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Sänd ditt Disbytutdrag till Donald

Glöm inte att sända din forskning till vår gemensamma 
databas DISBYT. Det är ett utmärkt sätt att få kontakt 
med andra forskare som du har gemensamma anor med. 
Det ger dig också möjlighet att använda DISBYT på ett 
fullständigare sätt. Donald Freij ser fram emot att ta emot 
och behandla ditt Disbytutdrag.

Hur gör jag?
Det är enkelt. Välj Verktyg på menyraden och därefter 
alternativet Disbytutdrag. I programrutan som då syns 
trycker du på Nästa för att fortsätta.

I den programruta som då syns ska du uppge ditt med-
lemsnummer i DIS. I samma ruta väljer du även om du 
vill ta med personer avlidna mellan 1916 och 1991 och 
om ditt Disbytutdrag ska vara tillgängligt för alla på In-
ternet, även icke DIS-medlemmar. Tryck därefter på 
Nästa för att börja göra utdragsfilen.

I nästa ruta väljer du om utdraget ska omfatta Alla inma-
tade personer eller personer från söklistor. Välj i vilken 
mapp i datorn som utdraget ska placeras. Återstår bara 
att sända det som bilaga i e-post till donald@freij.se

                         Redaktören

Att vara redaktör för SmåDisigt är både intressant och 
lärorikt. Därför har jag hängt mig kvar vid uppdraget 
ända sedan 2011.

Men åldern tar ut sin rätt, som man brukar säga, och 
någon gång tidigt under nästa år bör DIS-Småland ha 
en ny redaktör till sitt medlemsblad.

Jag kan tänka mig att bland föreningens över tusen 
medlemmar finns flera som bara väntat på denna chans.

SmåDisigt trycks på Lindströms Tryckeri i Alvesta och 
efterbehandlas av Sjöbloms Bokbinderi i Gemla. Sam-
arbetet har varit gott och inget hindrar att det fortsät-
ter, även om en ny redaktör bor på annan ort. 

Redaktören får hjälp av två duktiga kvinnor, Viola Ek 
och Eva Johansson. Ordföranden är ansvarig utgivare.

Alla som är intresserade av att bli redaktör för Små-
Disigt kan ringa mig så ska jag berätta vad uppdraget 
innebär. Det är ideellt föreningsarbete och helt arvo-
desbefriat. Jag räknar med telefonkö.

                            Egon Burman, red.
                                0470-637 26

Redaktör sökes

Styrelsemöte i 
Hultsfred den 
13 augusti.

Rainer, Donald,
Tommy, Rune,
Katrin, Egon.
Även Arne deltog.

Foto:
Gunn Saming
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 Till Pär Lagerkvist
 Här var Ditt fria morgonland
 Din trygghet – snabbt förgången
 En våg som smälter ner i sand
 en höst som tystar sången

 Din gåta var av evighet
 Du delar den med alla
 Och ångest blev Din verklighet
 i stjärnors rymder kalla

 Du frågade och ville se
 – en mänsklighets begäran
 Ditt syfte var ju blott att ge
 den högste hela äran

 Du gick på andens ödesmark
 till aftonlandets stränder
 Men tron ska vara ren och stark
 på genomstungna händer

 Din andes mark ej blomma bar
 hur än Du brukat orden
 Du gav Dig själv det enda svar
 – det goda finns på jorden

Stig Augustsson
Ur ”Staden och stigen” (1992)

    DIS-Småland – Regionförening till Föreningen DIS – Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.       
    Verksamhetsområde: Jönköpings (F), Kronobergs (G) och Kalmar (H) län.

Hemsida: www.dis-smaland.se
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Ordförandens spalt

Ibland hör jag en inre röst som lågmält ropar: Latmas-
ken, kära du! Du är påverkad av den berömda latmasken. 
UMBRATICOLUS säger min granne Anita att den heter 
på latin. Kanske någon snäll läkare ställer en unik diag-
nos och ordinerar Red Bull på recept.  Reklamens vingar 
vore praktiskt att ha, men eventuella änglavingar kan 
vänta.

Se upp för en mörkbrun mask som rör sig långsamt. Låt 
den inte krypa under huden. Den kan få fäste vid ryggslu-
tet. I varje fall var det där man brukade banka när unga 
människor skulle botas från åkomman. Lusingar (örfilar) 
var förstås också vanligt.

Min far Karl, född i Slätthög 1898, berättade en historia 
om två bönder som han lyssnat till – båda hette Johannes. 
De satt och filosoferade och oroade sig för framtiden. 
Johannes A: Du ska få si Johannes, att det kommer tider 
när man inte har rätt att ge sin dräng en lusing. 
Johannes B: Åh faen Johannes, den kristlia husagan kan di 
väl ändå inte ta bort.

Men det kunde de. 1920 avskaffade en oenig Riksdag 
den sista delen av husagan. Dittills hade husbonden 
i uppfostrande syfte fått aga manliga anställda under 
18 år och kvinnliga under 16, bara det inte medförde 
varaktig kroppsskada. Lättja, vårdslöshet eller olyd-
nad i tjänsten, liksom  ett oordentligt levnadssätt, var 
tillräckliga skäl – allt enligt husbondens bedömning. 

Kristliga husagan kallade Johannes B det. Husagan var 
knappast kristlig, men Lättjan (Acedia på latin), ett av 
motiven för husagan, var ju en av de sju dödssynderna 
inom kristendomens moraltradition.
            Egon Burman
             redaktör

Det är skit med gubben  – ingen matlust och totalt orkes-
lös – både heta och svala dagar. Sex kilo minus och nytt 
hål i livremmen. Vikten är nu perfekt. Kanske lider jag av 
ålderdomssvaghet. Det dog man av förr i tiden och kan-
ske även nu någon gång.

Det blev läkarbesök på vårdcentralen. Fick en 1177-tid 
samma dag. Ny läkare som vanligt och ett noggrant för-
hör om vanor, ovanor och eventuella allergier. Stetosko-
pet, läkarnas främsta symbolobjekt, kom till användning. 
En studie från 2012 visar att stetoskopet, i jämförelse 
med annan medicinsk utrustning, har högst positiv på-
verkan på trovärdigheten hos utövaren som bär det. Han 
lyssnade och jag tyckte han sa låter bra.

Det blev massor av prover – ekg, psa, gps och andra i 
oändlighet. Tidigt nästa dag ringde läkaren: Jag tror jag 
har klurat ut varför du är så trött. Ditt hjärta är väldigt 
ansträngt och det är något med den ena lungan också. Jag 
vill att du kommer hit i eftermiddag så vi får tala om det. 

