyckligt äktenskap. Han blev 
far till tolv barn utöver det som Frederik Juel 
Brockdorff var genetiskt far till, och som Theis 
och hans syskon stammar från. Det är bara detta 
första barn som är fött i huset de fick. De sålde 
snart sitt hus på Tåsinge och flyttade till ett annat 
hus i Odense på Fyn. Där fick Huus arbete vid 
järnvägsbolaget. En av hans arbetsuppgifter där 
var att tända gaslyktorna vid centralstationen.

Hans Peter levde till 1956, men det tycks vara 
han som ännu 1992 reste runt bland släkten med 
ett speciellt, självpåtaget uppdrag, som jag åter-
kommer till. Tre generationer tillbaka i släkten 
hörde han hemma – exakt som den kloke gubben 
i Egtved hade sagt. 

Hustrun Eva, alltså Theis och Kims farfars mor, 
bodde kvar i huset i Odense till 1980, då hon 
fyllde 100 år. Då sålde hon huset för hon tyckte 
att trädgården var för stor för henne. Istället 
köpte hon ett radhus med mindre trädgård.

Hans Peter Huus tillhörde Blå Kors i Danmark, en 
kyrklig stiftelse som kämpar mot alkoholberoende 
och för helnykterhet. Han var själv en riktigt enga-
gerad nykterhetskämpe, en agitator som reste runt 
och höll brandtal mot spriten.

Långt efter sin död är Hans Peter Huus alltså 
verksam i nykterhetens tjänst. Hans besök hos Theis 
Eljas i Axhult hade i varje fall total effekt. Efter 
många års alkoholberoende blev Theis en nykter 
alkoholist.

När uppdraget i Axhult var lyckligt slutfört så bar 
det alltså iväg till brodern Kim i Danmark, sambo 
med Kirsten Kristensen, ett av Danmarks mera 
kända medier. Kim hade samma gen och samma 
problem. Det dröjde inte så länge förrän även Kim 
var befriad från sitt alkoholberoende. Kim, men 
främst Kirsten kände vid denna tid en kraftfull 
”närvaro” och ljud (knakande golv, etc) i hemmet. 
Det upphörde när Kim helt slutade nyttja alkohol. 
Hans Peter Huus hade gjort sitt jobb än en gång. 

Kanske kan man gissa att Huus hade utövat sitt 
inflytande även tidigare när syskonens far Henning 
Jacobsen, konstnären på Fyn, blev nykterist.
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Allt kan vi inte veta om orsak och verkan, 
men visst var Hans Peter Sörensen Huus 
en märklig man – och att det var han som 
liftade med Kim den där regniga natten för 
nitton år sen, det tvivlar inte Kim och Theis 
på. Det gör inte vi heller, eller hur? Och hans 
syfte och uppdrag tycks ha varit uppenbart. 
Javisst! – han hade varit död i 36 år då – 
men än sen?

Att Harald, Evas förtsfödde, hade en annan 
far än de övriga tolv syskonen var en väl 
bevarad hemlighet som ingen annan än Eva 
och hennes man Hans Peter kände till, troli-
gen inte ens Harald själv. Det slog ned som 
en bomb när hon avslöjade sanningen på sin 
100-årsdag 1980. Grevesonen Harald och 
hans ättlingar kunde ha varit välbeställda 
godssägare om Eva hade blivit slottsfru.

Folket på Valdemars Slot måste förstås ha 
spekulerat i varför Hans Peter fick ett hus 
av slottsherren. Men eventuella rykten dog 
naturligt när familjen flyttade därifrån.

Det var väl en märklig historia – och hade jag inte 
frågat Theis, mest på skämt, om ett eventuellt spöke 
den där sommardagen 2005 när vi stod på gårds-
planen vid Stenbacke i Axhult, så hade den förmodli-
gen aldrig blivit nedtecknad.

                              * * *
Valdemars Slot byggdes av kung Christian 
IV (1588-1648) mellan 1639 och 1644. Det 
ritades av hans arkitekt Hans van Stenwinkel 
och var tänkt till kungens son Valdemar.

