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Ordförande har ordet 

 

 

Nu är höstrusket över oss och kylan börjar sakta på att krypa in mot husknuten. Det står nog inte 

på förrän det vita guldet (snön) är här.  

Själv längtar jag tills snön kommer. Jag hoppas att den verkligen får ligga kvar när den väl har 

kommit ner. Det är och blir så mörkt och trist annars. 

 

För många blir det även smidigare eller kanske enklare att sätt sig ner mer släktforskningen 

denna tid på året. Jag är en av dem. Sommartid har jag sagt nej till att forska. 

 

Lasse Hagström har återigen startat en kurs i nybörjar forskning.  Intresset är stort att forska ver-

kar det som. 

Kom ihåg att vi har Öppet Hus varje onsdag 15 – 17 och varje lördag 11.30 – 13.30 på Släktfors-

karrummet. Kom gärna förbi och prata lite även om du inte behöver ha hjälp med något. 

 

Mycket har hänt under året och vi försöker hela tiden att komma ikapp oss själva med allt va det 

innebär.  

Tidningen STAMTRÄDET ska komma ut igen kanske i lite nyare tappning och utseende. 

För den som nöjer sig med att ha tidningen genom hemsidan hör gärna av er till oss i styrelsen. 

Adresser hittar ni i tidningen och på hemsidan ”sallskapetslaktforskarna.se”. 

 

DNA är fortfarande ett intressant ämne och det blir en föreläsning om detta den 18 november. 

Inbjudan till den längre fram i tidningen. 

 

Vi avslutar året med luciakaffe och trevlig samvaro den 9 december. Detta är som vanligt en lör-

dag så det blir under Öppet Hus tiderna. 

 

Fortsatt trevlig höst med er alla önskar 

 

 

Catti Holmström 
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Så var livet för statarbarnen Lindgren, alla med undantag för den äldsta född i början på 1900-talet. 

Deras far Carl Fredrik Lindgren hade frivilligt valt att gå i stat – det fanns inte så mycket att välja på för fattiga torpar-
pojkar på den tiden. Allra helst om de hade en stor familj att försörja. 

Carl Fredrik Lindgren föddes den 23 augusti 1876 på Wappagård i Tillinge socken. Hans far dog 1890. Då var Carl Fred-
rik bara 14 år. Fadern lämnade inte mycket efter sig. 

I bouppteckningen från 1890 (se nedan ) 

Står att tillgångarna uppgår till 155 kr och 25 öre. Där finns allt som familjen ägde inräknat till och med den avlidnes 2 
par kalsonger. 

Men det fanns inte bara tillgångar i boet utan även en hel del skulder. Efter det att skulderna var avdragna återstod 
endast 45 kronor och 75 öre. För Carl Fredriks del betydde det att att han tidigt måste ut och arbeta eller göra rätt för 
sig som det hette på den tiden. 

 

 

 

 

 

Han var anställd vid Berga i Bröksta socken då han träffade jämnåriga Klara Amalia Blom från Mjölkebo i Österunda socken. 

 1897 gifte sig Carl Fredrik och Amalia. 

Från 1898 och fram till 1905 föddes fyra söner. 

På hösten 1905 flyttade familjen till den så kallade Blomkojan i Uppmyr i Boglösa socken. Stugan som tillhörde Amalias far 

 CW Blom innehöll endast ett rum och kök där familjen fick tränga ihop sig.  

CW Blom var inte hemma så ofta eftersom han i likhet med sina äldsta söner var stenarbetare och ofta låg ute på arbeten. 

Amalias mamma hade avlidit två år tidigare därför tog Amalia hand om sin yngste bror Birger som var född 1897. 

Det var alltså en växande barnaskara 

Carl Fredrik och Amalia hade att mätta.  

Carl Fredrik fick arbete som träarbetare i Uppmyr och bodde borta i veckorna. 

Han hade dock med tiden fått vissa problem med starka drycker och när han kom hem till familjen var fjortonde dag  

fanns det som regel inga pengar kvar. 
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Det var hårda tider för familjen och Amilia såg ingen annan utväg än att be Carl-Fredrik ta statplats så att familjen åt-

minstone fick mat på bordet.  

En krona per dag 

Lönen för ett års stat var 165 kronor, städsel 5 kronor. I natura utgick 60 kilo vetemjöl , 500 kg rågmjöl, 80 kilo blandsikt, 

200 kg gröpe , en och en halv liter skummad mjölk. Sättland för två hektoliter potatis. 

