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Ordförandespalten

Richard Attered

Oj oj oj vad tiden går. Nu är det redan höst igen och 
vintern bankar för fullt på dörren. 
Det har väl inte hänt så förskräckligt mycket sedan 
jag skrev i förra numret av Anbudet.
Vi slog ett slag för släktforskningen i september ge-
nom att ha ”Prova på släktforskning” för allmänheten 
på Biblioteket i Eskilstuna och i lokalen i Strängnäs. 
Vi hade då SVAR här som pratade om sitt program. 
Det var faktiskt mycket folk som besökte båda plat-
serna. Så det här är nog något vi ska prova någon mer 
gång och kanske bjuda in någon av de andra 
Internetaktörerna.

Kursverksamheten är i full gång med grundkurser 
i släktforskning både i Eskilstuna och i Strängnäs. 
Några kurser just nu i ”handskriftsläsning” har det 
tyvärr inte blivit p.g.a. för få deltagare.

Vi hade en artikel om ”Fortbildning i arbetsgrupper” 
skriven av Sven Kullman i förra Anbudet, där ut-
bildningsgruppen ville ha kontakt med dig som ”kört 
fast” och vill ha någon form av fortbildning. Men 
enligt den information jag fått så har inte en enda 
hört av sig. Det kan väl inte vara så att alla är full-
lärda? Har vi verkligen så bra cirkelledare så att ingen 
behöver förkovra sig mer? 

Det var meningen att vår Utgåva 3 av Födda-Vigda-
Döda i E-a kommun skulle vara klar till vi hade 
Höstmötet. Men tyvärr blev det inte så. Det hade 
uppstått en del tekniska problem, som måste lösas 
först. Men förhoppningsvis är den snart på ”G”. Alla 
födda fram t.o.m. 1939 är registrerade och medan 
de ansvariga i registervårdsgruppen försöker lösa det 
tekniska problemet, så fortsätter de andra i gruppen 
att registrera döda och vigda fram till 1939.

Gravvårdsgruppen är snart färdig med registreringen 
av alla gravstenar från 1940 och bakåt. Det är bl.a 
lite omfotograferingar som återstår. Hela projektet 

för den här tidsperioden beräknar de vara klara med 
framåt jan-febr nästa år och då är allt inlevererat till 
Släktforskarförbundet.

Planeringen av Släktforskarmässan fortskrider enligt 
planerna. På senaste regionmötet diskuterade vi 
om den skulle vara en eller två dagar. Vi beslutade 
till sist att vi kör som förra gången, en dag. Det är 
mycket som skall planeras inför ett sådant arrang-
emang. Släktforskar-, hembygds-, vykortsföreningar, 
företag, bibliotek, antikvariat, arkiv m.m. skall listas 
och inbjudas. Skiss på monterplatser och en speciell 
hemsida skall göras. När vi kommer framåt somma-
ren nästa år kommer jag att efterlysa funktionärer till 
mässan. Du som redan nu kan boka kvällen den 28 
och hela 29 sept. kan ta kontakt med mig.

Till sist. Med den här tidningen medföljer 
inbetalningskort på medlemsavgiften för 2012.
Glöm inte ange avsändare m.m. 
Du som inte uppgett eller bytt din e-postadress var 
vänlig meddela kassören den.

Ha nu en skön vinter och En God Jul och Ett Gott 
Nytt År.
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Bland gamla fotografier hittade jag ovanstående och på 
baksidan stod Bedstemors søster Anna i Liatorp (mor-
mors syster Anna i Liatorp).

 
Min farmors mor, Eva Maria Petersdotter, föddes 
1847 i Agunnaryd och emigrerade 1878 till Dan-
mark. Anna var hennes syster.

Eftersom jag hade fått reda på att Anna dog 1937 på 
Bråna ålderdomshem i Agunnaryd fick jag det inte 
till att gå ihop med Liatorp. Liatorp var för mig sta-
tionsbyn söder om sjön Möckeln. Till slut bestämde 
jag mig för att skriva till Agunnaryds Hembygdsför-
ening och bifogade fotot med Anna. Det dröjde inte 
lång tid förrän jag fick ett entusiastiskt svar. Liatorp 
var ett torp i Agunnaryd och föreningen hade inget 
foto av torpet, som för länge sen var nedriven.

Detta fotografi blev starten till något jag aldrig hade 
föreställt mig - nya kontakter och det att våga skriva 

Tänk vad ett slitet fotografi kan åstadkomma

en artikel. Jag har nu i över ett halvt år haft skrift-
lig kontakt med Gunvor Karlsson, representant för 
föreningen. Gunvor fick mig till att skriva tre artiklar 
om Anna och hennes släkt, som kommer att införas i 
deras månadstidning Agunnaryds Allehanda.

Allt detta medförde att jag i juni besökte Agunnaryd
i en veckas tid tillsammans med min syster och 
respektive. Som bonus på allt visade det sig att den 
stuga jag hade hyrt var ett soldattorp, som en av mina 
anar i slutet av 1600-talet hade bott på.