Jag slog mig ner på hans mottagning och var beredd på 
att få höra om det fanns hopp eller om loppet var kört. 
Lite tyst, så jag började: Du ringde om mitt ansträngda 
hjärta … (tänk vad praktiskt att kunna säga du till såväl 
professor som läkare och präst. Ingen är Gud numera. 
Fin reform av Rexed.  Den håller ännu, fast butiksper-
sonal för några år sedan fick order om att nia kunderna. 
Men ni passar bäst i plural, tycker jag).  

Tillbaka till ämnet: … hur illa är det? Tyst en stund. Sedan 
kom det: Nej, det var fel. Jag förväxlade dig med en annan 
patient. Bara ditt levervärde är aningen för högt. Inget fel. 
Det var bra förstås –  men heller ingen diagnos eller bo-
temedel.

Äntligen! Disgen 2016 är nu tillgängligt. Vem som 
helst kan testa fullversionen under begränsad tid.

De som har Disgen 8.xx kan uppdatera till reducerat 
pris. Läs mer på DIS hemsida och passa på att prova 
DIS nya hemsida som är under utveckling. Adressen 
är https://www.dis.se/ och det tillkommer ständigt 
nytt material. Bl.a. finns nu en omfattande handled-
ning till Disgen 2016. 

DIS-Småland planerar nu för ett antal aktiviteter i 
höst. Vi informerar om det efter hand på vår hem-
sida. DIS har varit vänliga att godkänna mig som fad-
der. Jag har redan fått några problem att lösa, och nu 
när så många kommer igång med nya Disgen ser jag 
fram mot ännu fler kontakter via telefon, e-post, Sky-
pe och TeamViewer. 

Vi har ytterligare en ny fadder, Leif Berglund från 
Huskvarna. Leif har lång erfarenhet av både släkt-
forskning och Disgen och har hållit många kurser 
genom åren.  

Inom DIS-Småland är vi nu, inklusive Börje Jönsson 
och Margareta Edqvist, fyra faddrar. I övrigt vill jag 
rekommendera alla att ta kontakt med någon fadder, 
vem som helst i DIS långa lista, när det blir lite be-
svärligt att hantera Disgen. 

Midsommaren firade jag i år i trakterna där jag är 
född, Norrbotten och Överluleå. Som medlem i bl.a. 
Boden Överluleå Forskarförening gjorde jag ett par 
besök i Råbäcksgården, en gammal Norrbottensgård 
där föreningen har sina lokaler. Därmed önskar jag er

En spännande höst med Disgen 2016

        Tommy Nilson
           ordförande

Redaktörens spalt



Farväl till vår gamla grafiska profil

Detta är det första numret av SmåDisigt där vi 
använder vår nya grafiska profil. Det innebär 
att vi har beslutat följa DIS nya profil med en-
hetliga typsnitt och färger.

Den gamla pixeluppbyggda tidigare grafiken 
lämnar vi till förmån för ett modernt utseende 
på vår nya logotype,  liksom även DIS visar både 
på hemsidan och i medlemstidningen Diskulo-
gen. I fortsättningen kommer ni att se dessa lo-
gotyper i vårt material inom DIS-Småland.

Bytet av grafisk profil har diskuterats ingåen-
de. Det är inget vi gör alltför ofta. Skälen måste 
vara noga genomtänkta, speciellt med hänsyn 
till framtiden och de nya släktforskare som 
strömmar till vår verksamhet. 

Vårt beslut grundar sig på att även DIS-Små-
land bör följa med det moderna sättet att pre-
sentera verksamheten så att vi också tilltalar en 
yngre publik. Eftersom vi också är ekonomiska 
smålänningar ser vi stora fördelar med att vi får 
tillgång till DIS genomarbetade grafiska profil 
till en mycket låg kostnad. 

Alla regionföreningar har fått denna möjlighet 
och vi bestämde oss tidigt för att utnyttja den.

       Tommy Nilson
        ordförande
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DIS-Småland Temadag Disgen 2016
Lördag 27 augusti kl 10.00-11.30  12.30-15.00

 
Valhall - Lokal Tor, Hultsfred 

Västra Långgatan – Stora torget
 

Kordinater till parkeringen N57 29.250  E15 50.415 

  • Varför skall jag uppgradera till Disgen 2016?
  • Vi jämför Disgen 8.2 med Disgen 2016.
  • Vi går igenom vilka nyheter som finns i Disgen 2016.
  • Hur man konverterar sin egen databas från Disgen 8.2 till Disgen 2016.

  Tillgång till trådlöst nätverk. Ingen kostnad. Ingen anmälan krävs.

Ledare: Rune Elofsson och Arne Johansson 



Ett inte ovanligt problem när man söker sig bak-
åt i antavlan är att man upptäcker att någon är 
född av en ogift mor, och man undrar då om det 
är möjligt att hitta den försvunne fadern. Det är 
ett problem som är omöjligt att ge några gene-
rella lösningar på, men några erfarenheter kan 
kanske ge uppslag till individuella lösningar.

I äldre tider, med den starka sociala och kyrkliga 
kontrollen, var problemet med ”oäkta barn” inte så 
vanligt som det blev senare under 1800-talet, vil-
ket framgår av kyrkböckerna. Tyvärr är förhållan-
dena under tiden före 1871 ej kända mer exakt, men 
enligt ”Historisk statistik för Sverige” utgjorde de 
ogifta barnaföderskorna då (1871) ca 10% av de bar-
nafödande kvinnorna, varför det är troligt att varje 
släktforskare förr eller senare stöter på anteckning-
en ”oäkta” i födelseboken.

Vill det sig väl behöver man inte söka länge efter 
barnafadern, så som fallet var med följande barn: 
1846 28/1 Anders Petter, son till pigan Inga Carin 
Persdotter i Humlebäcken på Eksjöhults ägor. 
Barnets Fader lagligen bewist att wara Drängen 
Anders Fredrik Nilsson i Kärr (Ulrika C:4).

Om kyrkoboken inte är så hjälpsam får man gå an-
dra vägar. Det första man då kan göra är att se om 
barnet i vuxen ålder bär samma patronymikon (fa-
dersnamn t ex Larsson) som sin mor eller morfar. 
Om så inte är fallet, utan barnet exempelvis heter 
Jonsdotter, modern Larsdotter och morfar Svens-
son, kan man ju misstänka att någon Jon eller Jonas 
var barnets fader, och man får se om modern t ex 
tjänat piga i samma hushåll som en Jon i lämplig 
ålder. Hittar man en passande Jon kan man följa 
denne och se om prästen möjligen i någon följande 
husförhörslängd gjort en avslöjande anteckning.