Sjöhjälten, amiral Niels Juel (1629-1697), 
köpte slottet av Kronan år 1678 för de pengar 
han erhöll genom sina insatser vid segrarna 
över Sverige i sjöslagen vid Ölands södra 
udde 1676 och vid Köge bukt 1677. Han 
fick Valdemars Slot av Kronan som betal-
ning för de svenska fartyg som han kapade 
under slagen och införlivade med den danska 
krigsflottan. Prispengarna, tio procent av de 
erövrade skeppens värde, beräknades till 
22.460 riksdaler. De pengarna hade dåvarande 
kungen Christian V inte möjlighet att utbetala 
i kontanter, så Niels Juel fick i stället överta 
slottet – till favörpris måste man väl säga. 

Valdemars Slot på Tåsinge har sålunda en 
lång historia inom släkten Juel och genom 
gifte senare Juel-Brockdorff. Slottet har 
alltsedan sjöhjältens tid varit i släktens ägo. 
Nuvarande ägare sen 2004 är baronessan 
Caroline Nielsdotter Juel-Brockdorff, född 
1975. Hon är den elfte generationen ägare i 
släkten. Från 2001 till 2008 var hon gift med 
Rory Fleming, som tillhör Englands fjärde 
rikaste familj. Skilsmässan lär ha givit henne 
den osannolika summan av 400 miljoner 
pund (ca 4 000 miljoner kronor)

I dag äger Juel-ättlingar omkring 400 slott och herre-
säten i Danmark, men Valdemars Slot är den största 
privatbostaden på ca 8.000 kvm. 

Jag antar att många av godsen tillfördes släkten redan 
genom Jens Juel (1580-1634). Jens Juel var inte vem 
som helst i dåtidens Danmark. Han var riksståthållare i 
Norge 1618-1629 – ett ämbete som han utövade med stor 
energi och makt, till nytta för Kronan, men kanske ännu 
mer för egen del. Det underlättades av att Christian IV var 
upptagen av 30-åriga kriget. 

Jens Juel etablerade sig som en entreprenör i modern anda. 
Han blev den förste direktören för Kongsbergs silvergruva 
och ledde det privata aktiebolag som 1628 köpte silver-
gruvan av Kronan. Han hade en aktiv privatekonomi med 
utlåningsverksamhet, som gav honom många norska egen-
domar i pant. Under sin tid i Kristiania, som Oslo hette då, 
förvärvade han även många gods i Danmark. På så sätt blev 
han Danmarks rikaste person med en förmögenhet långt 
större än kungens.

   * * *

Theis Eljas Jacobsen och hans syskon är alltså genetiskt 
sett ättlingar i rakt nedstigande led till Niels Juel, den mest 
berömde amiralen i Danmarks, kanske Nordens, historia. 
Han var deras farfars farfars farfars farfars farfar. 

Så här ser antavlan på svärdsidan ut:

Niels Juel, amiral och sjöhjälte (1629-1697)
Knud Juel, etatsråd (1665-1709)
Carl Juel, hovämbetsman (1706-1767)
Frederik Juel (1761-1827)
Carl Juel-Brockdorff, friherre (1780-1859)
Frederik Juel-Brockdorff (1812-1876)
Carl Juel-Brockdorff, länsbaron (1839-1900)
Frederik Juel-Brockdorff, länsbaron (1866-1912)
Harald Huus Sörensen (1899-1974)
Henning Jacobsen, konstnär Fyn (1926-2001)
Theis Eljas Jacobsen, konstnär, f 1951

    Egon Burman
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Ättlingar från flera generationer samlade runt Eva och Hans Peter Huus på deras guldbröllopsdag 1949

Eva och Hans Peter Sörensen Huus

Valdemars Slot

Amiral Niels Juel

Konstnären 
Theis Eljas 
(bilden) 
berättade för 
mig och hans 
bror Kim 
har bekräftat 
att min text 
stämmer med 
den minnes-
bild han har.
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I mitt barndomshem, gården Karlsberg i 
Mysinge, Resmo på Öland, hängde en 
broderad tavla, ja den hänger där än i min 
broder Anders hem. Tavlan är sydd av min 
farfars mor Ida Carolina Olson (1839-1880), 
med korsstygn av växtfärgat ullgarn på 
stramalj. Tavlan beskriver en händelse i 
gårdens historia som Ida ville bevara min-
net av. 