Gunvor ställde snällt upp som guide och förmed-
lade kontakter, så vi kunde komma in och se några 
av torpen samt fick hälsa på Seth Gustavsson, som 
hade känt Anna och kunde berätta små anekdoter 
om henne. Seth kunde bland annat berätta, att Anna 
alltid gick i svart och svart sjalett samt att hon var 
mycket kyrklig. Att Anna var kyrklig hade jag själv 
upptäckt för hon var den enda i familjen, som ofta 
tog nattvarden, men svartklädd – det fick mig till att 
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Höst i Sundbyholm. Foto: HåkanOlle Larsson

reagera. Bland de övriga fotografierna fanns ett par 
med en kvinna i svart och svart sjalett, som jag alltid 
har trott vara min farmors mor, men det visade sig 
vara hennes syster Anna.

 

Anna med min farmor, min farfar, faster och Annas 
dotter Emma i Roskilde, Danmark.

Seth var en upplevelse att träffa. Han bor ensam med 
sin rollator bland alla sina hundratals antika petro-
leumslampor, som han säljer och reparerar. Hans 

fru gick vilse och dog i stormen Gudrun. Seth har 
till och med i sin tid levererat rekvisita till Ingemar 
Bergmans och Billy August filmer.

 

Seth i ett av sina rum.

Eva Vajstedt
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Och därmed var det också dags för föreningen höst-
möte som avhölls lördagen den 15 oktober i Senior-
centrum.

Ett välbesökt möte inleddes med att Thomas Carl-
berg och Susanne Nickel berättade om verksam-
heten på Eskilskällans arkiv, bibliotek, muséer och 
samlingar. Susanne Nickel berättade om det arbete 
som pågår med att digitalisera foton som sedan blir 
sökbara på Eskilskällans hemsida tillsamman med 
texter till resp. bild. På menyn finns även ett antal 
valmöjligheter till andra sök.
En varm applåd avslutade föredraget tillsammans 
med blommor till  föredragshållarna.
Efter en kaffepaus var det dags att övergå till mötets 
dagordning med val av ordförande och sekreterare, 
vilka blev de sittande d v s Richard Attered och Iris 
Rehnholm. Val av protokollsjusterare, tillika röst-
räknare klarades av och därefter godkändes dagord-
ningen.

En föredragning av föreningens ekonomi visade att 
ekonomin är god. Vidare presenterades en preliminär 
budget för 2012 som var försiktigt hållen med ett 
litet underskott.  
Nästa punkt på dagordningen var fastställande av 
medlemsavgift för 2012. Beslutades enhälligt oför-
ändrad med tanke på föreningens goda ekonomi.

Rapporter från kommittéerna följde och visade att 
för Eskilstuna fanns inga inprogrammerade föredrag 
på Contrast under hösten. Strängnäs hade ett före-
drag inplanerat.

Från datagruppen rapporterades att visst arbete kom-
mer att ske med datorerna som nu alla har program-
men Svar, Arkiv Digital, Genline och Ancestry som 
senare även kommer att innehålla Genline.
Den nya lokalen i Strängnäs har också datorerna 
uppdaterade och kommer att ha två grundkurser i 
släktforskning under hösten.

Gravvårdsinventeringen har nu klarat av alla Eskil-
stuna kommuns församlingar. Gravinventering kom-
mer ev. att starta i Strängnäs.

Föreningens hemsida är välbesökt och uppdateras 
kontinuerligt

Eskilstunalokalen är som tidigare öppen tisdagar och 
torsdagar 13 - 18 samt första och tredje lördagen i 
månaden 10 - 14.

Regionsmötesgruppen, Katrineholm-Flen- Vingåker, 
ESSF och Nyköping-Oxelösund, träffas inför plane-
ringen av Släktforskarmässan den 29 sept. 2012.

Registervårdsgruppen arbetar med materialet för 
nästa skiva enl. rapport från Arne Carlsson
Resor har planerats till Krigsarkivet, två resor varav 
den ena en lördag.

Redaktionen, Anbudet, efterlyser artiklar till kom-
mande nummer och även förstärkning av redaktions-
kommittén.

Utbildningen fortgår med f n två grundkurser och 
ytterligare två som skall starta.
Ev. uppföljning med problemlösning och hand-
skriftsläsning diskuteras.

Under övriga frågor kom frågan upp om att ändra 
föreningslogotypen, vilket avslogs.

Därefter kunde ordföranden förklarat mötet avslutat.

Bertil Börstell

Hösten har kommit
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Redan som barn fick jag höra berättas om 
den spännande moster Mimmi, min far-
mors moster, som i unga år begav sig till 
syndens näste Stockholm, gick ”på gatan” 
och enligt vad man trodde ”försvann” i 
den undre världen. Ingen visste hennes 
slutliga öde. Under årens lopp har jag letat 
pusselbitar för att försöka få en bild av 
hennes liv.