Drängen Gustaf Pettersson i Malma, Västra Ryd, 
Östergötland, ville 1858 flytta till Norra Vi. Prästen 
antecknade då i anmärkningskolumnen i husför-
hörslängden om honom: erhåller ej hinderslöshets-
betyg, förbjuder Anna Lotta Andersdotter i Malma.

Denna Anna Lotta fanns antecknad på följande 
sida, och hon hade 20/9 1858 fått en oäkta son, 
Johan Alfred, som hon tydligen hade skäl att 
anse Gustaf som fader till, och därför ville hon

att det skulle antecknas på hans flyttningsbetyg att 
han inte var ledig till äktenskap. 

I just detta fall ansåg mannen att han inte var barna-
fader och gick värjemålsed 1861, men anteckningen 
om äktenskapshinder följde honom genom flera 
socknar ändra fram till det han emigrerade 1866.

Testamente gav svaret
Om man hittat en lämplig kandidat till faderskapet, 
men inte funnit något i kyrkböckerna som klart be-
visar detta, bör man ändå följa honom tills han dör, 
en anteckning kan dyka upp mycket senare, barnet 
kan tillfälligt bo hos honom etc. Det har även inträf-
fat att barnet till slut omnämnes i faderns boupp-
teckning.

Sektreteraren i Krigskollegium, Fredrik Wilhelm 
Westée, avled 27/12 1882 i Stockholm. Hans boupp-
teckning upprättades 22/2 1883 och i den står att 
han avled utan någon känd arvinge. 

Vid närmare granskning av bouppteckningsvoly-
men visade det sig att efter själva bouppteckningen 
fanns Fredrik Wilhelms testamente, upprättat 1876, 
där han förordnar att hans kvarlåtenskap ska delas 
i två delar, varav den ena ska tillfalla sonen Lud-
vig Wilhelm Alfons Westée, manufakturist i Norra 
Amerika, och den andra dottern Edla Lovisa Ade-
laide, gift Gustavi. 

Detta fastlade att Ludvig Wilhelm Alfons verk-
ligen var son till Fredrik Wilhelm, såsom hans 
ättlingar hela tiden hävdat, men födelseorten 
är fortfarande okänd. 

Systern Edla Lovisa Adelaide var gift med ba-
taljonsadjutanten Gustaf Wilhelm Gustavi, och 
bodde senare i Rappestad i Östergötland. 

Kyrkböckerna i Rappestad angav att Edla var 
född 1840 i Jacob-Johannes församling i Stock-
holm. Hon fanns ej antecknad i födelseboken 
där, men i födelseboken för oäkta barn finns en 
inklistrad skrivelse, daterad 1853, där Fredrik 
Wilhelm erkänner att han och hans numera 
avlidna fästekvinna Lovisa Ulrica Nyman är 
Edlas föräldrar. Att Edla ej var antecknad som

Fader okänd - vad gör jag? 
Elisabeth Thorsell, Järfälla

SmåDisigt nr 2-2016 – sid 5



född i Jacob, kan möjligen bero på att hon var född 
på något av stadens barnbördshus, och att föräld-
rarna då utnyttjade möjligheten att antecknas som 
”okända”.

Barnamordsplakatet
Gustaf III fick ofta föredraget ärenden om bar-
namord för sig, då han skulle fatta beslut om 
barnamörderskor skulle avrättas eller benådas. 
Till slut blev han tydligen bekymrad över frek-
vensen av barnamord och utfärdade sitt bekan-
ta ”barnamordsplakat”, Kongl. maj:ts Nådiga Bref 
angående Barnamord, den 17 Oct. 1778. 

I detta stadgades bl a ”Att Qwinna, som will å 
okänd ort framföda fostret, må i sådant uppsåt 
lemnas ostörd, utan någons åtal eller efterfrågan 
om hennes person eller tillstånd”, vilket alltså 
innebar att kvinnan kunde föda sitt barn utan 
att någon ägde rättighet att fråga efter hen-
nes namn eller andra personliga förhållanden. 
Detta fungerade tydligen i städerna, där man 
ganska ofta ser ”okända föräldrar” i födelse-
boken, däremot knappast på landsbygden, där 
folk ändå visste det mesta om sina grannar.

För att återgå till det oäkta barnet på landet, så bör 
man inte bortse från att det trots allt var ett brott 
ändra fram till  1864 att ha utom- eller föräktenskap-
liga samlag; bestämmelserna om lönskaläge och hor 
hittar man i 1734 års lag i Missgärningsbalkens Ka-
pitel LIII och följande. Där stadgas att för första re-
san blir det 10 daler i böter för mannen och 5 daler 
för kvinnan, eller för mannen 14 dagars fängelse 
eller straffarbete, för kvinnan hälften. Dessa ären-
dens natur gör att brottet knappast gick att bevisa 
om inte följden blev ett barn.

Kyrkoräkenskaperna
Böter skulle delvis tillfalla sockenkyrkan och därför 
är det bra att börja med att söka i kyrkoräkenska-
perna, fattigspecialräkenskaperna, något efter det 
datum när barnet föddes för att se om modern be-
talt något till kyrkan. Har man tur har någon man 
betalt ett dubbelt belopp ungefär samtidigt, och 
denne bör i så fall också granskas närmare. 

Domböckerna
Har modern betalt sin avgift till kyrkan och de fat-
tiga, så är nästa steg att söka i häradsrättens dom-
böcker. Där börjar man enklast med att söka rätt på 
de saköreslängder som i allmänhet finns inbundna 
i slutet på protokollet för varje tingstillfälle. I sak-
öreslängden räknas de upp som blivit dömda till 
böter, oftast med hänvisning till lämplig paragraf i 
domboken, så att man enkelt kan slå upp den och 
slipper blada igenom den ofta tjocka volymen.

För det mesta var det länsmannen som åtalade både 
mannen och kvinnan, men det finns också exempel 
på att kvinnans fader åtalat sin dotter, eller att kvin-
nan stämt mannen på barnaunderhåll.

Den 6/1 1836 betalade pigan Maria Larsdotter i Löt 
på Öland 32 skilling till sin sockenkyrka för lönska-
läge, hon hade den 6/11 1835 fött en dotter Stina Kaj-
sa, och skulle nu kyrktagas, och ville ha sin skuld till 
kyrkan betald före detta. Dottern Stina Kajsa hette 
som vuxen Olsdotter, modern Maria Larsdotter och 
morfadern Lars Andersson, så hennes patronymi-
kon borde härröra sig till den okända fadern.