Min far Eugén Åsenius (1895-1956) fäste 
den muntliga traditionen om händelsen på 
papper och berättar följande i sin gårdsbe-
skrivning:

I september 1858 hade befolkningen fått veta att de 
kungliga skulle till Ottenby och jaga. De hade kom-
mit över vid Fröbygårda färjeställe. Det fanns då icke 
någon ångbåtsförbindelse med Öland från fastlandet 
utan trafiken sköttes med små vind- och handdrivna 
färjor. 

På land fanns icke heller några bekväma fortskaff-
ningsmedel såsom tåg och bilar, ja icke ens fjäder-
vagnar fanns då, utan alla fick färdas efter häst på 
obekväma, ofjädrade och skakande vagnar. 

De kungliga som hade långa vägar att färdas ordnade 
sina resor på sitt särskilda lilla sätt. 

Frukost i det gröna
av Mats Åsenius, Ljungbyholm
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De hade egna, stora breda och rymliga täckta vagnar 
– droskor eller kareter som de av befolkningen kalla-
des. I dessa reste de hela vägen både bort och hem 
vart de än skulle resa i landet. 

Men däremot hade de inte egna hästar på långfärder-
na, det skulle ju tagit för lång tid om samma hästar 
skulle använts t.ex. från Stockholm till Öland. De 
kungliga måste komma fort fram. 

Nej, dragkraften för dessa vagnar ordnades på så sätt 
att när en kunglig resa skulle gå av stapeln så fick 
kronobetjäningen utefter den väg där resan skulle 
företagas order att på varje mil utskriva hästar hos 
bönderna. Hästarna skulle stå färdiga på viss angiven 
plats att sättas för de kungliga vagnarna. De hästar 
som skrevos ut måste vara unga lätta hästar, som 
kunde springa bra, ty dessa färder gick hela tiden i 
det vildaste sken. Det var därför nya hästar måste stå 
färdiga och utvilade på varje mil. För många hästar 
blev det ändå den sista färden.

De kungliga hade som sagt kommit över till Öland 
och då måste alla försöka att få se kungligheterna på 
nära håll, när återfärden skulle ske, det var ett tillfälle 
som icke fick försättas. 

Huvudpersonen i följet var ju också ingen mindre än 
tronföljaren på Sveriges kungatron, dåvarande prin-
sen eller hertigen Oscar Bernadotte, sedermera kung 
Oscar II. En så hög person ville ingen gå miste om att 
få se när nu ett sådant tillfälle gavs. 

Det hade sports att återfärden från Ottenbyjakten 
skulle ske någon gång under förmiddagen den 13 
september och alla som kunde komma ner till Fröby-
gårda färjeställe så reste de dit, ty där måste ju följet 
stiga ur vagnarna och gå ombord å färjan, så att där 
måste man kunna få se dem på nära håll. 

Så var det även här på gården, alla som kunde så åkte 
de ner till Fröbygårda. Olof Nilsson själv kunde icke 
följa med för han hade ont i ett ben och låg till sängs 
inne i vardagsrummet. Pigan Stina var heller icke 
med. 

Rätt som det är fram på förmiddagen får Stina se 
ett par stora märkliga vagnar framme på gården 
och några fina karlar stiga ur och fråga efter ägaren 
varvid Stina visar en av dem, troligen kanslern, in till 
den sängliggande Olof Nilsson. 

