
 
 

           MedlemsBlad 
 
             För DIS-Småland 
 

Årgång 13, Nr 30         Nr 3 sept  2010 

 

Conventum, en av arenorna för Släktforskardagarna i Örebro                                  
Foto: Sigrun Holmberg 
 
 

Bland innehållet: 
 
Referat från Släktforskardagarna om Torp och torpare, Folkets mat och 
kungens mat och något om Sundbo-projektet 
 
Släktforskning i Australien 
 
Svensken som grundade Iittala glasbruk 



 
 

Styrelse: 
Ordförande 
Rainer Timander 
Landshövdingegatan 10, 392 31 KALMAR 
Tfn 0480-42 08 75 
E-post: rainer-timander@glocalnet.net 
 
Vice ordförande 
Lennart Emriksson 
Hedvägen 1, 352 49 VÄXJÖ 
Tfn 0470-658 84 
E-post: lennart@emriksson.se 
 
Sekreterare 
Rune Elofsson 
Duvgatan 10, 575 34 EKSJÖ 
Tfn 0381-129 94 
E-post: rune.elofsson@telia.com 
 
Kassör 
Börje Jönsson 
Klosterstigen 9, 575 37 EKSJÖ 
Tfn 0381-108 40 
E-post: b_json@hotmail.com 
 
Webbmaster 
Arne Johansson 
Södra Storgatan 29 D, 590 80 SÖDRA VI 
Tfn 0492-205 20 
E-post: webmaster@dis-smaland.se 
 
Ledamot 
Egon Burman 
Box 178 Murmästarevägen 1, 
351 04 VÄXJÖ 
Tfn 0470-637 26 
E-post: eb@netatonce.net 
 
Ledamot 
Donald Freij 
Hjälshammar Sjögård 
331 93 VÄRNAMO 
Tfn 0370-65 07 93 
E-post: donald@freij.se 
 

Faddrar: 
Börje Jönsson  
Se kassör 
 
Jan Jutefors 
Ryssbyvägen 15 
380 30 ROCKNEBY 
Tfn 0480-665 65 
E-post:jan.jutefors@telia.com 
Disbytombud: 
Donald Freij 
Hjälshammar Sjögård 
331 93 VÄRNAMO 
Tfn 0370-65 07 93 
E-post: donald@freij.se 
 
Årsavgift för 2010   
DIS 130SEK + DIS-Småland 60SEK 
Plusgiro 140 33-5 föreningen DIS 
Organisationsnummer: 82 70 01-1029 
 
Adressändringar sänds till 
Föreningen DIS 
Gamla Linköping 
582 46 LINKÖPING 
 
Redaktör 
Sigrun (Pia) Holmberg 
Upplid, N Skattegård 
330 17 RYDAHOLM 
Tfn 0472-200 50 
E-post: sydneysystem@telia.com 
MedlemsBlad för DIS-Småland 
ISSN 
Upplaga 1200 ex 
Ansvarig utgivare: Redaktören 
Manus skickas till redaktören. Redaktionen 
förbehåller sig rätten att redigera innehållet. 
Citat ur MedlemsBlad för DIS-Småland får 
göras om källan anges. För återgivande av 
signerade artiklar samt illustrationer krävs 
tillstånd av författaren/illustratören/
fotografen. Författarna är själva ansvariga för 
innehållet i artiklarna. Redaktionen ansvarar 
inte för insänt icke beställt material. 

DIS-Småland 
Regionförening till Föreningen DIS, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. 

Verksamhetsområde: Jönköpings (F), Kronobergs (G) och Kalmar (H) län. 



 
 

 
 
Efter drygt ett halvår söker vi fortfarande en 
vettig lösning på hur vi skall hantera regio-
nens och därmed medlemmarnas fortbild-
ning. 
 