I Ölands Norra Mots dombok vid Vintertinget 1836 
förekommer ärendet under paragrafen 285. Läns-
mannen A Thiman har stämt bonden Olof Jonson 
i Stora Hagelunda, Alböke, och pigan Maria Lars-
dotter i Lundby, Löt, ... att ansvara för med hvar-
annann föröfvat lönskaläge, hvarförutan yrkats 
svarande Olof Jonsons förpligtigande att utgifva 
uppfostringshjelp.

Bägge var närvarande och erkände sin förseelse, 
och Maria yrkade också att Olof skulle betala en 
tunna råg och 100 daler årligen i barnaföda, vilket 
han vägrade. 

Rättens utslag blev att Olof skulle plikta 3:16 eller 
sitta fjorton dagar på länsfängelset, samt betala 1:16 
till Löts kyrka. Vidare skulle han betala en tunna 
bra råg och 6:32 i banco årligen till Maria vid vite 
av utmätning. 

Maria skulle enbart betala 0:32 till Löts kyrka, vil-
ket hon redan gjort vid det laget. I detta fall erkände 
mannen bums, men det finns ju också många ex-
empel på att mannen nekat, och trots att det fanns 
vittnen som sett parterna i samma säng, har man 
fortsatt att neka och till slut gått ed på sin oskuld. 
Då fick nog pigan stå där utan officiell fader till sitt 
barn, vilket kunde vara nog så besvärligt.

Bland andra källor som kan prövas, om de finns för 
aktuell församling, är kyrkoarkivets serie G, avlös-
ningslängder, straffjournaler m m, där de personer 
kan finnas antecknade som skulle undergå öppen 
eller hemlig skrift, vilket var ett av kyrkans sätt att 
bestraffa de brottsliga.

I städerna ser man ibland, trots anteckningar om 
okända föräldrar, att moderns ålder och en adress 
anges. När man då kontrollerar vilka som fanns på 
den angivna adressen vid rätt tidpunkt finner man 
oftast att där bodde en barnmorska som tog hand 
om ”obemärkta” flickor, som det hetat långt in i mo-
dern tid, och man kommer knappast längre.
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Något annorlunda kan det ställa sig om barnet fötts 
på barnabördshus eller snart lämnats in på barnhus, 
då bör man söka i alla tillgängliga rullor och matrik-
lar, för ibland kan modern ha lämnat med barnet ett 
förseglat kuvert med uppgifter om föräldrarna.

Under äldre tider, när ett oäkta barn var något ovan-
ligt, kan man kanske tänka sig att det rapporterades 
till Domkapitlet, och då kan man söka i protokollen 
eller de sockenordnade handlingarna.

Som vanligt när det gäller kniviga problem inom 
släktforskningen måste man pröva alla tänkbara ut-
vägar, och här har föreslagits några, det viktigaste 
är att inte lämna något oförsökt.

Litteratur i ämnet
I litteraturen är problemet med hur man ska hitta 
den okända fadern föga behandlat, medan däre-
mot det oäkta barnet och dess moder kan studeras 
i många verk. Bland annat kan nämnas Jonas Fryk-
mans ”Horan i bondesamhället” (1977), som dock 
ger en för mörk bild av den ogifta moderns ställning 
och framtidsutsikter. 

Svante och Sten W. Jakobsson ger i ”Orons och för-
tviflans gerningar” (1987) en skakande skildring av 
ogifta kvinnors vånda för havandeskaps och barn-
börds skull, som underrubriken lyder; detta verk 
behandlar Stockholmsförhållanden. 

Elisabeth Thorsell
elisabeth@etgenealogy.se

Hennes handbok Släktforsk-
ning – vägen till din egen 
historia kom i senaste utgåva 
på ICA Bokförlag 2014.

Utvandrarna till USA. Några 
förslag på hur du kan hitta 
dem gavs ut 2011.

1980 var Elisabeth Thorsell 
med och grundade  DIS. Hon 
har medlemsnummer 19 i 
originalföreningen.

Elisabeth Thorsell har skrivit ett stort antal artiklar som 
publicerats i Släkthistoriskt Forum, Släktforskarnas årsbok, 
Släkt och Hävd m fl skrifter. Artikeln Fader okänd – vad gör 
jag? var först publicerad i Slåktforskarnas Årsbok.

* * *
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Ett faderskapsmål avhandlas i domstolen.
Illustration av Petter Lönegård.

Beata Losman ger i ”Kvinnor, män och barn på 
1800-talets svenska landsbygd” (1986) en god bild 
av förhållandena inom familjebildningen i Värm-
land. 

Anne-Sofie Ohlander ger i ”Kärlek, död och frihet” 
(1986) andra aspekter på kvinnors liv i gången tid. 
Samtliga dessa böcker är försedda med litteraturlis-
tor som kan ge tips för vidare studier.

Sveriges släktforskarförbund har  givit ut en ny för-
bättrad upplaga av sin handbok om oäkta barn:
”Fader okänd” av Elisabeth Reuterswärd.

Missgärningsbalken. Kapitel LIII. 
Om lönskaläge.



Klingklangnamn, nummernamn och goda svenska namn 
Återblick på P. A. Kjöllerströms namnforskning och striden om almanackans namnlängd

Ulf Örnemark, Ulricehamn

I slutet av 1800-talet propagerade P.A. Kjöller-
ström för vad han kallade ”goda svenska dop-
namn”. Ett sekel senare fick ett trettio år långt 
bråk om almanackans namnlängd sin lösning.

En svensk bör ha svenska namn
Med dessa, idag knappast politiskt korrekta, ord 
avslutade Per August Kjöllerström ett av kapitlen i 
sitt verk Svensk namnbok [1]. Till yrket präst men 
också flitig författare och hembygdsforskare. I nek-
rologen [2] och herdaminnet [3] beskriven som ett 
stort original (i positiv bemärkelse) och plikttro-
gen ämbetsman som dock uppträdde aggressivt på 
gamla dar. 

Han kritiserade den oordning som han menade 
skapades under den framväxande frikyrko- och 
arbetarrörelsen. I skrifter som ”Westergötland så-
som landskap” 1919, ”Vädjan till vestgötarne” 1916 
och ”Bältet kring Götaland” 1923 gav han luft åt sin 
harm och sin iver för reaktion mot tidens onda.

