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Abstract: 

The purpose of this essay is to study children born in February 1800 in the two coastal cities 

Kalmar and Karlskrona in order to see what career choices they make during their lifetime. 

With career choices, both own careers and spouses careers will be taken into consideration. 

The question is whether children grow up to stay in the same trade of work and social 

construction as their parents. The careers found will also be studied in a didactic point of view 

where those jobs are compared to lines of work presented in the textbooks.  

 

The result of this study is that it was common for the boys to “inherit” their fathers’ line of 

work as well as for the daughters to marry men in the same line of work as their fathers. The 

study has also shown that a lot of children died during their first years of life, resulting in a 

smaller group of children to study than anticipated. The didactic study resulted in the 

knowledge that the textbooks lack a deeper exploration of fields of work, something that 

could result in pupils not understanding the “ordinary people” in history. 
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1. INLEDNING 

Titeln ”Vad ska du bli när du blir stor?” är hämtad från en låt av bandet Ebba Grön, som de 

facto var inspirationen till idéen för denna uppsats. Låten som börjar med raden nämnd ovan 

fortsätter sedan med ”ska du bli som far och mor?” vilket fick mig att tänka på att om det i 

1970-talets samhälle var vanligt att barn valde yrke efter föräldrarnas sådant hur såg det då ut 

längre tillbaka i historien? Hur det såg ut i historien bjuder i sin tur på ett intressant ämne för 

historiedidaktiska tankar, vilka yrken förknippar vi idag med 1800-talet och varför är det så?  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att följa barn födda en månad år 1800 i två olika svenska städer 

genom livet och se hur deras liv utlöper, i synnerhet om de väljer samma yrke som sina 

föräldrar. Städerna som är valda är Karlskrona och Kalmar, två städer belägna vid kusten men 

där den förstnämnda vid århundradets början var en viktig flottstad medan den andra 

utnyttjade kusten främst till handel. Den månad som valts är februari, eftersom att det var den 

månad där födelseantalet i de båda städerna låg närmast varandra rent kvantitativt. 

 

Genom att följa dessa barn går två olika saker att utröna, självklart om pojkarna väljer samma 

yrke som sina pappor men också om flickorna (som till största del inte skolas i något yrke) i 

sin tur gifter sig med män som har samma yrke som sina pappor. Förutom att se vilka yrken 

barnen väljer är det också intressant att se på hur faderns yrke påverkar barnets livssituation 

indirekt, t.ex. om det är högre risk för barnadödlighet inom en viss yrkesgrupp. Då olika 

yrken ger en högre ställning i samhället är detta också något värt att titta på, om ett barn inte 

väljer exakt samma yrke som sin fader beror det kanske på att hen fått möjlighet att klättra 

uppåt på samhällsstegen.  

 

Även om det är yrkena som är det av intresse för uppsatsen går det inte att helt ignorera andra 

delar av barnens liv, då dessa både direkt och indirekt kan påverka yrkesval eller val av man 

att gifta sig med. Då undersökningen inte berör ett särskilt stort antal personer så blir det mer 

intressant att låta läsaren ”lära känna” personerna mer än om de bara varit statistik i en större 

undersökning. Syftet är alltså inte att presentera barnen i tabeller som visar på 

yrkestillhörighet utan att reflektera över anledningar till varför livssituationerna blev som de 

blev. 
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Genom att följa barn födda en viss månad i stället för att undersöka en viss yrkesgrupp går 

även uppsatsen att användas till syftet att se vilka yrken som var vanliga under 1800-talet i 

dessa två kuststäder. Denna information går sedan att använda i ett didaktiskt syfte, 

överensstämmer de vanligaste yrkena under en tidsperiod med vilka yrken som presenteras 

för perioden i läroböckerna? Då ens arbete är en så stor del av livet borde det vara intressant 

för historieundervisningen att ge information om vilka yrken som var vanligt förekommande 

och på så sätt ge eleverna en djupare förståelse för hur samhället faktiskt såg ut under olika 

tidsperioder.  

 

1.2 Metod och källor 

Genomförandet av denna undersökning har skett genom att först kartlägga alla barn födda i 

februari år 1800 i de olika församlingarna i Kalmar (slotts- och stadsförsamlingen) och 

Karlskrona (amiralitets-, stads- samt tyska församlingen), detta genom att studera födelse- och 

dopböckerna. I födelse- och dopböckerna går det också till stor del att se vilka yrken 

föräldrarna har. För att sedan följa barnen framåt genom deras liv har främst 

husförhörslängder, död- och begravningsböcker samt bouppteckningar använts.  