Moster Mimmi, Christina Vilhelmina Sevelin, föd-
des 1879 i Gillberga (D-län) och växte upp vid torpet 
Fredriksberg.

   

Fadern var snickare och i familjen fanns ytterligare 
tre barn. Konfirmerad och därmed ”vuxen”  kom 
Mimmi 1895 till Eskilstuna för att arbeta som piga i 
gårdarna 31 och 32 vid Köpmangatan. Men huvud-
staden lockade och i december 1896 kom hon till 
Stockholm och fick först anställning i en matvaru-
handel. Under vintrarna 1898/1899 arbetade Mimmi 
i ett kaffehus på Artillerigatan 33 i Hedvig Eleonora 
församling. Vid den tiden hade så kallade kaffehus 
kommit att representera något helt annat än att där 
serverades kaffe. Man får förmoda att Mimmi redan 
där, vid 19 års ålder, gjorde sina första erfarenheter 
som prostituerad.  Under somrarna 1898/1899 hade 
hon anställning i en kringresande skjutbana, ”uti 
olika af Sveriges städer”. Under den tiden hade hon 
”äfven levt sedeslöst”. Från och med sommaren 1899 

Moster Mimmi – ”en skön synderska”

Mimmis barndomshem med modern Anna framför

hade hon ”hängifvit sig åt skörlevnad” (citat ur bio-
grafin hos Prostitutionsbyrån, se nedan). Redan 1898 
blev hon i Visby för första gången varnad för lösdri-
veri och den 15 november 1899 blev hon förhörd vid 
Prostitutionsbyrån i Stockholm och ålagd att regel-
bundet infinna sig där för besiktning.

Vid det första förhöret på Prostitutionsbyrån (se 
nedan) uppgav hon att hon hade sin första sexuella 
kontakt vid 17 års ålder i Eskilstuna, med en bygg-
mästare från Stockholm. Måhända var det denne som 
var anledning till flytten till Stockholm? Hon uppgav 
vid förhöret att han var inneboende på Västmanna-
gatan 29 och det var också den adress hon uppgav 
som sin egen vid ett av de första förhören på byrån.

Redan under tidigt 1800-tal hade man vidtagit åtgär-
der för att försöka förhindra spridningen av veneriska 
sjukdomar. 1847 inrättades två besiktningsbyråer 
för medicinsk kontroll av prostituerade i Stockholm 
och 1859 sammanslogs de båda byråerna till en byrå 
belägen vid Trädgårdsgatan 3 i Gamla Stan med en 
medicinsk avdelning och en polisiär avdelning.
Polisens uppgift var i första hand att övervaka att 
samtliga kvinnor som försörjde sig på prostitution i 
Stockholm registrerades och en gång i veckan under-
söktes på besiktningsbyråns medicinska klinik. Om 
kvinnorna inte infann sig regelbundet fick de en var-
ning och hände det flera så gånger sattes de i tvångs-
arbete. De kvinnor som var smittade av könssjukdom 
togs in för behandling på kurhuset, som var beläget 
på Hantverkargatan på Kungsholmen. Kurhuset bytte 
senare namn till Eira sjukhus och existerade fram till 
1955.

I slutet av 1800-talet skärptes kontrollen ytterligare 
genom att kvinnorna måste infinna sig för besiktning 
minst två gånger i veckan. De måste också följa en rad 
krav för uppförande, t ex
- ”att icke under någon tid på året vistas utomhus 
nattetid efter kl 11
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- att å gator, torg och allmänna platser städse visa 
sig i anständig klädsel och icke genom utmärkande 
utstyrsel i sin klädedräkt söka ådraga sig uppmärk-
samhet
- att å sådana ställen icke stryka fram och tillbaka, ej 
gå flera i sällskap, icke utan giltig anledning stanna 
samt icke tilltala personer eller genom utrop och 
åtbörder söka tillocka sig uppmärksamhet”.

Mimmi registrerades på byrån med uppgifter om för-
äldrar, föregående sysselsättning, ”öfrige lefnadsöden 
och frejd” mm. Hon uppvisade ”medelmåttig längd, 
ordinär kroppsbyggnad, mörkt hår, blå ögon, rak 
näsa, ordinär mun, låg panna och smalt ansigte”.

I rullorna förs sedan anteckningar om alla besök på 
byrån, och ett tragiskt livsöde träder fram. I samband 

Mimmi till höger, med systrarna Anna och Tilda, med 
sonen Ture

med första besöket på byrån remitterades hon till 
kurhuset för behandling av syfilis och under åren 
fram till 1918 var hon inlagd för längre eller kortare 
behandlingar av olika sjukdomar inte mindre än 
ytterligare tjugo gånger. 