Han propagerade för en professur i västgötska vid 
Göteborgs universitet och stödde centralförsvars-
principen där han menade att Läckö eller Karls-
borg skulle vara ett mindre utsatt säte för reger-
ingen. Han kritiserade den moderna folkskolan, 
stavningsreformer och nykterhetsrörelsen. Han var 
med andra ord en sann bråkmakare.

Svensk namnbok
Kjöllerström hade många åsikter om namnskick. 
Han vurmade för gamla seder som att döpa barnen 
efter släktingar och begränsa sig till ett eller möj-
ligen två förnamn. Som lämpliga dopnamn kvalifi-
cerade sig a) rent svenska namn, b) försvenskade 
namn som varit i bruk länge, samt nybildade namn 
som var ”allmänt antagna och till sin form och bety-
delse goda”. Han tog avstånd från de flesta utländ-
ska namn och speciella namn som han hänvisade 
till kategorier som tillfälliga namn och klingklang-
namn (Tabell 1).

Det senare avsåg namn som Kjöllerström tyckte 
”endast synas hafva ljudvärde” och som ofta upp-
kommit eftersom föräldrarna ville ge sina barn ett 
fint namn. Några så kallade nummernamn kunde 

Per August Kjöllerström 
(1839-1926) född och död i 
Ulricehamn. Komminister 
i Borås i nästan femtio år.

möjligtvis anses som lyckade. Trots att Kjöller-
ström utelämnade åtskilliga namn som han ansåg 
vara alltför ålderdomliga och ovanliga fick han ihop 
nära 1400 förnamn som han ansåg uppfyllde krite-
rierna. (Tabell 3)

I sin bok behandlar Kjöllerström även släktnamn 
och ortnamn och han har t.o.m. åsikter om landets 
namn. ”Kunna vi säga och skrifva Österrike och 
Frankrike, så kunna vi väl också säga och skrifva 
Sverike”.

Bråket om namnlängden
Mellan 1749 och 1972 hade Vetenskapsakademien 
ensamrätt på utgivning av almanackor. Detta inne-
bar bland annat att almanackans namnlängd under 
långa perioder bara genomgick små förändringar. 
När detta privilegium upphörde tog andra utgivare 
chansen och lanserade egna namnlängder, till både 
glädje och förtret för många namnsdagsfirare. 

Esselte Almanacksförlag upprättade en längd med 
tre namn per dag 1986 och en reviderad längd med 
två namn per dag från 1993. Den senare kritiserades 
av Svenska Akademien som från 1994 gav ut en al-
manacka med en mer traditionell namnlängd. 

I förordet till Svensk namnbok skrev Kjöllerström att syftet med 
arbetet initialt hade varit att upprätta en ”behöflig lista öfver 
goda svenska dopnamn, och att om möjligt på samma gång mot-
verka den missriktning vår namngifvning i vissa hänseenden 
under senare tider tagit”.
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Småningom kunde en arbetsgrupp med olika in-
tressenter enas och sedan 2001 finns en ny enhetlig 
namnlängd i almanackorna.

I Namnlängdsboken [4] redogörs ingående för 
namnbråket i slutet av 1900-talet men också hur 
almanackans namnlängd har förändrats de senaste 
femhundra åren och dess religiösa och kulturhisto-
riska betydelse.

1901 års namnlängd
Långt in på 1800-talet dominerades namnlängden 
av helgonnamn. En reformering hade visserligen 
föreslagits redan 1831 men förverkligades inte för-
rän 1901. I den namnlängd som då presenterades 
fanns 357 namn. Mer än 150 helgonnamn hade 
strukits, 28 namn hade ändrats och 177 nya hade 
tillkommit [4]. 

Förändringen blir tydlig om man som ett stickprov 
väljer januari månad och jämför 1895 och 1901 års 
svenska almanacka (Tabell 2). Av de namn som 
Kjöllerström valde ut fanns åtta med 1895 och 25 år 
1901. Gissningsvis en förändring som tilltalade den 
gamle namnforskaren.

År 2014 var de tio vanligaste förnamnen (samtliga 
bärare) i vårt land Karl, Erik, Lars, Anders, Per, Mi-
kael, Johan, Olof, Nils och Jan respektive Maria, 
Elisabeth, Anna, Kristina, Margareta, Eva, Birgitta, 
Karin, Linnéa och Maria [5]. Endast tre av dessa 
(Mikael, Eva och Linnéa) saknas bland Kjöller-
ströms rekommendationer vilket kanske säger nå-
got om traditioner.

Bilden blir lite annorlunda om man bara tittar 
på namn på nyfödda under ett år, men det är ett 
känt faktum att namn är mode och att frekvensen 
växlar. På tio i topp-listan 2014 [5] hittar man tre 
mansnamn (Oskar, Hugo, Alexander) och sex kvin-
nonamn (Elsa, Maja, Ella, Ebba, Wilma, Julia) som 
gillades av Kjöllerström.

Litteratur

1. P. A. Kjöllerström, Svensk namnbok. Dopnamn, ätte-
namn, ortnamn, S. M. Kjöllerströms Förlag, Ulrice-
hamn, 1895. 

2. S. J. R. Lannér, i De bortgångnas minne, Teckningar 
över prästmän i Skara stift, avlidna mellan prästmötena 
år 1922 och 19-21 juni 1928, Västgöta 1928.

3. L.A. Cederbom, C. O. Friberg, Skara Stifts herdaminne 
1850-1930, II, 451, Stockholm 1930.

4. Namnlängdsboken. Historien bakom namnen i alma-
nackan, skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 83, 
ISBN 91-7227-204-X, 2000.

5. www.scb.se.

Ulf Örnemark
ulf.ornemark@telia.com

Tabell 2. Januari månads namnlängd i den svenska almanackan 
1895 och 1901. Grönt indikerar samma namn. Symbolen * anger 
namn som återfinns i Kjöllerströms lista över utvalda namn.

Enius
Trenaeus
Sextor
Sexvall
Sjunde
Sjuverus

Ottaden
Otto
Ninus
Niodolf
Timund
Tiodor

Tiondal
Elfton
Tolf, Tolfver
Tolfman
Tolfvin
Tolfving

Nummernamn (mansnamn)
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Tabell 1. Exempel på kvinnonamn som Kjöllerström förde 
till kategorin ”Klingklangnamn” – namn som han tyckte 
”endast synas hafva ljudvärde”.

Tabell 3.

Kjöllerström 
fick ihop 865 
mansnamn och 
530 kvinno-
namn som han 
ansåg uppfyllde 
kriterierna för 
goda svenska 
dopnamn.