 

En prosopografisk metod passar väl in på denna undersökning, det innebär att man genom att 

studera en grupp personer ser hur samhället de levde i såg ut. Metoden används för att studera 

mönster i historiska grupper/samhällen, vilket stämmer överens med uppsatsens syfte, som är 

att främst se mönster i yrkesval men också i social status. Prospografi blir alltså i princip en 

kollektiv biografi. 

 

I husförhörslängderna går det att se om barnen bor kvar hos föräldrarna, om föräldrarna är i 

livet och dessutom vilket yrke fadern har. Yrkestiteln är något som hos många förändras 

gradvis genom livet; en som är styrman tidigt i livet går senare år att hitta som kapten och en 

som är magister kan senare tituleras lektor. För att följa flickorna är lysnings- och 

vigselböckerna mycket användbara, där står det när de gifter sig samt med vem. Då flickorna 

och kvinnorna generellt inte har ett eget hushåll eller en egen arbetstitel är det nödvändigt att 

veta hos vem de bor, om det så är föräldrarna eller maken. De gånger kvinnor står med i 

registren för husförhörslängderna är det som ”…änkor” där de tre punkterna representerar 

makens yrke.  
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I specifika fall har förutom ovanstående källor också barnhusrullor och flottans rullor använts. 

In- och utflyttningslängderna har varit en bra källa när barnen eller hela familjer ”försvunnit” 

ur husförhörslängderna, tyvärr finns inte dessa alltid för årtalen som hade behövts. I de lägen 

där någon helt ”försvinner” är det svårt att ta reda på vart de tagit vägen, då det inte är rimligt 

tidsmässigt att gå igenom alla tilliggande socknar/församlingar efter resultat.  

 

Källorna har kommits åt via internettjänsten Arkivdigital.se, som är en sida som primärt riktar 

sig till släktforskare. Då det är en form av släktforskning denna uppsats gått ut på, även om 

det är andras släkter så passade detta program bra. Arkivdigital.se har ett stort bibliotek med 

scannat material från de källor som tidigare presenterats. De scannade bilderna är i färg vilket 

förenklar läsandet om man jämför med svartvita exemplar som finns på andra 

internetbaserade tjänster. Fördelen med att arbeta via datorn och inte på ett fysiskt arkiv är att 

källmaterialet finns tillgängligt dygnet runt, samt att det är mycket lättare att navigera sig och 

snabbt få fram den källan som behövs för stunden. 

 

1.3 Teori och tidigare forskning 

Det finns relativt mycket tidigare forskning när det handlar om barndomshistoria, samt en del 

som behandlar och följer personers liv. Det har däremot varit knapert på fronten som 

fokuserar på barns yrkesval i det förindustriella samhället. Den tidigare forskning som känts 

mest relevant för denna uppsats är Brita Zackes Födda 1791: Pojkar i Gamla Stan och 

Katarina för 200 år sedan, som handlar om Sverige och Stockholm samt Peter Lasletts The 

World we have lost som ser på det förindustriella Storbritannien. 

 

Lasletts bok fokuserar som sagt på det förindustriella Storbritannien och hur befolkningen 

levde där. Eftersom den industriella revolutionen kom betydligt tidigare till Storbritannien än 

till Sverige innebär det också att tidsperioden som behandlas av denna uppsats och Lasletts 

bok skiljer sig åt. Laslett skriver främst om 1600-talets Storbritannien och fokuserar på hur 

det var att leva där. Redan i första kapitlet menar Laslett att om en bagarmästare dör kommer 

också bageriet att dö ut med honom. Det han menar med det är att även om bagarmästaren har 

ett stort hushåll med barn, lärlingar och tjänstefolk så kommer det inte påverka bageriet vid 

hans död, detta eftersom att barnen och lärlingarna ofta fortfarande var unga vid 

fadern/mästarens död. Att de var unga beror på att man i allmänhet gifte sig sent och inte 
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levde så långa liv.1 Laslett menar till och med att man gifte sig senare då än vad man gör nu, 

speciellt om man ser det procentuellt hur stor del av livet man var gift respektive ogift.2  

 