Redan under hösten 1900 blev hon för första gången, 
efter att vid upprepade tillfällen uteblivit från besikt-
ning och varnats, dömd till tvångsarbete, då under 
2 månader. Ytterligare sju gånger till och med 1905 
döms hon, strafftiden ökas först till 4 månader och 
sedan till 6 månader. Flera tvångsarbetsanstalter 
fanns vid den tiden, Mimmi vistades under sina
straffrundor på anstalten i Norrköping.

Prostitutionsavdelningen och besiktningstvånget 
upphörde 1918. Delar av verksamheten överflyttades 
då till Kriminalavdelningens lösdriverirotel.

Vid en genomgång av polisrapporter angående om-
händertagna personer nattetid under det
tidiga 1900-talet har jag konstaterat att Mimmi hu-
vudsakligen uppehöll sig i Klarakvarteren:
bl a  Klara Södra och Västra Kyrkogata, Drottning-
gatan, Mäster Samuelsgatan. Vanligen anges hon 
”anträffad utestrykande”, ibland med olika tillägg 
t ex ”tillika berusad av starka drycker samt förde 
oljud” eller ”överlastad av starka drycker”. Hon fick 
oftast efter tillnyktring lämna polisstationen.

Mimmi har vid förhören uppgivit olika bostadsadres-
ser (bl a Regeringsgatan, Jungfrugatan, Vestmanna-
gatan). Från och med 1907 finns hon åter skriven 
hos kaffeidkerskan på Artillerigatan fram till 1910 
då hon överförs till boken för obefintliga och åter-
finns därefter på adressen Nya Hagalund 60 i Solna 
församling, dit hon flyttade tillsammans med arbeta-
ren Karl Leonard Nordvall, enligt församlingsboken 
som hushållerska. Nordvall kom från Kungsholms 
församling och hade lämnat hustru och tre barn. 
Anledningen vet man inget om, men i en anteckning 
i rotemansarkivet finns noterat om honom ”supig tid-
tals, bidrager föga till familjen, våldsam”. Kanske en 
ren lättnad för familjen att han avvek.
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Soldater och Båtsmän i arkiven

Nordvall avled 1929 i tuberkulos och i församlings-
boken finns inga anteckningar om Mimmi förrän 
1948 då hon intogs på Ulleråkers sjukhus på grund 
av sinnessjukdom. Skrevs ut därifrån 1949, ej fri från 
symtom, och kom 1950 slutligen till ålderdomshem-
met på Skytteholmsvägen i Solna där hon avled i 
lunginflammation den 2 april 1951. 
Bouppteckningen visar endast tillgångar i form av 
gångkläder för 50 kronor samt skulder på 2.675 kro-
nor till Solna fattigvård. I bouppteckningen anges att 
inga kända anhöriga fanns. 
Vid den tiden fanns emellertid både syskon och sys-
konbarn i livet, ovetande om att Mimmi trots sitt liv i 
synd hade uppnått en relativt hög ålder.

Mycket återstår fortfarande att fundera över: Vad 
arbetade Mimmi med när hon var intagen
på tvångsarbetsanstalten? Hade hon under tiden i 
Solna något annat förvärvsarbete? 
(i en liten notis om dödsfallet i en förortstidning 
omnämns hon som ”f. sömmerskan”). 

 Källor:
- Stockholms Stadsarkiv: Polisärenden (prostitutionsav-
delningen, lösdrivaravdelningen), rotemansarkivet 
- Husförhörslängder Gillberga
- Församlingsböcker Eskilstuna,  Hedvig Eleonora för-
samling, Solna församling
- Lennartsson, Rebecka: Malaria urbana – om byråflick-
an Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm 
kring 1900, Eslöv 2001
- Lennartsson, Rebecka: Den sköna synderskan – sekel-
skiftets Stockholm, betraktelser från undersidan, Stock-
holm 2007
- Svanström, Yvonne: Offentliga kvinnor – prostitution 
i Sverige 1812-1918, Stockholm 2006

Anita Högblom

Måndagen den 24 oktober höll Tor-Leif Björklund 
från Norrköping en intressant föreläsning om vad 
man kan hitta i arkiven, i första hand Krigsarkivet, 
om soldater och båtsmän.

Han började med en bakgrund till Indelningsverket 
och Indelta soldater som började redan på Gustav 
Vasas tid. Gustav Vasa upptäckte nämligen under 
Dackefejden att det var svårt att fåt tag i soldater och 
att anlita legoknektar var dessutom kostsamt. I sin 
föreläsning hänvisade han mycket till Hans Hög-
mans hemsida http://www.algonet.se/~hogman/ 
som är en mycket bra hemsida där det mesta om sol-
dater och även en hel del annat finns. Han hänvisade 
också till Centrala soldatregistret där man kan få en 

del grundinformation http://soldat.dis.se/index.php 
om soldater. Dessutom, eftersom han var i Sörm-
land, hänvisade han till Evert Wahlbergs förnämliga 
kartläggning av soldater och soldattorp i Sörmland 
http://soldatregister.p10.se/ Där har släktforskare 
med soldater från Södermanlands regemente en klar 
fördel framför andra forskare.