Clara Persdotter/Håkansson föddes den 
10 februari 1856 på gården Tomten, Öja, i 
Södra Kyrketorps socken mellan  Falköping 
och Skövde. Hennes far var Per Håkansson 
(1826-1891) och modern Maria Catharina 
Sandgren (1818-1899). Modern hade varit 
gift tidigare och av de överlevande sex bar-
nen, alla flickor, var Clara nummer fyra. 
Hon växte upp i den lilla byn Hovmene, nära 
Åsle, en socken som, tack vare sin unika 
fattigbebyggelse,  Åsle Tå, är en smula känd.

År 1875, vid 19 års ålder, lämnar Clara hemmet 
och flyttar till närliggande Fröjered socken, där 
hon får jobb som mjölkerska. 

Två år senare söker hon och får anställning på 
den stora herrgården Vreten i Edåsa socken, 
där hon avancerar till mejerska, vilket låter an-
tyda att hon är hårt arbetande och kompetent. 
En mejerska hade ansvar för bearbetningen av 
mjölken, hon kärnade smör och ystade ost m.m. 

På samma gård arbetade vid denna tid betjän-
ten Johan Nilsson Ljungman, född 1860, som 
också han hade kommit dit 1877. 

Den 9 april 1879 föder Clara en utomäkten-
skaplig son, som får namnet Otto Sigfrid och 
som omedelbart tas omhand och uppfostras av 
morföräldrarna i Åsle. Fader okänd står det gi-
vetvis i födelseboken, men eftersom Otto får ef-
ternamnet Ljungman är det lätt att dra slutsat-
ser. Betjänten Ljungman lämnar Vreten samma 
år som pojken föds

Det finns emellertid gott om andra män på 
stället, inte minst inom den grevliga ätt, som 
ännu denna dag äger och bebor Vreten. År 
1880 bor greveparet, födda 1823 och 1828, där 
tillsammans med sina fem barn, tre söner och 
två döttrar. 

Sönerna, som är jämnåriga med Clara, har na-
turligtvis också noterat vilken exceptionell 
skönhet denna mejerska är. Särskilt då den 
äldre, vars ungdomliga lusta snart övergår i ren 
och äkta kärlek. Djupt förälskad avser han att 
gifta sig med henne, vilket naturligtvis vore en 
mesallians av sällan skådat slag. 

Greveparet slår näven i bordet och förbjuder 
sonen att träffa Clara. Snart nog blir situatio-
nen akut: Clara väntar barn igen.

Nu måste Clara bort från Vreten, och det ome-
delbart. Som en första åtgärd skickas hon till 
Stockholm, allt medan en krishanteringsplan 
tas fram. 

Vackra Clara och greven
Ted Rosvall

The milk maid 
Målad 1913 av Bernardus Johannes Blommers (1845-1914)
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Den gamle greven kontaktar en tidigare dräng 
på Vreten, en August Wilhelm Svensson (1857-
1933), och erbjuder honom följande paket: 
Gratis resa till Amerika, startpengar och upp-
fostringsbidrag för det väntade barnet – allt 
detta om han går med på att ta på sig fader-
skapet, ledsaga Clara till Amerika och så små-
ningom gifta sig med henne.

August Wilhelm kan tänka sig detta, och den 
20 maj 1881 möter han sin blivande brud i Gö-
teborg. Tillsammans står de strax före avgång 
ombord på ångaren Celtic då någon lösgör sig 
ur gruppen av människor nedanför, rusar upp 
för landgången och fram till Clara. Det är den 
unge greven, som lyckats få reda på vad som är 
i görningen och skyndat ned till Göteborg och 
amerikabåten. 

Där står de nu, maktlösa, och tar ett sista bit-
terljuvt farväl. Greven märker att Clara skakar, 
inte bara av rörelse utan också av den bitande 
vinden på däck. Raskt tar han av sig sin flotta 
pälsjacka och hänger den över Claras späda ax-
lar. De träffas aldrig mer.

Greven förblir sin stora kärlek trogen och väg-
rar i det längsta att gifta sig med någon annan. 
Inte förrän 1890, vid mogna 37 års ålder, faller 
han till föga och äktar en kusin av samma ätt.

August och Clara korsar Atlanten och tar sig 
under sommaren 1881 till Chicago, där de avser 
att bygga en framtid tillsammans. Den 16 juli 
föder Clara sitt andra barn, grevesonen, som får 
namnen Axel Willhard (1881-1943).

Den 7 oktober följande år gifter sig Clara och 
August Wilhelm i Chicago. Från och med nu är 
deras efternamn SWANSON snarare än Svens-
son. Efter Axel växer familjen med ytterligare 
sex barn: 

Anna (Annie) Swanson (1883-1898)
Per Herbert (Harry) Swanson (1887-1943)
Conrad Hugo Swanson (1888-1970)
Ethel Catherine Swanson (1891-1947)
Hjalmar August Swanson (1893-1896)
Clara Victoria Swanson (1895-1963)Clara var 25 år när hon tog farväl av sin greve på 

ångaren Celtic i Göteborgs hamn. De sågs aldrig mer.
Flera tragedier drabbar familjen. Lille Hjalmar 
dör, bara tre år gammal, år 1896, och när 
äldsta dottern, Annie, två år senare svälter sig 
till döds – ett tidigt fall av Anorexia nervosa – 
har Clara fått nog av Chicagos läkare och ame-
rikansk sjukvård.

När hon året därpå själv är i behov av ett min-
dre kirurgiskt ingrepp, hon har fått en halsböld, 
bestämmer hon sig för att resa till Sverige för 
att få operationen utförd på trygga Falköpings 
lasarett. 

Hon tar med sig sina två yngsta döttrar, 8-åriga  
Ethel och 4-åriga Clara. Tillsammans kommer 
de fram till Falköping under sommaren 1899. 
Här träffar Clara för första gången på 18 år sin 
son Otto, sin mor och sina systrar varefter hon 
tar in på Falköpings lasarett. 

Rutiningreppet går fel och Clara dör under kni-
ven, endast 43 år gammal, den 2 augusti 1899. 
Chockad av detta, avlider hennes gamla mor, 
som satts att passa flickorna, sex dagar senare 
i en ålder av 81 år.

Falköpings lasarett (vykort)
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Hur vet jag då allt detta?
Och hur kan jag vara så säker på min sak?

Det kan jag naturligtvis inte, men denna berättelse 
är resultatet av över 40 års forskning, där jag inter-
vjuat Claras barnbarn och barnbarns barn i Illinois, 
Missouri, Saskatchewan, Montana och Colorado, 
samt även hennes svenska släktingar, syskonbarn-
barn o.s.v. 