Väl inkommen säger han att Prins Oscar med säll-
skap kommer från en jakt å Ottenby och Prinsen vid 
förbipasserandet av allén här funnit platsen vacker 
och sagt att här kör vi ner och äter frukost och begär 
nu att få äta frukost här ute på gården samt få flickan

Stina att passa upp för dem, vilket naturligtvis mer 
än gärna beviljades. Att Stina åtog sig uppdraget 
gärna, kan man ta för givet och att hon skötte sitt 
uppdrag väl kan man förstå därav att när frukosten 
väl var över så fick hon fem kronor i dricks. Det var 
givetvis en stor summa pengar för henne då hon 
hade tio kronor kontant i lön för hela det året.

Efter frukosten och en vilopaus så fortsatte resan till 
färjestället och fick där församlade ta sig en titt på 
kungligheten, så även denna gårdens folk. Att deras 
besvikelse var stor när de kom hem och fick höra 
dagens händelse å gården kan man förstå, liksom 
man nära nog kan höra pigan Stina skrodera om vad 
hon upplevt. 

För att i någon mån kunna bevara denna händelse 
åt eftervärlden så sydde min farmor i januari månad 
året därpå ut boningshuset, flyglarna och gårdspla-
nen jämte träd och buskar på stramaljduk. Även 
sydde hon ut personerna i resesällskapet: hertigen 
markerat med H, landshövdingen med L, kanslern 
med K och stallmästaren med S samt Stina med S 
bärande en tillbringare eller möjligen en fruktskål. 

Dessutom i text sydde hon: 

H.K.H. Härtin. Oscar B. här under bar himmel 
spisat frukost. Mysinge den 13/9 1858 

Olof. N.S. 
Ida Carolin Olson.  Sydd i januari 1859. 

Hon sydde 3 st. lika sådana motiv vilka alla sattes 
inom glas och ram. En hängdes här på gården och 
vid alla boskiften som förekommit här sedan dess så 
har bestämts att denna gårdstavla skall hänga kvar 
och liksom vara en egendom som följer gården.
(Så långt min far Eugéns text.)

De övriga två tog Ida med sig till sitt nya hem i Ene-
tri efter giftet med Otto Åsenius. Vid bodelningen 
efter henne tillföll den ena tavlan dottern Hanna 
som tillsammans med sin man Oscar Carlsson köpte 
gården i Enetri 1906. 

Så dog mannen Oscar Carlsson 1915 och efter att 
själv ha haft gården några år, sålde hon den till bror-
sonen Tage och flyttade med sin dotter Brita (1906-
1977), som gifte sig med en präst Helge Simonsson
och bosatte sig hos dem i Kyrkhult i Blekinge. Hon 
tog då tavlan med sig dit. Den tavlan finns nu hos 
Britas och Helges son Lars Simonsson som också är 
präst.

Den tredje tavlan gav Ida till sin son Enoch, som 
sedermera blev bosatt i Sörgården i Enetri, där den 
förstördes i en brand i maj 1906 som ödelade alla tre 
gårdarna i byn Enetri.
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Far berättade gärna och livfullt om händelsen och 
tavlan för besökare hemma. På 1970-talet blev tavlan 
inlånad för fotografering på länsmuseet i Kalmar. 

Vid det tillfället skrev amanuens Kerstin Pettersson 
en artikel om tavlan till Fornminnesföreningens års-
bok 1974. I sin artikel behandlade hon särskilt Idas 
kamp med motivet och broderiets komposition.

Genom min bror Anders försorg  blev sedan tavlan 
uppmärksammad i TV-programmet Antikrundan i 
Borgholm 2001 (som sändes 2002-01-02) och även 
visad på livrustkammarens jubileumsutställning 
2003 ”Gustav Vasa tur och retur - svenska folkets 
kungaminnen”. När Lars Simonson blev medveten 
om detta såg han till att de båda tavlorna visades 
tillsammans under senare delen av utställningen. De 
kryptiska beteckningarna H, K, L och S är på Lars 
tavla utskrivna i klartext Hertigen, Kammarherren, 
Landshövdingen och Stallmästaren.