Förutom att besöka Krigsarkivet för att få mer in-
formation om soldater finns det nu även en hel del 
utlagt på SVAR och Arkiv Digital. SVAR har bra 
indexering där man kan gå direkt på Kompani och 
årtal, medan Arkiv Digital har bättre bildkvalitet.

Skall man söka information om en soldat skall man 
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börja med att ta reda på vilket regemente och vilket 
kompani han tjänstgjorde. Utgångspunkten är var 
han bodde under soldattiden, församling och soldat-
torp. Sedan kan man söka t.ex. i Grills bokverk eller 
på SVAR under Militaria för att få reda på rege-
mente och kompani. Har man tur så står kompaniet 
redan i husförhörslängden men det är inte så vanligt. 
När man sedan vet var han tjänstgjorde kan man 
börja leta i de olika rullorna som finns på Krigsarki-
vet, SVAR och Arkiv Digital. Man börjar lämpligen 
med Generalmönsterrullorna (GM) som är grunden. 
Generalmönstring skedde normalt vart tredje år men 
inte alltid, framför allt inte i krigstider. I GM anteck-
nades om soldaten var närvarande vid mönstringen 
(pres.), om han blev godkänd (appr.), eller inte längre 
dög som soldat (cass.).

Nedan finns uppräknat några olika rullor som finns 
att studera, hämtat direkt från föreläsarens dokumen-
tation.

Arkivserier som finns på mikrokort 
på Krigsarkivet:
Militieräkenskaper.
Roterings- och utskrivningslängder.
Rullor -1723.
Generalmönsterrullor.
Rullor 1724-.
Fortifikationens rullor.
Armens pensionskassas personregister till meritband.
Armens pensionskassas inkomna handlingar.
Armens pensionskassas meritband.
Armens meritförteckningar.
Likvidationer: Stora nordiska kriget.
Rullor över krigsfångar i Stora nordiska kriget.
Krigskollegiets kanslis fullmaktsböcker.
Krigskollegiets kanslis brevböcker.
Krigskollegiets kanslis suppliker.

Krigskollegiets krigsmanshus rullor över underhålls 
sökande och gratialister.
Krigskollegiets militiekontors avlöningslistor.
Marinens rullor.
Sjöexpeditioner – skeppsmönsterrullor.
Flottans meritförteckningar.
Flottans pensionskassas verifikationer över passage-
raravgifter.
Flottans pensionskassas verifikationer för änke- och 
gratialistfonden.
Flottans pensionskassas rullor.
Biograficasamlingen (ej i sin helhet).

Ej mikrofilmade handlingar som kan 
beställas i receptionen på Krigsarkivet:
Rekryteringsrullan (andra namn på den är antag-
ningsrulla, mönstringsrulla, approbationsrulla).
Brödmönstringsrullor eller mönstringsrullor.
Kommendörrullur.
Sjukrullor.
Straffrullor.
Embarkeringsrullor eller inmönstringsrullor.

Kjell Ivarsson
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Del 2 a.  ”Flodens anor och grenar - ett 
kvistigt källområde”.

   Som nämndes i föregående avsnitt har jag sökt 
efter anor till två av mina barnbarn vars farfar kom 
från Torshälla med härstamning mestadels inom 
nuvarande Eskilstuna kommun. Via farfars farmor, 
född Flodqvist, i Kjula, och hennes far finsmeden 
E.G. Flodqvist, född i Kjula1835 kom jag fram till 
E.G.F:s far, soldaten Eric Pehrsson Flod, bosatt i 
Runsäters soldattorp. Hur kom det sig att en soldat i 
Kjula fick soldatnamnet Flod undrade jag då. Jo, det 
var en enkel  förklaring: han var född i Bårsta soldat-
torp, Floda socken 1808-04-04 och son till soldaten 
Pehr Flod.  I Södermanlands reg:s soldatregister stod 
det att Pehr Flod var född 1771, kom från E-län och 
antogs som soldat 1792. Däremot fanns ingen upp-
gift om när eller hur han dog. 
I husförslängderna från Bårsta soldattorp kunde jag 
se att Pehr Flod skulle vara född i Skevi 1770, att 
Erik var hans yngste son och att modern, Anna Brita 
Larsdotter var Pehr Flods andra hustru. De gifte 
sig 1807-04-26 i Floda.  Första hustrun hette Anna 
Jansdotter och gick bort 1806-03-28.
 Anna Brita Larsdotter står sedan efter 1808 i hfl 
som änka och det kom en ersättare som soldat till 
Bårsta soldattorp. Hon bor kvar i soldattorpet till-
sammans med styvbarn och Erik. Barnen flyttar allt 
eftersom ut, men Anna Brita bor kvar ända till 1837 
då hon flyttar till fattighuset. Hon dör 1856-02-16. 
Det gick inte att hitta Pehr Flod i Flodas dödbok. 
Jag antog då först att han hade stupat i Finland i kri-
get mot Ryssland, men till slut hittade jag en margi-
nalanteckning i en hfl från Bårsta soldattorp vid hans 
namn där det stod ”Död vid norska gränsen 1808”. 
I Krigsarkivet hittade jag honom sedan i en ”Besigt-
nings och Kassationsrulla för Sörmlands reg.” med 
dödsdatum 28 november 1808, men utan angiven 
dödsorsak.
 Nu insåg jag att jag måste läsa på i svenska krigshis-
torien om året 1808.