Dis har ju som bekant släppt en ny version av 
Disgen 8.2a. 
Programmet har en hel del förbättringar i 
både utskrifter och i kartfunktionen. Den sist-
nämnda har så mycket nytt att faddrarna får 
gå en centralt planerad fortbildning innan vi 
kan ge den service till medlemmarna som de 
kan förvänta sig av Dis Småland. Fortbild-
ningen har påbörjats och vi hoppas att allt är 
på plats i slutet av september.  
 
Vidare sker en omorganisation rum beträffan-
de faddrarna. De skall organisatoriskt höra 
till Dis riks. Därmed hoppas vi att relationen 
faddrarna och programutvecklarna skall för-
bättras detta genom att en särskilt huvudan-
svarig för felrapportering till programutveck-
larna utses. Innebörden blir att felrapporte-
ringen blir snabbare. 
 
I våras gjorde Dis Småland en enkätunder-
sökning på medlemmarnas önskemål för oli-
ka utbildningar. Genom att regionen är så stor 
kom vi fram till att om vi skall lyckas så mås-
te delas upp på de orter som har flest med-
lemmar i första hand. Dessa är Jönköping, 
Växjö, Västervik, Eksjö och Kalmar som de 
största med ett medlemsantal på över 150 
medlemmar. Avsikten är att beta av ALLA 
orter även de mindre i så snabb tempo som 
det bara är möjligt.  
Begränsningen är antalet utbildare. 
Beslut i dessa frågor skall tas på styrelsemö-
tet den 2 oktober 2010. 
Vår förhoppning är att vi kan utveckla samar-
betet med Genealogiska förening på så 
många orter som möjligt, därmed får både 
deras som våra medlemmar en god service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under året så har en hel del inom släktforsk-
ningen förändrats. Om det är till det bättre 
eller sämre återstår att se. 
 
Genline har blivit uppköpt av ett Ameri-
kanskt bolag, Ancestry. Konsekvenserna för  
Dis går inte att bedöma i dagsläget. 
Dis har tecknat avtal med Digital Arkiv och 
Svar, ett avtal liknande som Dis har med 
Genline idag. Sökmöjligheterna kommer att 
förbättras för oss inom Dis. 
 
En annan aktör Family Search (Mormonerna) 
har börjat bli mer aktiv även inom ”vår” regi-
on. De har ett embryo klar för vissa delar av 
Sverige, där man kan söka på namn. Detta 
gäller i stort över hela världen, fast där har 
man inte allt klart än. 
 
Själv släktforskar jag i gamla svenskbygder i 
trakterna av S:t Petersburg, där finns kyrko-
böcker för födda, gifta och döda avseende 
tiden 1800 talets början till mitten av 1930- 
talet. I vissa fall även äldre tider. Enda svå-
righeten för mig är att språksvårigheter till-
stöter. 
Namnen i kyrkoböckerna är finska, prästerna 
var tyskar även svenskar i vissa församlingar. 
Som tur är behärskar jag finska. 
Det är inte helt ovanligt att namn blir för-
vanskade både på personer och orter allt efter 
prästens tycke och smak. 
 
Som jag antyder ovan så kommer det att ske 
mycket i närtid. 
Min förhoppning är att det kommer att bli till 
det bättre för ALLA släktforskare. 
 
Rainer Timander, ordf. 

 

Ordföranden har ordet 



 
 

 
Så är Släktforskardagarna i Örebro ett minne 
blott och för mig som förstagångsbesökare ett 
trevligt och lärorikt minne. Möte med många 
engagerade människor från hela landet, frön 
till nya och utökade kontakter med enskilda 
personer och organisationer….. 
Att få chansen att pröva på och jämföra olika 
programvaror på plats för att sedan hemma 
fundera vidare på vad som passar mig var 
också bra.  
Dessutom var det ordnat med många intres-
santa föreläsningar, synd bara att tiden inte 
räckte till för allt man ville göra. 
Själv hann jag bara med att lära mig mer om 
torp och torpare samt få en smakbit av Karl 
IVX Johans matvanor. En redovisning för 
Sundboprojektet fick också plats medan vi 
väntade på vår kongressande chaufför Do-
nald. Det som jag lyssnade på har jag gjort 
referat på och hoppas att ni har lust att ta del 
av dem. Så har en släktforskarvän skrivit och 
berättat hur IPA kan vara till hjälp i sökandet 
efter försvunna släktingar.   
Rolf Eknefelt har bidragit med en artikel om 
samband mellan svensk och finsk glasindusti 
där också släktforskning kommer in. 
                   Sigrun/Pia Holmberg, redaktör 