Peter Laslett lyfter fram föreställningen om att barn när de växt upp och skaffat egen familj 

fortsätter att bo i föräldrahemmet som en storfamilj, vilket han anser är en vanlig uppfattning 

om det brittiska förindustriella samhället. Laslett menar att om man inte hade råd och/eller 

möjlighet att flytta till ett eget hushåll efter giftermålet så gifte man sig inte.3 Förutom 

faktumet att man var försiktiga när det gällde giftermål och att bilda ett eget hushåll var man 

också avvaktande med att skaffa barn. För bönder och hantverkare var livet inte alltid lätt och 

om det var brist på mat blev det också svårt att förse en stor familj med mat. Detta är även en 

stor anledning till att många oäkta barn inte överlevde sina första år, de var inte ”planerade” 

och fick det svårare att överleva.4 

 

Slutligen menar Laslett också att storleken på familjen beror på vilken klass du tillhör i 

samhället, generellt var de brittiska adliga familjerna större än de fattiga.5 Bland 

adelsfamiljerna var det inte heller ovanligt att man gifte in sig i de olika nivåerna av adel, 

högadeln höll sig alltså inte endast i sin egen krets utan gifte ofta sig med ”vanliga” 

människor från lågadeln.6 Laslett menar att detta är ett väldigt brittiskt koncept som man 

generellt inte ser i resten av Europa, där adelsfolk inte gifte sig med högt uppsatta personer 

från lägre stånd.7 

 

Brita Zackes bok fokuserar på 298 pojkar födda i Stockholm år 1791, hon har valt pojkar 

födda i en av Stockholms rikaste respektive fattigaste församlingar. Hon använder sig av 

uttrycket kohortmetoden för att beskriva sin studie, där kohortstudie innebär att följa en 

specifik grupp personer som har något grundligt gemensamt.8 Zackes kohort har födelseåret 

                                                 

 

1 Laslett, Peter, The world we have lost, Cox & Wyman Ltd., London, 1965, s.7-8. 
2 Laslett (1965) s.83. 
3 Laslett (1965) s.89-90. 
4 Laslett (1965) s.129. 
5 Laslett (1965) s.46. 
6 Laslett (1965) s.39. 
7 Laslett (1965) s.50. 
8 Zacke, Brita, Född 1791: pojkar i Gamla Stan och Katarina för 200 år sedan, Stockholmia, 

Stockholm, 1995 s.14-15. 
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som gemensam nämnare medan denna uppsats om den ska applicera kohortmetoden har 

födelsemånaden som hållpunkt. 

 

Zacke ser i sin undersökning att de pojkar som förlorar sin far tidigt i livet ofta fick det svårt, 

mödrarna hade problem med att försörja för barnen och dylikt. Däremot ser Zacke att i alla 

fall bland invånarna i staden så överlevde mödrarna ofta in på 1800-talet.9 Bland dödligheten 

går det även att se att barnen till hantverkare riskerade högst dödlighet bland 

kohortmedlemmarna, något som Zacke noterar men inte drar några större slutsatser utifrån 

eftersom antalet barn är för litet för att ge ett säkert svar på om det var högre dödlighet bland 

hantverkarbarnen eller om det bara var en slump.10  

 

När det gäller yrkesbanor har Zacke kommit fram till att majoriteten av pojkarna inte valde 

samma yrken som sina fäder, utan snarare sökte sig till det militära.11 Även om barnen inte 

valde exakt samma yrken så går det däremot att se att många av dem stannade och fick arbete 

i föräldrarnas sociala miljö, även om det ändå fanns de som hamnade helt annorlunda än sina 

föräldrar.12 

 

Zacke diskuterar inte kvinnor och deras yrken så mycket, inte så konstigt då boken fokuserar 

på pojkarna. Då denna uppsats följer barn av båda könen är det dock intressant att se vad hon 

kommit fram till. Zacke har hittat en kvinna som vid sin makes död erhöll hans pension men 

också skötte en krog för att finansiera sig själv och sitt barn13, att hon behövde ha ett extra 

jobb trots pensionen stämmer väl överens med tidigare nämnda problem mödrarna hade med 

att försörja barnen om fadern dog. Även i textilproduktionen har många kvinnliga arbetare 

återfunnits.14 

 

För att få en inblick i hur barndomen såg ut i Sverige och Europa har Colin Heywoods bok 

Barndomens historia använts. När det handlar om de tidigaste åren går det under början av 