Att kämpa med soldatanor

I februari hade Ryssland anfallit över gränsen mot 
Finland och 14 mars följde Danmarks krigsförkla-
ring mot Sverige. Danmark var just då i allians med 
Frankrike och krigsförklaringen var framtvingad på 
grund av löften som lämnats till kejsar Napoleon. 
Denne var för kung Gustav IV Adolf ärkefienden. 
Kungen beslöt starta ett anfall mot danska riket, som 
närmare bestämt kom att riktas västerut, mot Norge, 
som ju vid denna tid var danskt. 
Södermanlands regemente ingick i högra flygeln av 
Västra armén. Till en början förekom smärre fram-
stötar och skärmytslingar ifrån gränsen vid Värmland 
och befästningen Eda skans. De rätt stora förlusterna 
av manskap berodde framför allt på smittsamma 
sjukdomar och tydligen mycket lite på grund av 
krigsaktiviteter. Båda sidor led av dålig utrustning 
och inkvartering, särskilt i början. Vid den tidpunkt 
då Pehr Flod gick bort hade Sörmlandsregementet 
i övrigt redan för ett drygt halvår sedan marscherat 
ner till Gävle för att sedan kunna ingå i trupperna i 
Finland. Så med all sannolikhet stupade inte Flod 
utan avled p g a sjukdom. Det finns uppgifter i Börje 
Furtenbachs bok om Eda skans om att  år 1808 
intagits över 4000 soldater,  bl a från Sörmlands 
regemente ett drygt hundratal, för vård på arméns 
sjukhus i Karlstad och ytterligare några få på andra 
smärre lokala dito. Det finns några avpolletterings-
register från intagna på dessa sjukhus i Krigsarkivet, 
som tydligen är de som Furtenbach använt sig av. 
Tyvärr avser avpolleteringen egentligen bara de klä-
der och vapen som de intagna lämnade ifrån sig vid 
intagningen. Registren består av papperssedlar och 
på sedlarna står datum för intagningen, soldatens nr 
och namn och kompani och sedan en persedelupp-
räkning, oftast på andra sidan av sedlarna. Ibland står 
det också ett läkarintyg med diagnos eller symptom. 
Jag har inte lyckats hitta något papper på Pehr Flod 
i registret där jag än så länge letat genom det som 
finns från slutet på år 1808. Men jag fann uppgifter 
om några andra soldater från Södermanlands rege-
mente. Bl a hittade jag ett papper där det står:
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 ”Till Västra arméns sjukhus i Carlstad avpolletteras 
sjuke Soldaten en nr 331 Bårsten av Oppunda kompani 
wid Kongl. Södermanlansds reg. första Bataillon, hvilken 
medhafver å andra sidan stående Kronopersedlar och är 
wid kommend. aflönt och provianterad till och med den 
trettonde sept.
           - Åmål 12 sept 1808 S. von Köhler 
                                             Tch Com Chef
Ofvanskrifne soldat besväras av svullnad och värk i 
benen.
                               A.E. Hedman
                        tjänsteförätt reg.läkare ”

Det står alltså klart att det fanns minst en soldat till, 
och möjligen flera, från Oppunda kompani kvar i 
Värmland på hösten 1808. Bårsten var dessutom från 
roten Staf i närheten av Pehr Flods rote Bårsta. Alla 
sjuka strök faktiskt inte heller med; enligt Centrala 
soldatregistret blev Anders Bårsten från Stafs rote 
avskedad först år 1820 då med rekommendation till 
underhåll.
Nu till frågan om Pehr Flods anor. Det finns flera 
Pehr födda i Skedevi i Östergötland 1770-1771. 
I husförhörslängden från Bårsta i Floda stod ju 1770 
som födelseår. Där fanns även en notering om en 
äldste son till Pehr med namn Anders född 1791, 
men ingen sådan notering i födelseboken för Floda. 
Någon notis om ett första gifte för Pehr Flod fanns 
inte varken i Skedevi eller Floda. Men i Skedevi 
fanns ett giftermål 25 sept. 1791 mellan Pehr Jönsson 
och Anna Jaensdotter 1791 och en födelsenotis från 
4 nov. med son Anders och dessa två som föräld-
rar. Hemorten för båda angavs som Frogtorp.  Och 
i motsvarande husförslängd, den äldsta i Skedevi, 
hittade jag dem som Pehr Jönsson med hustru Anna 
Johansdotter och en son och en notering i högra 
marginalen: ”till Floda 92”.  
Den 15 nov. 1770 föddes i Skedevi i Eksjö soldattorp 
gossebarnet Pehr med fader soldat Jöns Ekegren. 
Hustrun Anna Andersdotter finns bara nämnd i 
senare födelsenotiser för yngre syskon och i vigselno-
tisen från 27 sept. 1767. Nu ansåg jag att indicierna 
räckte till att fastslå att Jöns Ekegren och Anna 
Andersdotter var Pehr Flods föräldrar. I Centrala 