                                                 
Projektet presenterades av Einar Lyth, pen-
sionerad överste av 1. graden. Han har ägnat 
sig åt att dokumentera militärhistoria och kul-
tur och seder inom det svenska försvaret. 
Medverkade gjorde också Peter Sundkvist. 
Sundboprojektet startade för att tillvarata en-
skilda hembygdsforskares dokumentation, 
men också gamla gårdshandlingar mm. Stor-
leken på området blev ett härad, där man 
räknade med att hitta flera olika slag av do-
kument. 
Man delade upp sig i olika grupper (3-5 per-
soner) med olika intresseområden, t ex be-
byggelseutveckling, bergsbruk, skogsnäring, 
en speciell by, en gård, kommunikationsut-
veckling. 
De olika projektdelarna dokumenterades på 
speciellt framtagna registerblad, allt skrevs in 
på datorer, man fotograferade och filmade, 
gjorde ljudinspelningar o s v. Alla platser är 
inprickade med koordinater. Projektet har en 
hemsida med länkar till de olika projektde-
larna. Man har en samlingslokal där det finns 
en jättestor karta full med olikfärgade nålar, 
där varje färg/färgkombination har en sär-
skild betydelse.  
Genom att sedan jämföra olika komponenter i 
det som framkommit genom kartläggningen 
har man fått ett bra underlag för att bl. a. följa 
den sociala och ekonomiska utvecklingen i 
området. 
På detta sätt har man lyckats integrera hem-
bygdsforskning med släktforsning. 
Läs mer på www.sundbo-projektet.se 
Referat och foto Sigrun Holmberg 

 
Redaktören har ordet 

 

Sundboprojektet -  
att beskriva ett härad 

Vad är IPA? 
International Police Association (IPA) bil-
dades 1950 i England, Sverige gick med 
1958. IPA är en oberoende organisation för 
medlemmar inom polisorganisationer värl-
den runt, antingen i aktiv tjänst eller som 
pensionär och utan hänsyn till kön, ras, hud-
färg, språk eller religion. Målet är att skapa 
möjligheter till utbyte och kontakter natio-
nellt såväl som internationellt. IPA befattar 
sig inte med politiska frågor och ansluter sig 
till FN:s deklaration för mänskliga rättighe-
ter. IPA:s motto är SERVO PER AMIKE-
CO vilket är esperanto och betyder TJÄNA 
GENOM VÄNSKAP. www.ipa-sweden.se 



 
 

År 1805 fanns det 100 000 torp i Sverige 
och de beboddes av ½ milj. människor. 
1945 försvann den siste riktige torparen. 
Torpare och statare var “yrken” som inte 
längre fick finnas.  
 
Torpens historia började redan under 
medeltiden.  
Ett exempel: En familj med tre söner ägde en 
gård. Äldste sonen förväntades överta gården, 
till de andra två byggdes hus i utkanten av 
gården. Eftersom de låg på någon annans 
mark blev de torp. Men om de började odla 
upp mark utanför gårdens område blev de 
mantalsbestämda för att kunna beskattas, tor-
pen hade blivit gårdar. 
Torp är alltså bebyggelse på annans mark, 
vilket i synnerhet adeln utnyttjade under 
1600-talet. Det fanns fördelaktiga lagar som 
gjorde att adeln på detta sätt kunde försäkra 
sig om att ha arbetskraft som inte blev ut-
tagen i krigen. 
 