Alla har de bidragit med sina legender och anekdo-
ter kring Clara, och efter att ha prövat dessa mot 
verklighetens kyrkoböcker, folkräkningar, passage-
rarlistor och lasarettsjournaler är jag böjd att tro att 
det var ungefär så här det gick till. 

Saknas gör fortfarande ett fotografi på vackra Clara. 
Ett sådant ska faktiskt ha existerat, men ännu har 
det inte dykt upp. 

Jag jagar vidare!  

Ethel och Clara flyttas nu till Edåsa och får bo 
hos sina farföräldrar, Sven Petter Gabrielsson 
(1824-1912) och Gustava Johansdotter (1826-
1916). 

Deras far, nu änkeman, anländer senare samma 
år för att hämta hem sina döttrar. Ethel behö-
ver komma tillbaka till sin skola, men eftersom 
Clara bara är fyra år gammal, bestäms det att 
hon ska få stanna hos farföräldrarna i Sverige 
något år eller två. 

Det kommer gå hela 13 år innan Clara till sist 
återvänder till Chicago och till den familj hon 
förmodligen inte längre minns. Strax efter 
återföreningen samlas familjen för att ta denna 
gruppbild:

August Wilhelm Swanson sitter i mitten, omgi-
ven av de fem överlevande barnen Clara, Harry, 
Axel, Conrad och Ethel. Man kan notera att halv-
brodern Axel verkligen har ett annat utseende än 
sina syskon. 

Grevesonen Axel Swanson försörjde sig senare 
i livet med att erbjuda turister och romantiska 
par en tur med häst och vagn genom Jackson 
Park i Chicago.

* * *

Ted Rosvall
ted.rosvall@telia.com

Teds jakt på ett foto med 
vackra Clara gav resultat. 
Det blir en spännande 
fortsättning på berättelsen 
i nästa SmåDisigt.

            Redaktören
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Att i vår tid mista ett barn hör väl till de 
mest tragiska händelser som ett föräldra-
par kan drabbas av. Men hur var det då på 
1700- och 1800-talen när barnadödlighe-
ten var enorm? Inget familjeöde har väl 
berört mig mer än det följande.

Den 10 september 1738 gifte sig den unge Anders 
Månsson i Marskog, Älghults socken med Gyrita 
från grannbyn Marshult. 

Gyritas exakta ålder är osäker, för hon finns inte i 
dopboken, men hon torde vara född 1709 eller i ja-
nuari 1710 för den tid dopbok saknas. Gyrita bör ha 
fyllt 28 år och var omkring sju år äldre än Anders, 
som vid vigseln ännu inte fyllt 22. Åldersskillnaden 
var väl inget de störde sig på. Viktigare var att de 
tyckte om varandra.

Gyrita flyttade till Anders familj i Marskog. På går-
den, som var ett arrendejordbruk under Hovgårds 
säteri, fanns arbete för dem alla, för Anders och 
Gyrita och för hans föräldrar Måns och Kerstin. 

De var nog glada över att få ännu en arbetskraft på 
gården. Måns började känna sig gammal. Han hade 
fyllt 66 år och det tunga arbetet hade tärt på hans 
krafter. Hustrun Kerstin hade nyss fyllt 53 och tyck-
tes ännu orka med en hel del. Och visst gladde de 
sig när de tänkte på att det nog skulle komma barn i 
huset. Själva hade de bara fått två, vilket var mycket 
ovanligt vid denna tid.

Trots att de inte ägde gården kunde den mycket väl 
ge både dem själva och en växande barnaskara vad 
de behövde, både husrum och föda.

Det var dock inte bara den egna familjen som skulle 
försörjas. De båda gårdarna i Marskog ägdes av en 
stiftelse som hade bildats när adelsfröken på Hov-
gård, Christina Grip, 1663 donerade Marskog och 
stadgade att brukare i stället för arrende skulle ”un-
derhålla, föda och försörja fem ärliga och oberyktade 
gamla pigor som kunde för fattigdom, ålder och sjuk-
dom sig ej själva uppehålla, förtjäna eller nära.”

På gården fanns även en stuga där de fem kvinnorna 
hade sin bostad. Detta avtal fungerade på samma 
sätt ända in på 1900-talet.

Hur blev det då med den förväntade tillökningen? 
Jo, nästan på dagen nio månader efter vigseln födde 
Gyrita två små flickor, Annika och Maria. Men de 
var små och svaga och efter bara två veckor släcktes 
de små liven. 

Tio månader senare föddes en son. Han fick namnet 
Anders, men också han somnade snart in. I februari 
1742 föddes en ny Anders och glädjen var stor när 
föräldrarna förstod att honom skulle de få behålla. 
Tre år senare fick Anders en lillebror. Hans namn 
blev Carl.

1747 föddes Per. Han blev bara fem år gammal. Som 
dödsorsak angavs ”svullnad”. Kanske handlade det 
om halsböld? Vid den tiden hade familjen ytterli-
gare två barn, tvillingarna Måns och Maria. När 
Per dog var de nyss fyllda tre år. En månad före 
sin fyraårsdag dog Maria, troligen av någon tarm-
sjukdom och en dryg månad senare dog Måns av 
smittkoppor.

Då fanns i familjen även tvååriga Ingeborg och en 
månad efter Måns död föddes tvillingarna Lisbet 
och Karin. Lilla Lisbet blev bara 17 dagar gammal, 
medan Karin fick leva ytterligare några månader. 
På hösten samma år, 1754, dog tre och ett halvt år 
gamla Ingeborg.

Ännu en dotter föddes i denna så hårt prövade fa-
milj. Hon föddes en marsdag 1755 och hennes namn 
blev Christina. Kanske föddes hos föräldrarna hop-
pet om att de skulle få se henne växa upp. Men så 
blev det inte. Sju år gammal dog hon av ”halssjuka”.

Av alla de tolv barn som föddes i denna familj, där-
av tre tvillingpar, var det bara sönerna Anders och 
Carl som fick leva till vuxen ålder. Anders blev 76 
år och Carl 72. Och som så många gånger förr frå-
gar jag mig: Hur orkade föräldrarna, med all denna 
sorg, leva vidare?

Gyrita blev omkring 90 år gammal, en mycket hög 
ålder vid denna tid. Strax efter hennes död avled 
hennes 82-årige make.