Pigan Stina finns med på båda tavlorna i anslutning 
till de fina gästerna, men längst ner till vänster finns 
ytterligare en kvinna som bär ett grötfat. Jag tolkar 
det så att Olof Nilssons hustru Sara Maja Svensdotter 
också fanns hemma och serverade hertigens tjänste-
folk, (jägaren, kusken och lakejen).

Vilka var det då som bodde på Mysinge Nr 1 vid den 
här tidpunkten?  I husförhörslängderna för Resmo, 
hittar man gårdens ägare Olof Nilsson (1799-1880), 
hustrun Sara Maja Svensdotter (1800-1890) och 
deras barn, fem döttrar. (En son f 1824 dog 1830). 
Döttrarna gifte sig i tur och ordning efter ålder och 
blev bosatta på Öland i samma ordning från norr till 
söder.

Sara Johanna f 1826, g 1842 med  bonden Nils Peter 
Andersson från Karlevi.

Anna Sofia f 1829, g 1848 med sjökapten Johan 
Söderlund från Kleva.

Emerentia Charlotta f 1834, g 1853 med bonden 
Olaus Israelsson från Resmo.

Helena Matilda f 1836, g 1857 med sjökapten Carl 
Johan Wahlgren från Ventlinge.

Ida Karolina f 1839, g 1859 med bonden Otto 
Åsenius från Ås.

Vid det celebra besöket bodde endast de två yngsta 
systrarna i Mysinge. Helena Matilda och maken sjö-
kaptenen Wahlgren hade just övertagit gården Nr 1. 

Ännu ogifta Ida Karolina bodde hemma hos föräld-
rarna. Man kan tänka sig att Wahlgren skjutsade sin 
hustru (som var i sjunde månaden) och svägerskan 
Ida till Fröbygårda där de träffade de övriga systrar-
na, som naturligtvis också var ditresta för att spana 
in den stilige prins Oscar. Det är väl inte heller fel att 
förmoda, att systrarna norrifrån sedan följde med 
hem till Mysinge efteråt för att träffa kära mor och 
stackars far, som hade ont i benet.

– I nästa nummer skall jag försöka verifiera den  
muntliga traditionen och berätta vad jag hittat om  
pigan Stina och om människorna som besökte  
Karlsberg måndagen den 13 september 1858.

        Mats Åsenius

Olof Nilsson Sara Svensdotter

Hertig Oscar Bernadotte, 
den blivande Oscar IIIda Åsenius
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Avsändare:
Föreningen DIS-Småland
c/o Egon Burman
Box 178 - 35104 Växjö

B
Lite från släktforskardagarna i Norrköping

Foto och text Egon Burman

På 30 minuter visade Bengt Kjöllerström i detalj hur man använder Disgen för att 
göra en modern släktbok och publicera på internet. Sök på www.u3m.se – där finns 
bl a Bengts egen finfina antavla med tillhörande ansedlar.

Börje Jönsson fullt koncentrerad på att demonstrera 
Disgen för en intresserad Gunilla Krohn.

Eva Daskalaki, doktorand vid Uppsala Universitet, forskar om 
genetiska profiler på historiska personer. Hon höll ett intres-
sant föredrag om DNA-forskningen som gjorts vid Uppsala 
Universitet gällande Birger Jarl och berättade om andra 
projekt som är på gång. Olof Cronberg fyllde på med sina 
kunskaper inom ämnet genetik och möjligheten att använda 
DNA-teknik inom släktforskningen. Det finns ett flertal före-
tag som erbjuder tjänsten DNA-profil till en kostnad mellan 
1 000 och 4 000 kronor beroende på omfattningen. Det fanns 
någon bland åhörarna som utnyttjat möjligheten.

Hur många procent av befolkningen har inte genetiskt sett 
den far de tror? Den frågan berördes. Höga tal mellan 10 och 
20 procent har nämnts i olika sammanhang. Eva och Olof slog 
fast att den verkliga andelen ligger på ca två procent.  

4 000 besökare och 
oftast trängsel vid 
montrarna
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