I mitten av 1700-talet började också bönderna 
utnyttja möjligheten att ha torpare på sina 
marker. Antalet torp växte mycket snabbt. 
Den mark som torparen hade att nyttja var 
mer än ½ tunnland, en backstuga hade min-
dre än ½ tunnland och det var över huvud 
taget sämre villkor för de som bodde där. 
 
Tuffa kontrakt, men en dröm för de unga. 
Torparens nyttjanderätt till torpet reglerades i 
kontrakt som kunde se mycket olika ut. För 
någon var kontraktet på obestämd tid, för an-
dra på livstid. Bonden kunde hålla nere anta-
let fast anställda genom att ha torpare, på det 
sättet behövde han inte ha så många anställda 
under lågsäsongen. För en dräng och en piga 
som ville gifta sig var det en dröm att kunna 
få ett torpkontrakt, även om det var ett hårt 
liv. 
Ett normaltorp hade 3-4 tunnland åkermark 
och 10-12 tunnland äng. Betesmark för 
djuren fanns endast på byns gemensamma 
marker. 

I kontraktet fanns angivet hur många dags-
verken mannen respektive kvinnan skulle 
göra. Man levde på marginalen och extra 
dagsverken var ett måste. Dessutom fanns det 
uppgifter som att sätta upp ett antal fot gärd-
esgårdar, leverera garn, lingon, blåbär och 
enbär o s v. Dessutom måste torpet hållas i 
gott skick annars kunde bonden begära 
skadestånd. Om en torpare blev änkeman 
gifte han snart om sig eftersom man måste 
vara två för att kunna klara arbetet. En änka 
hade kanske inte lika lätt att få en ny man och 
då blev det att gå ett ännu tuffare liv till 
mötes då hon måste lämna torpet. 
På ett torp hade man några få djur. En ko, 
kanske en kviga, en kalv att sälja, 8-10 får, 
kanske en gris, några gäss eller höns var en 
vanlig djurbesättning. Det var sällan man 
hade råd med något dragdjur, utan det fick 
lånas mot extra dagsverke. 
 
Torparen och torpen försvinner. 
Början till slutet för torpen var laga skifte 
1827. Det blev inte längre någon fördel att ha 
torp på sina marker och en tredjedel av torpen 
försvann. 
Vi har en bild av röda torpstugor med vita 
knutar, men så var det inte. Husen saknade 
färg eller var tjärade fram till senare delen av 
1800-talet då rödfärgen börjar dyka upp även 
på torpstugor. Runt husen började man också 
anlägga trädgårdar med fruktträd. Den blå 
syrenen kom och så småningom bondpion 
och malva. 
 

Torp och torpare under 1800-talet 
Kalle Bäck, professor Linköping 

Referat och foto Sigrun Holmberg 



 
 

De svenska matvanorna höll sig ganska sta-
bilt och var inte särskilt omväxlande under 
många århundraden. Det gällde i synnerhet 
det vanliga folket, men även vad det gällde 
rikare hushåll var det inte så stor variation.  
 

Gädda populärt 
Gustav Wasa hade en favoriträtt: gädda med 
fläsksås. Gädda var tydligen populärt i vissa 
kretsar. En i Sverige verksam tysk kock sam-
manställde på 1600-talet en kokbok med 
bland annat 62 olika recept för tillagning av 
gädda. 
 

Sill och potatis 
På 1800-talet gjorde odlingen av potatis sitt 
intåg. Sillen kom och gick i 50-årsintervall. 
När det var gott om sill såldes den runt om i 
landet. Den var dock så dyr att en hel by 
kunde samsas om inköp av en tunna sill. Den 
delades sedan ut med en sill om dagen per 
hushåll!  
Man talar ofta om att maten förr var så salt att 
det behövdes mycket dryck för att svälja ner 
den. Så var inte fallet, eftersom salt var dyrt. 
För att förvara kött och fisk under längre tid 
var det istället så att man surade, torkade eller 
rökte råvarorna. 
 