Soldatregistret stod Jöns patronymikum Swensson 
med angivet födelseår 1742. Tack vare det kunde jag 
sedan med fortsatt letande i Skedevi kyrkböcker på-
visa hans rätta födelsedatum 18 juni 1743, och  hans 
far Swen Jönsson, född 1708-07-15 i Hagby. Vidare 
modern via vigselnotisen, Brita Olsdotter, änka i 
Husby när hon gifte sig med Swen J. 1737-10-16. I 
Swen J:s födelsenotis stod endast ”Swen, Jönses son 
i Hagby”. Men på Jöns E:s mors sida kom jag inte 
längre än till namnet Brita Olsdotter. Fast i hennes 
giftasnotis med Swen J. så står det en hänvisning till 
ett beslut i häradsrätten, gissningsvis reglering av 
egendoms-rättigheter med hänsyn till barn i hen-
nes tidigare äktenskap. Så där kanske finns en liten 
trådända att nysta vidare i. 
- Pehr Flod var andra barnet till Anna Andersdotter 
och den äldste brodern Anders var född i Ryd, inte i 
Husby som de andra barnen. Ryd var Anna Anders-
dotters hemby enligt hennes vigselnotis. Så nu gick 
det att säkert klara ut Annas födelsedatum 1749-12-
05 och hennes fars namn Anders Persson. - 
Här insåg jag att jag tills vidare hade nått vägs ände 
med anorna åt Skedevihållet.  

Lars Vejlens
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Kalendarium

Dag Klockan Aktivitet Plats
Lördag 3 dec Sista öppetdagen Eskilstuna

Onsdag 7 dec Sista öppetdagen Strängnäs
Måndagar 13.00-

16.00
Släktforskarhjälp Biblioteket, Eskilstuna

Sista helgfria 
lördagen i 
månaden

12.00-
15.00

Släktforskarhjälp Biblioteket, Eskilstuna

Lördag 11 mars 13.00 Årsmöte Seniorcentrum, Eskilstuna
29 september 
2012

Sörmländska Släktforskarmässan Munktellarenan, 
Eskilstuna

Viola Bergmark 
Bergsgården, Vansö 
645 92 Strängnäs

Barbro Bergqvist 
Lindövägen 21 
633 47 Eskilstuna

Torbjörn Karlsson 
Skördevägen 120 G 
647 50 Åkers Styckebruk

Nya medlemmar
Hans Thureson 
Stensättarvägen 3 
632 23 Eskilstuna

Birgitta Engström 
Fridhemsgatan 23 K 
645 40 Strängnäs

Ulla Eriksson 
Hedlundsgatan 6 A 
632 21 Eskilstuna

Ulla Bergström 
Näktergalsvägen 21 
633 69 Skogstorp

Roger Roxtorp 
Rosenbergsvägen 2 
645 91 Strängnäs

Birgitta Eriksson 
Poppelvägen 6 
635 06 Eskilstuna

Inger Eklund 
Hästskovägen 7 C 
645 42 Strängnäs

Hans Karlsson 
Fristadsgatan 12 C 
633 45 Eskilstuna

Ett stort TACK!
Föreningen framför härmed ett stort tack till

Margareta Gustavsson
Sparbanksstiftelsen Rekarne

Allan Karlsson
Conny och Göte Andersson 

för alla skänkta böcker till föreningens bibliotek

Anbudet nr 4 2011.indd   13 2011-10-31   08.38



14

Anbudet nr 4 - 2011

Kassaanteckningar för resan till Norrland 
i Juli månad 1900

6/7 Axels Biljett  ................................................71.80

7/7 Frukost i Linköping  .....................................1.00
Kaffe  ...................................................................0.35
För reseffekterna  .................................................0.10 
Till vaktmästare i Stockholm  .............................1.30
Till bärare i Upsala  .............................................0.25

8/7 (Nu för båda bröderna)
Frukost  ...............................................................2.25
Middag  ...............................................................1.75 
Åktur  ..................................................................1.00 
Kaffe och vatten i Grindstugan  ..........................1.00 
Vaktmästare för budskickning  ............................0.60 
Fotografier i Upsala (porträtt av bröderna Sverker 
Åströms anm.)  ..................................................10.00