I ett tillägg i kontraktet står att C.F. Lindgren åtager sig att vid anfordran utgöra så kallade frisöndagar i stall och ladugård 

mot en ersättning ”af en krona per dag. Hustrun är villig att mjölka mot vid gården vanlig ersättning i händelse af sjuk-

domsfall bland ordinarie mjölkerskor. 

Carl-Fredrik blev fodermarsk. I hans sysslor ingick utfodra 22 hästar , föutom vagns– och ridhästar. Arbetstiden var från 

klockan fem på morgonen till klockan åtta på kvällen. 

Den 22 november 1907 flyttade familjen från Myrby till Hamra i Fröslunda socken. Där föddes ytterligare fyra barn, två 

pojkar och två flickor. 

Gallra rotfrukter 

Så fort barnen blivit nio-tio år måste de börja bidra till familjens försörjning. Barnen var då så pass stora att de kunde 

börja gallra rotfrukter på herrgården. På det tjänade de 50 öre per dag, ett behövligt tillskott i kassan för Amalia. 

Amalia som var 24 år när hon fick sitt första barn måste förutom att hålla den växande barnaskaran mätt o varm även 

hjälpa till med mjölkningen på gården; ett slitigt och tungt arbete. 

Carl-Fredrik mor som arbetade som mjölkerska nästan ända fram till sin död, skriver i ett brev till sonen.” 

Elskade barn må vel. Tusen tack för det kjerkomna bref vi bekom från eder, vari vi finner att ni har helsan, vilket vi efven 

har gud att tacka för, intill denna stund. Men vi har haft en svår vinter i år, det har varit så kallt här, så allt som vi har haft 

till matt varit bottetjärla. Potatisen som vi koka på kvelln var bara is på morgonen. Jag hade två lass ris, men dom var 

nersnöade, så det var omöjligt att få upp en enda qvist, och vi måste ligga som vi var i fjorton netter, och ej kleda af oss. 

Johansson han tog allt vad han kunde och högg sönder åt oss och så traska dom opp lite, men det var som att elda på 

backen. När vi gick och mjölkade så visste vi ej om vi skulle komma hem me live. Om jag jag lever till ett annat år, ska jag 

försöka få någon annan förtjänst. 

Var Utsliten 

Både Amalia och Maria fortsatte dock det slitiga arbetet som 

mjölkerskor. 

De hade helt enkelt inte mycket annat att välja på. 

1921 flyttade familjen till Taxnäs gård i Fröslunda  och där 

födde Amalia sitt nionde barn 1924. 

Hon var då 48 år gammal. Bara 19 år senare avled Amalia. 

Hon var utsliten av för mycket arbete, fattigdom och alltför 

många barn. Carl-Fredrik avled fem år senare 72 år gammal.  

De bodde fram till sin död i statarlängan på Taxnäs gård. 

1944 tecknades ett avtal mellan Lantarbetarförbundet och 

Lantarbetsgivarföreningen att statarsystemet skulle slopas 

det kommande avtalsåret. 

 

Camilla Lindgren 

(barnbarnsbarn till Carl-Fredrik och Amalia Källa GT 1995 
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VÄLKOMMEN 

DNA-FÖRELÄSNING 

Den 18 november kommer Annika Lindqvist från DNA-

Academy och har en föreläsning i DNA. Föreläsningen tar 

ca 90 minuter. 

 

För den som vill går det att bli topsad. Kostnad för detta är 

beroende på vilken typ av topsning du önskar. 

Betalning med kontokort enbart och det behöver vara 

upplåst för internetköp/utlandsbetalningar. 

 

Plats: Astrakan på Biblioteket Folkets Hus 

 

Tid: 14,00  

Anmälan till AnnKristin Bäckström 072-732 22 24 sen-

ast 15 November 

 

Väl mött önskar Sällskapet Släktforskarna i Sandviken 

_____________________________________________________________________________________ 

Lucia avslutning 

Missa inte vår trevliga Lucia avslutning  

den 9 dec kl. 11,30 – 13,30. 

Vi träffas i lokalen Astrakan på Biblioteket. 

 Vi bjuder på kaffe/glögg med tilltugg.  
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Lotteri ! 

 
Som alla vet har vi haft lotteri. 

Detta var något som Gun var väldigt noga med att det skulle vara ett 

lotteri. 

Nu när hon inte finns med oss längre, söker vi efter någon som vill ta över. 

Är det någon av er medlemmar som gärna vill fortsätta,? 

Hör av er till styrelsen. 