Kung med egen kokvagn 
Karl Johan tyckte inte om den svenska maten, 
han hade därför alltid med sig en egen kok-
vagn med kockar och annan kökspersonal när 
han var ute på resor i Sverige. För att frakta 
kungen och hans sällskap behövdes för övrigt 
60 hästar att dra vagnarna, 100 om Desirée 
var med. 
Kött, som gammal oxe, var fortfarande dyrt, 
fläskkött ovanligt. Vanligaste köttet kom från 
gamla höns, och torkad gädda från Norrland 
var populärt.  
På 1800-talet gjorde vedspisarna sitt intåg 
vilket medförde att man hade andra möjlig-  
heter att baka bröd och bullar och småkakor  

kom på modet. 
 

Karl Johans matvanor 
Han började med en enkel café au lait i 
sängen på morgonen.  
Till lunch serverades buljong, bröd, helst ba-
guette, vilket sköljdes ner med vin. 
Eftermiddagen ägnades åt diverse samman-
träden och de svenska deltagarna som var 
vana vid tidiga middagar var inte förtjusta, 
magarna knorrade. De som satt och väntade 
på regeringens konselj försågs dock med ett 
glas vin, en tradition som har funnits kvar till 
sent 1900-tal. 
Så fram på kvällen var det dags för mid-
dagen, som kunde bestå av 8-12 rätter ned-
sköljda med champagne, franska viner och 
madeira. Som avslutning på en god middag 
serverades mockakaffe med likör och konjak.  
 

Julmat på slottet 
Svensk julmat förekom inte vid den kungliga 
taffeln. I stället kunde matsedeln se ut som 
följer: 
Ostron 
Hummer 
Rocka med brynt smör 
Gåslever 
Torsk på grönsaksbädd 
Löskokt ägg i örtsås (ägg serverades i alla 
sammanhang, gick inget annat att äta så 
skulle det alltid finnas en äggrätt till hands 
för Karl Johan) 
Kalv, först koktes den i grönsaksbuljong och 
därefter stektes den med grönsaker 
Kyckling 
Någon potatisrätt 
Ost från Skåne 
Bayersk kräm 
Kakor 
Äppelmaräng 
Mockakaffe 
Champagne och franska viner, likör och kon-
jak. Bon appetit! 

 
Folkets mat och dryck och kungens under Karl Johans regering 

Lars O. Lagerqvist, historiker 
Referat Sigrun Holmberg 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
För 12 år sedan blev jag av en god vän inspir-
erad till att börja med släktforskning. Till en 
början i blygsam skala, men med tiden växte 
vetgirigheten allt mer. Historia har alltid varit 
ett stort intresse för mig och nu förenade jag 
detta intresse genom min egen sökning bakåt 
i släktleden. Så uppstod en konkurrenssitua-
tion. Vilken sida skulle jag ägna mig åt först? 
 
Jag började med min mors sida. Med insam-
lade släktdata som grund arbetade jag sakta 
och metodiskt bakåt i tiden. Nu för tiden 
köper man abonnemang på kyrkböckerna för 
en viss tid och kan sedan sitta bekvämt 
hemma framför datorn och söka genom data-
banker och register av skilda slag. Med tiden 
blev jag alltmer biten av min forskning som 
nu förvandlats till en tidsmaskin. Snart hade 
jag fått mängder med goda kontakter med 
trevliga människor med samma intresse runt 
om i landet. Vi utbytte idéer och rön och 
stunderna med släktforskning blev så smånin-
gom något beroendeframkallande. Varje nytt 
spår väckte lusten att söka vidare. Den 
polisiära instinkten kom till heders igen under 
sökandet och familjepuzzlet fortsatte att växa. 
Så upptäckte jag några släktmysterier som 
måste knäckas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harbour Bridge, Sydney  foto Sigrun Holmberg 
 
En morbror Erling som varit sjöman hade 
mönstrat av i Sydney och sedan aldrig av- 
hörts. En släktgren hade emigrerat till Aus-
tralien under 1870-talet och kontakterna med 
dem hade ebbat ut med tiden under 1900-
talets inledning. Vad hade hänt med dem? 
Fanns det några idag levande ättlingar?  
 