    Ingrid Vikström
    ingvik32@gmail.com

Ett familjeöde
Ingrid Vikström, Sundsvall
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Allt för Sverige – på småländska 2016

DIS-Småland fick i vintras ett mail. Det kom 
från en svenskättling i USA med rötter från 
bland annat Nöttja, Södra Vi och Åsenhöga. Han 
planerade att, tillsammans med fru och två vux-
na barn, besöka Sverige till sommaren. Var det 
möjligt att få lite hjälp med forskningen i dessa 
socknar, undrade han.

Lokala släktforskare med kännedom om de olika 
socknarna tog sig an uppgiften och i juni var det 
dags. Strax före midsommar anlände Ken Johnson, 
hans hustru Janice, deras barn David och Katrina, 
alla från North Carolina i USA.

För Ken, som släktforskat sedan mitten av 80-talet, 
var det en gammal dröm som skulle gå i uppfyllelse. 
Äntligen skulle han få besöka de trakter varifrån 
hans anfäder utvandrat!

Dagen före midsommarafton var det dags att be-
söka Åsenhöga socken, varifrån Kens farfars far, 
Johannes Johannesson, född 1828 i Håkentorp och 
hans farfars mor, Inga Katrina Andersdotter, född 
1841 i Kärringabacka, utvandrade.

Besöket startade vid Åsenhöga hembygdspark och 
ödekyrkogård. Där bjöds det på fika i en av stugor-
na, torpet Rödjan, som tidigare legat i byn Brodd-
hult. Det var Kens hittills okända bryllingar som 
stod för kalaset.

Glädjen var stor när släktingarna träffades i denna 
stuga där Kens farfars farmor, Ingeborg Josefsdot-
ter, fötts år 1791.

I Håkentorp blev det en promenad genom den 
vackra och högt belägna byn, vidare ut i skogen till 
ett övervuxet röse och en anspråkslös skylt. Där 
hade backstugan Broddessons en gång legat, den 
stuga varifrån Kens farfars far Johannes utvandrat 
år 1852.

Efter lunch fortsatte upptäcktsfärden till Käringa-
backa där ännu en brylling mötte upp och visade 
runt på gården där Kens farfars mor, Inga Katrina 
Andersdotter, föddes år 1841.

Det blev en trevlig pratstund om släkten vid ännu 
ett gott fikabord, innan den fullspäckade dagen av-
slutades med ett besök vid Åsenhöga kyrka.

Det är många intryck, upplevelser och möten som 
familjen Johnson tar med sig tillbaka till USA.

Kontakter har knutits med nyfunna släktingar och 
släktforskarvänner i Småland. Mr Johnson låter 
meddela att han fått kontakt med minst 8 nya 
”cousins”.

Barnen Johnson säger båda att de absolut kommer 
återvända till Sverige, detta vackra, rena och gäst-
fria land med det goda svenska ”fikat”.

Att besöka sina 
förfäders bygder 
har alltid varit 
en dröm för Ken 
Johnson – en 
dröm som blev 
verklighet som-
maren 2016. 

Här har Ken sla-
git sig ner i torpet 
Rödjan som låg i 
Broddhult, men 
är flyttat till 
hembygdsparken 
i Åsenhöga. Där 
föddes 1791 hans 
farfars farmor, 
Ingeborg Josefs-
dotter.

Katrin Lok
klokgen@gmail.com

Vägen i Håkentorp. Genom en skogsstig kom säll-
skapet till den plats där backstugan Broddessons 
en gång låg och varifrån Kens farfars far Johannes 
utvandrade 1852.
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Kens familj besökte även Växjö, Nöttja och Södra Vi

Viveca Wahlstedt bor i USA, där 
hon har sitt företag i miljöbran-
chen, men somrarna tillbringar 
hon på sin välskötta skogsgård 
i Fagerhult. Det var Viveca som 
inspirerade sin vän och granne 
Ken Johnson att ta med familjen 
till Sverige. Det var ett digert 
program som hon lagt upp för 
Ken och hans familj inför Sverige-
besöket. 

Vi var tre i DIS-Smålands styrelse som åtog oss att forska 
om de olika bygder som Kens förfäder utvandrade från. 
Katrin Lok åtog sig Åsenhöga och Arne Johansson be-
stämde sig för Södra Vi. Själv åtog jag mig Balkö i Nöttja, 
en ort jag aldrig varit på. I första hand ville vi undersöka 
om det fanns byggnader kvar som Kens förfäder nyttjat 
och om det fanns släktingar till honom.

Viveca och jag hade turen att få kontakt med Lennart 
Frantz. Han berättade levande om bygden och det är 
också Lennart som nu äger och bor i det hus i Balkö som 
Kens farmor med syskon och föräldrar lämnade 1879. 

Vi tillbringade en solig dag i Lennarts sällskap. Han 
berättade och visade huset, och  tog oss också med till 
det gröna område där huset stått innan det flyttades i 
samband med laga skifte.

I Växjö hade vi en van och kunnig guide. Håkan Nord-
mark visade oss runt på Smålands museum, Utvand-
rarnas hus och Kronobergs slottsruin.
               Egon Burman
               egon35@live.se

Från detta hus i Balkö i Nöttja flyttade 1879 Ken Johnsons far-
mors föräldrar Karl Peter Svensson (1822-1912) och Benedikta 
Pettersson (1831-1905). Alla 8 barnen följde med till USA, 
bland dem Kens farmor Tena Alverina (Marie) (1871-1941). 

Lennart Frantz, 
nuvarande ägare 
till gården i Balkö, 
berättar levande.
Han kan allt om 
gårdens historia 
och om Balkö i 
Nöttja.

Håkan Nordmark 
guidade på Små-
lands museum, 
Utvandrarnas hus 
och Kronobergs 
slottsruin. 

Besöket i Växjö 
avslutades med 
lunch på Ryttmäs-
targården.

Samling vid Kronobergs slottsruin. Viveca i mitten. Ken i 
gult, hustru Janice i rött, barnen David och Katrina i blått. 
En väninna till Viveca står mellan henne och Ted.

I dessa steniga,  gröna nejder låg huset i 
Balkö innan det flyttades till sin nuva-
rande plats i samband med laga skifte, 
berättar Lennart Frantz.



B
Avsändare:
Föreningen DIS-Småland
c/o Egon Burman
Murmästarevägen 1
352 61 VÄXJÖ

Bilder från DIS-Smålands årsmöte i Hovmantorp

Henrik Svensson, universitetslektor vid Hög-
skolan i Kristianstad, höll ett mycket uppskat-
tat föredrag om de olika skiftesreformerna.

Olof Cronberg med sonen Stig. Leif Berglund och Katrin Lok – båda i styrelsen.
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