1800-talet att se att utomäktenskapliga barn blir vanligare, samt att barnadödligheten 

                                                 

 

9 Zacke (1995) s.52-53. 
10 Zacke (1995) s.63. 
11 Zacke (1995) s.96. 
12 Zacke (1995) s.165. 
13 Zacke (1995) s.134. 
14 Zacke (1995) s.100. 
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fortfarande är väldigt hög. Att utomäktenskapliga barn blev mer accepterade i samhället har 

med behovet av en större befolkning att göra, speciellt i industristäderna. Vid födseln var det 

många mödrar som dog vilket resulterade i att änkemannen snabbt gifte om sig, för att på så 

sätt kunna låta barnet få en bättre chans att överleva.15 Det går alltså att se att om barnen 

överlevde den första kritiska tiden var det ändå svårt för dem att överleva om de bara hade en 

förälder, vilket redan diskuterats i samband med Zackes bok. 

 

Det Heywood ser angående yrken är att det var många pojkar som under 17- och 1800-talen 

var hantverkslärlingar, vilket sedan kunde resultera i ett yrke.16 Det var dock endast pojkar 

som kunde vara lärlingar, det dröjde också till 1842 och folkskolans införande till det kom en 

mer ”jämställd” skola.17 Det var alltså endast pojkarna som utbildade sig, både till ett yrke 

och i allmänhet. 

 

Det resultat man kan tänka sig efter att studerat denna tidigare forskning är att av 

undersökningen för denna uppsats kan man förvänta sig att det är störst sannolikhet att barnen 

tar efter föräldrarnas yrke om de är militära. Då Zacke inte studerat några flickor går det 

däremot inte att redan nu veta hur giftermålstatistiken kommer att se ut, även om man kan 

tänka sig att det är ett stort antal flickor som gifter sig i samma yrkeskrets då fadern med 

största sannolikhet har bra kontakter med dem. Även faktumet att flickorna inte skolas i något 

yrke och på så sätt träffar nya människor och knyter egna kontakter bör resultera i att 

föräldrarna ganska fritt kan välja en passande make till dem.  

 

Det går inte riktigt heller att jämföra Stockholm med Kalmar och Karlskrona då det är en 

större stad med fler utvecklade fabriker vid tidpunkten. Om man ska se till den brittiska 

trenden kan man förvänta sig sena giftermål och få barn, samt att de oäkta barn som föds får 

det svårt att överleva eftersom de ofta uppfostras med bara en förälder. Detta är något som 

återfinns i alla de tre böcker som lyfts fram.  

 

Denna studie går att koppla till den sociologiska teorin Habitus, framlyft under 1900-talet av 

Pierre Bourdieu. Habitus innebär att människan tar beslut angående sitt liv beroende på hur 

                                                 

 

15 Heywood, Colin, Barndomens historia, Studentlitteratur, Lund, 2011. 
16 Heywood (2011) s.265. 
17 Heywood (2011) s.276. 
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livet sett ut dittills. Till exempel om du växt upp i en miljö där dina föräldrars yrken varit 

påtagliga finns det en stor chans att du väljer en likande bana eftersom det hör till din 

referensram.18  

 

1.4 Frågeställningar 

Denna uppsats kommer att fokusera på tre huvudfrågeställningar, där de två första behandlar 

de otryckta källorna för att kartlägga yrken och att jämföra städerna med varandra. Den första 

frågan är i princip en presentation av den information som hittats medan den andra är av ett 

mer analytiskt slag. Den tredje frågeställningen behandlar den didaktiska biten och där 

kommer det inte ske någon uppdelning städerna emellan.  

Frågeställningarna som kommer att användas är: 

 Hur ser barnens liv ut och beror det på föräldrarnas ställning i samhället? 

 Vilka yrken kommer barnen att förknippas med, skiljer det sig städerna emellan? 

 Representeras yrkena som framkommer i ovan nämna frågor i gymnasieskolans 

läroböcker för historia, hur skulle man om inte kunna inkludera dem i undervisningen? 

Den första frågan är som tidigare nämnt en presentation av fakta, eller för att vara mer 

specifik, en presentation av barnen. Här kommer deras liv presenteras; vilka är deras 

föräldrar, överlever de sina första år (och beror de på föräldrarnas position i samhället), 

kommer de att stanna i samma yrkesbana som sina föräldrar, osv. 