Via internet började jag söka mina släktingar 
i Australien. Det var ett styvt jobb fullt med 
ständiga återvändsgränder. Det visade sig att  
släktforskning var big business där borta och 
följaktligen mycket dyrt och ofta fick man 
köpa “grisa i säcken” d v s man fick betala 
för upplysningar som sedan var av intet 
värde. 
Jag måste finna en bättre lösning. 
Jag tog mig en funderare och kom på en idé 
som senare visade sig vara briljant. Jag skrev 
till styrelsen IPA Australia och frågade om de 
hade någon medlem som var intresserad av 
genealogi. Efter några veckor fick jag ett 
vänligt brev från IPA att man lagt ut min för-
frågan nationellt. Efter ytterligare en tid fick 
jag ett antal kontakter av IPA-kollegor i olika 
delar av Australien som hjälpte mig med råd 
och upplysningar om hur jag skulle förfara. 
IPA NSW(Sydney) mailade mig och gav mig 
en adress till en hjälpsam IPA-kontakt. Det 

 
IPA stor tillgång även vid släktforskning. 

 
TACK IPA AUSTRALIA! 



 
 

var så jag fick kontakt med Nick Bury. Nick 
är en pensionerad kollega som tidigare 
tjänstgjort i Sydney. Han gick i tidig pension 
efter 20 tjänsteår och hade därefter gjort en 
lyckad karriär som finanskonsult. Han är en 
passionerad genealogist och IPA-medlem 
med en stor kontaktyta och visade sig vara en 
utomordentlig tillgång i mitt sökande efter 
mina försvunna släktingar. 
 
Med stor iver började han söka efter nämnda 
morbror Erling. Erling hade mönstrat av 1954 
i Sydney. Släktingar hade sedan sökt efter 
honom med hjälp av Röda Korset och 
Frälsningsarmén på plats utan resultat. Han 
anmäldes som försvunnen person och UD 
inkopplades men lyckades inte finna något 
spår efter honom. Antagligen gjordes inte 
någon riktig undersökning i fallet. Han död-
förklarades 1964. 
 
Med stor frenesi började Nick kartlägga Er-
lings kontaktytor. Vi mailade varandra dagli-
gen och utbytte uppgifter. Nick besökte sven-
ska konsulatet och kunde så småningom efter 
skriftväxling med mig som mitt ombud få 
tillgång till Erlings akt. Av denna framgick 
att Erling inlämnat sitt svenska pass där enär 
han erhållit australiensiskt medborgarskap 
1964 - en tid efter det att han dödförklarats i 
Sverige! Märkligt och besvärande för person-
alen som inte hade någon förklaring till hur 
detta kunnat ske utan att dödförklaringen 
hävts eller att släktingar informerats. Av hans 
immigrantansökan framgick en adress - och 
nu hade vi äntligen ett givet spår att söka 
efter.  
 
Var det möjligt att han levde? 
Tyvärr var huset på adressen rivet och den 
tidigare ägaren avliden. Sekretessbestämmel-
ser lade krokben för genvägar men omsider 
fick vi fram ett antal personer med samma 
efternamn och med adresser. Nick ringde var 
och en i tur och ordning och namnlistan 
krympte snabbt. En av dem bodde i ett av-
lägset område och Nick ombesörjde att en 
patrullbil besökte platsen, men det visade sig 
vara fel spår. 
 