9/7 Middag i Strömdalen, Gefle  .........................3.00
Brefkort, frimärken  .............................................0.90 
Frukost i Upsala  ..................................................3.75 
1 l. bränvin  ..........................................................1.30 
Vaktmästare  ........................................................0.30 
Johns biljett  ......................................................48.80 
Supé på Centralhotellet  ......................................2.00 
Punsch i Trädgården  ...........................................3.25 
Frukost på Stadshotellet i Gefle  .........................3.25 
Båt till Bomhus  ..................................................0.60 
Tågbiljett till Sandviken  .....................................2.40
Middag  ...............................................................2.40
Öl, vischyvatten  ..................................................0.60 
Drickspengar  ......................................................0.25 
Brefkort  ..............................................................0.05 
Supé i Gefle  ........................................................2.20 
Punsch  ................................................................2.00 
Smörgåsar  ...........................................................1.50 
Hotellräkning och dricks i Gefle  ......................11.50

De resande bröderna i Storlien
10/7 Middag i Ockelbo  ......................................2.50
Kaffe, The, 1 Apelsin, cigarrer i Ånge  ................1.65

13/7 Trondhjem, 
Middag på Utvärdshus Hjorten  ..........................3.00 
Biljett till Lerfossens vattenfall  ...........................1.20 
Supé på Utvärdshus Hjorten (deraf entré 2.00)  ..4.00 
Droska hem  ........................................................1.00 
Frukost på Ströms Privathotell i Trondhjem  ......2.00 
Rum  ....................................................................3.90
Brefpress  .............................................................2.50
Pappersknif  .........................................................3.50
 
14/7 Middag i Trondhjem för John  ....................3.25 
Vatten och brus  ...................................................0.50

20/7 1 Spelkort i Storlien  ...................................2.50
Spriträkning i Östersund  ....................................8.25 
Vyer  ....................................................................2.00 
Träbråte  ..............................................................3.20
 
26/7 Skjuts till Dufved  .......................................5.00 
Rodd  ...................................................................1.00
Kaffe i Tännforsen  ..............................................0.30
Ost  ......................................................................2.50 
Läskvatten  ..........................................................0.25 
Mat i Dufved för John  ........................................2.40 

27/7 Middag i Åre  ..............................................5.10
Rum  ....................................................................3.00 
Vykort  .................................................................0.40
Köpt 3,4 kg renstek i Östersund á 1.70/ kg ........ 5.75 
Lennart Jönsson i Östersund till Ost  ..................4.05
 
28/9 Kaffe på Jernvägshotellet Bollnäs  ...............0.50 
Middag  ...............................................................1.50
Qväll  ...................................................................1.80
1 rum  ..................................................................1.50

29/7 Middag i Orsa  ............................................2.25
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30/7 Rum i Falun  ...............................................2.75
Frukost  ...............................................................1.25
Middag  ...............................................................1.65
Supé i Krylbo  ......................................................0.60 
Rum  ....................................................................0.75
 
31/7 Kaffe i Krylbo  ............................................0.25 
Axel, Rakning och klippning i Upsala  ................0.55 
Drickspengar till madam  ....................................1.00 
Stadsbud  .............................................................0.50
Vaktmästare vid Carolina Redeviva  ....................0.50
John bet för mig i Upsala: Frukost, Middag, Punsch 
och Supé på Flustret

1/8 Frukost, Middag i Upsala 
Biljett för Axel till Skokloster  .............................1.20
Punsch på Blansch i Stockholm  .........................1.50 
Punsch på Berns  .................................................0.75
Supé på Operasalen
 
2/8 Frukost på Automat, Stockholm, Middag på 
Humlan, Tivoli på Djurgården  ...........................4.00 
Supé på Automat
Axel betalt 2 bluslif,  ..........................................20.00 
1 förkläde  ............................................................3.00 
Näsdukar  ............................................................1.50
3 bluslif  ...............................................................9.00
1 paraply  .............................................................6.00
Lycktor  ...............................................................2.25
1 bok  ...................................................................0.25
1 Hatt  .................................................................9.50
1 Krage  ...............................................................0.75
2 skjortbröst  ........................................................1.25 
1 Brosch ............................................................12.00 
Tobak  ..................................................................1.50 
Confekt  ..............................................................4.00
 

3/8 Frukost i Stockholm  .....................................0.70
Middag (Humlan)  ..............................................1.25 
Djurgårdsteatern (Under-prefekten)  ..................1.20 
1 cigarr  ................................................................0.10 
Smörgås på Automaten  ......................................0.10
Betalt på hotell Belfrage  .....................................6.65
Drickspengar  ......................................................2.00 
Räkning i Storlien, John bet.  ..........................136.75 
Drickspengar  ....................................................11.00
Summa totalt  ..................................................505.45

John skickat Skräddaren  ...................................80.00
John bekommit  ...............................................100.00
En rosett i Bollnäs  ..............................................1.25
Axels Kassa  .......................................................12.00
Till stigaren i Falu grufva  ...................................1.00
                                       
 

 

Göte Andersson 
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Höst vid Hjälmaren. Foto Richard Attered

Höstbild. Foto Richard Attered
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