Telefonnummer, e postadresser finns på sidan 2. 
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JAG  

en släktforskare ! 
Vi behöver någon som skriver, jag en släktforskare. 

Vi brukar ju ha något från medlemmarna, en liten presentation av sig själv. 

Berätta lite om din forskning varför du började,  kanske har du nyss börjat eller om du forskat några år. 

Det är lika intressant att läsa och att ni delar med er av eran forskning, kanske någon av medlemmarna forskar i 

samma område, om inte annat så kan man byta erfarenheter. 

Fatta pennan och skriv så vi har något till nästa tidning, bifoga ett foto som ni givetvis får tillbaka. 

Skicka berättelse samt kort till: Kristina Arvidsson Wihlén, Fiskargatan 2A, 812 30 Storvik 

Tackar på förhand! 

_______________________________________________________________________________________________ 

  Medarbetare 

 

Vi söker medarbetare som kan hjälpa till att kopiera, skriva eller skicka in artiklar, 

berättelser som ska vara med i tidningen Stamträdet. 

Som det ser ut just nu är det Kristina Arvidsson Wihlén som ensam sköter detta. 

Det bör vara två som hjälps åt. 

Hör av er till styrelsen eller Kristina  
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Släktforskning för nybörjare! 

Våren 2018 kommer Lars Hagström att vara kursledare igen. 

Det går bra att redan nu anmäla sig. 

Lars Hagström: 026-257068,  l.w.hagstrom@telia.com 

Eller 

sallskapetslaktforskarna@gmail.com 

På Sidan 10 kan ni se ett nytt inslag 

         ” Barndomsminnen ” 

Så fatta pennan o skriv ner något minne ni har från Barndom-

men. 

Skicka till: wihlen123@gmail.com   

 

       Hemsidan / inloggning 

All information om aktiviteter kommer att finnas under fliken ”Redan medlem” 

Har du inte registrerat dig ännu så gå in under fliken ”Bli medlem”. Där fyller du i alla fält och  

klickar på registrera när det är klart. Du kommer att få ett bekräftelse mejl från föreningen när  

registreringen är godkänd. Då kan du logga in under fliken ”Redan medlem”  

                                     så får du tillgång till all information. 
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Barndomsminnen 
 

 

 

Jag har ofta undrat varför en del, ibland ganska oviktiga händelser, stannar kvar i minnet genom 

hela livet medan andra bara försvinner. Här är ett par av mina som bitit sig fast. 

 

En kall snöig vinterkväll hade jag varit på promenad med min far, vi bodde då i Västerbyhytta, en 

liten by i södra Dalarna. När jag tog av kappan ramlade några ljusblå porslinspärlor från ett älskat 

barnhalsband ner på golvet. Stor tragedi med bittra tårar.! Min far tog då med sig en ficklampa och 

så gick vi tillbaka och letade ljusblå pärlor i snön. Nu är min far borta sedan många år och jag 

själv är många gånger äldre än han var då, men några ljusblå porslinspärlor finns fortfarande i 

mina gömmor och jag kan när som helst känna lyckan när några återfanns och värmen från fars 

trygga hand. 

 

En gång hade jag tillsammans med grannflickan tagit skär målarfärg i leksakshinkar och målat om  

några grund-stenar på huset där vi bodde. Färgen var avsedd för ommålning av grannens hus. Min 

mamma blev av förklarliga skäl både arg och förskräckt, dels den bortslösade färgen , dels ägde ju 

inte vi huset med de ommålade grundstenarna. Dessutom var jag ett år äldre än min kamrat, så helt 

klart var jag den skyldiga. I sin ilska och oro sa mamma “vänta du bara tills far kommer hem ”. 

Man kan undra vad dagens barnpsykologer skulle säga om sådant tal. Utredningarna skulle säkert 

bli både många och långa. 

 

Hela dagen gick jag och gruvade mig, far kom hem i kvällningen och fick omedelbart veta vad jag 

ställt till med. Han sa då: “ Kom” och jag närmade mig långsamt..  Far såg mig i ögonen och sa: så 

där får du aldrig mer göra - sen tog han upp en banan (på den tiden något sällsynt) ur sin ryggsäck 

och gav mig.  Tänka sig, jag hade väntat mig bestraffning och så fick jag belöning. Till saken hör 

kanske att jag senare i livet aldrig ägnat mig åt vare sig tjuveri eller målning, huset med de ommå-

lade grundstenarna är numera K-märkt men man kan faktiskt än idag se underliga spår av skär må-

larfärg. 

 

 

 

Sonja Söderström 
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