 

Dags för inre spaning igen. 
Via olika medborgarregister och register över 
valkretsar fann vi nya spår efter Erling. Det 
visade sig att han ånyo gått till sjöss och vi 
följde hans resor via ett antal rederier till änd-
stationen som bogserbåtsskeppare Sydneys 
hamn. Tyvärr visade det sig att han avlidit 
1974. Nick gav inte upp. Han fortsatte och 
sökte forna arbetskamrater till Erling och 
fann en gammal kamrat i 85-årsåldern. Han 
ombesörjde en telefonintervju med denne. 
Via ett bandat telefonsamtal med denne fick 
jag så Erlings okända levnadssaga återberät-
tad. Jag spelade sedan upp bandet för min 97-
åriga mor som tacksam och rörd fick höra om 
sin brors okända öde. En fantastisk stund. 

Immigrantmonumentet i The Rocks, Sydney 
Foto Sigrun Holmberg 
 
En enastående spaningsinsats av en hjälpsam 
IPA-kollega! Inte nog med detta så har vi ge-
mensamt fortsatt sökandet efter de på 1870-
talet emigrerade släktingarna. Till en början 
full av återvändsgränder tills jag kom på att 
det var vanligt att man bytte efternamn i sam-
band med emigrationen.  
Johansson blev Johnson eller så använde man 
något av förnamnen och gjorde “Swinglish” 
av det. Så blev det till att använda uteslut-
ningsmetoden och till slut kom jag rätt. Med 
rätt underlag fann vi snart att släktingarna 
hade bosatt sig i ett mycket vackert område 
vid namn Tareee som är beläget norr om Syd-
ney. Det är ett lummigt område med en 
ringlande flod och man kan ana att emi-
granterna ansåg att naturen där påminde om 
gamla Sverige. Med Nicks utomordentliga 
hjälp fann vi snart ett stort antal släktingar i 
detta område och kunde få en bild av hur 
deras liv gestaltades och var de begravdes. 



 
 

Med Nicks utomordentliga hjälp fann vi snart ett stort antal släktingar i detta område och 
kunde få en bild av hur deras liv gestaltades och var de begravdes. 
I övrigt har jag nu släktforskat under tolv år och kartlagt min mors sida till 1570, min fars 
sida till 1072 och min engelska hustrus släkt till 1590 så jag är ganska nöjd med utfallet. 
Jag avslutar med ett STORT OCH HJÄRTLIGT TACK riktat till IPA-kollegorna i Australia 
för ett utomordentligt bistånd med råd och dåd och då särskilt av den hjälpsamme och in-
tresserade Nick Bury. De har verkligen levt upp till innebörden av valspråket Servo Per 
Amikeco! 
                                                                                                                      Harry Söderman 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kanske har du hemma något föremål av glas med den röda symbolen i påklistrad. Den står 

för Iittala glasbruk i Tavastehus län i Finland. Smålänningar köper nog helst sitt glas från 
Glasriket i Småland, men i t.ex. Kosta kan man inhandla glas också från Iittala. Detta är helt 
i sin ordning, för den man, som grundade Iittala glasbruk, kom just från Kosta i Ekeberga 
församling. 
 
Det var 1881 som Petrus Magnus Abrahamsson, född 1840 13/9 i Ekeberga, grundade detta 
berömda glasbruk. Visserligen blev det inte särskilt berömt under hans tid, men vid mitten 
av 1900-talet knöts till bruket flera stora formgivare, som satte den lilla orten Iittala på 
världskartan. En av dem var Alvar Aalto, vars berömda vas kan ses ovan. Under årens lopp 
har det varit olika ägarkonstellationer till bruket, för närvarande ingår det i den finska kon-
cernen Fiskars. 
 
Petrus Magnus Abrahamsson var son till klockaren och förste skolläraren i Ekeberga Johan
(nes) Abrahamsson, född 1804 i Linneryd och hans hustru Maria Katharina Bomqvist född 
1804 i Karlskrona. Av klockaren finns ett foto i skolsalen på museet i Kosta. Hans tre söner 
vigde sina liv åt glas. Abraham, född 1835, var inspektor vid Hovmantorps glasbruk och se-
nare disponent vid Björkå glasbruk innan han dog 1876, bara 41 år gammal. Johannes, född 
1837, var brukssnickare, glasblåsare och sist hyttmästare vid i tur och ordning Hovmantorp, 
Skinnarvik strax söder om finska Åbo och Utra glasbruk i östra Finland. 
 
Petrus Magnus började sin bana som handlande i Hovmantorp och Kristianstad, Från Skåne 
flyttade han till Värmland, där han var bokhållare på Eda glasbruk. Tydligen var han insatt i 
fler fack än ekonomi. I släktens ägo finns nämligen en gammal skrivbok med vaxdukspär-
mar bevarad, där han har antecknat bl.a. sina recept på olika slags glasmassor.  
 
Till Finland kom Petrus Magnus vid mitten av 1870-talet.Två bröder i familjen förde alltså 
glasblåsarkunskaper till vårt östra grannland. Under åren 1881-1888 var Petrus Magnus di-
rektör för det nystartade Iittala. Att han redan efter sju år lämnade företaget anses till stor del 
bero på hans bristande kunskaper i finska.  

 
Smålänning grundade Iittala glasbruk 



 
 

Detta var ju purfinska trakter. Det sägs att han ett par gånger blev lurad vid inköp och kon-
traktsskrivande på grund av detta handikapp. Han flyttade från Iittala till Kotka i södra Fin-
land och grundade ett nytt bruk, nämligen Karhula glasbruk. 
 
1894 var Petrus Magnus med familj tillbaka i Sverige och då 
som hyttföreståndare i Limmared, Sveriges äldsta ännu i bruk 
varande glasbruk. Under åren 1897-1902 blev han återigen 
smålänning i och med att han innehade tjänsten som hyttmäs-
tare och disponent vid Gyllenfors glasbruk i Anderstorp. 
 
Vid fyllda 62 år flyttade Petrus Magnus Abrahamsson till 
Stockholm och som pensionär åter till Finland. Han avled 
1913 i Fredrikshamn vid Finska viken, ett par mil från Kotka. 
Abrahamssons fem barn är alla födda i Finland. En av söner-
na är min svärfar Arne Abrahamson, som med sin familj flyt-
tade från Helsingfors till Stockholm just innan andra världs-
kriget bröt ut 1939. I och med att min hustru Rita och jag bo-
satte oss i Jönköping 2001, är en del av släkten återigen hem-
mahörande i Småland.                                                                               
                                                                                              Petrus Magnus Abrahamsson 1840-1913                                                                                                                       

                                                                                         (Teckning i boken Lasintekijät) 
Källor: 
Anteckningar i gammal familjebibel 
Lasintekijät /Glasmakarna/, bok på finska om Iittala 100 år, Hämeenlinna 1981 
Nationalencyklopedin 
Diverse kyrkböcker 
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Avsändare 
 
Föreningen 
DIS-Småland 
c/o Börje Jönsson 
Klosterstigen 9  
575 37 EKSJÖ 

 
Hjälp oss och dig själv genom att  alltid meddela din senaste e-postadress! 

Annons 
 
 
 

Vi i Dis-Småland söker 
 

Disgenfadder 
 

Dis-Småland söker faddrar för programmet Disgen. 
 
Använder du redan programmet och tycker att dina kunskaper skulle kunna 
hjälpa medlemmar att förstå och kunna använda programmet bättre. 
 
Du ”jobbar” hemifrån och ger råd eller hjälp antingen på telefon eller genom 
e-post. 
 
 

Disgenutbildare 
 

Utbildare för programmet Disgen. 
 
Lika som ovan men med den skillnaden att du genomför kurser på de orter 
som ligger närmast Dig. 
Eller om Du kan och vill i hela Småland och även på Öland. 
Kurserna kan vara på kvällar eller under en hel helg. 
 
Till båda ”tjänsterna” ovan utgår ingen ersättning mer än för resa och           
uppehälle, utan det är på frivillig basis. 
 
Hör av Dig till Rainer eller Börje för att få reda på mer vad som gäller. 
Mail och tele hittar Du på sidan 2 i MedlemsBladet. 