Den andra frågan är till för att analysera den fakta som presenterats i fråga ett. Är det större 

risk att ett barn dör i tidig ålder inom en specifik samhällsgrupp, är det en typ av yrke som är 

vanligare att ”gå i arv”, samt om det är någon skillnad på detta städerna emellan.  

Den tredje och sista frågan utgår från resultatet av fråga ett och två. Vilka yrken har 

föräldrarna, barnen eller deras äkta makar, samt vad står det om dessa yrken om man läser en 

lärobok för gymnasiets historiekurser.  

 

 

 

 

                                                 

 

18 ”Habitus”, Nationalencyklopedin, http://ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/habitus 

(hämtad 2016-02-10). 

http://ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/habitus
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1.5 Uppsatsens uppbyggnad 

Uppsatsen är uppbyggd på sex kapitel: 

 Inledning 

 Bakgrund 

 Barnens liv  

 Slutsatser om barnen 

 Yrkesrepresentation i läroböcker 

 Sammanfattning 

Efter detta inledande kapitel följer alltså ett kapitel med bakgrund, där syftet är att lyfta fram 

och måla en bild av hur det såg ut i städerna under perioden som undersöks. Detta för att 

lättare ge läsaren förståelse för miljön barnen växer upp och lever i. De tre kapitel som sedan 

följer är direkt kopplade till de tre frågeställningarna beskrivna ovan. Det sista kapitlet är en 

sammanfattning av vad som har framkommit under uppsatsens gång, för att friska upp minnet 

för läsaren och att knyta ihop säcken. 
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2. BAKGRUND 

För att förstå hur barnen växte upp i de båda städerna behövs en inblick i hur det såg ut i 

Sverige och städerna tidigt 1800-tal. Detta för att förstå varför en del yrken är vanligare i en 

stad än en annan, om den ena staden är större än den andra samt på ett större perspektiv hur 

det svenska samhället såg ut generellt. För att distribuera dessa fakta på ett logiskt sätt 

kommer först ett par stycken om Sverige i sin helhet följt av två underkapitel berörande de två 

städerna.  

 

När barnen föddes år 1800 var det Gustav IV Adolf som satt på Sveriges tron, detta fram till 

1809 då landet gått i krig mot både Frankrike och Ryssland med negativa resultat. Sverige 

förlorade Finland och kungen störtades. Under Gustav IV Adolfs regeringstid kom dock livet 

i Sverige att förändras på andra sätt än att bli av med stora landområden; Sverige fick ett nytt 

myntsystem och jordbruket reformerades.19 Under barnens levnadsår kom en ny kunglig ätt 

att styra landet: Bernadotte. Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan) styrde landet 

inofficiellt från 1809, officiellt 1818 då hans adoptivfarbror Karl XIII dog, han var kung fram 

till sin död 1844. De reformer han initierade kom att vara relevanta för barnen i denna 

uppsats, då detta var den kung som regerade när de blev myndiga och klev in i vuxenlivet.  

 

Av de förändringar som kom att ske var först laga skifte jordbruksreform 1827, vilken i 

princip innebar att bönderna skulle få rättvist distribuerat land. Marken skulle vara 

sammanhängande och de bönder som fick mindre bördig jord skulle i stället få ett större 

område.20 Karl XIV Johan såg också till att stabilisera den nya valutan och förhindrade en 

inflation och/eller ekonomisk kris i landet, det var också under hans tid folkskolan inrättades. 

Det svenska samhället var fortfarande till stor del förindustriellt fram till mitten på 1800-talet, 

då järnvägen börjar byggas.21  

 

                                                 

 

19 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2010: 

böndernas och arbetarnas tid, 4., rev. och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013 

s.157-158. 
20 Inger, Göran, ”Laga Skifte” Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/laga-skifte (hämtad 2016-02-16). 
21 Hedenborg & Kvarnström (2013) s.162. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/laga-skifte
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År 1800 bodde 9,8 procent av Sveriges befolkning i städer, 50 år senare är den siffran 10,1 

procent22 vilket tydligt visar att Sverige under barnens levnad fortfarande i högsta grad var ett 

agrart samhälle. Det går att se att de barn som kommer undersökas i denna uppsats inte lever 

som de cirka 90 procent andra människor som bodde på landsbygden. Att bo i en stad var 

alltså inte normen.  

 

För flickebarnen i undersökning kom samhället att ändras ganska mycket när det gäller 

rättigheter och möjligheter, beroende på hur länge de levde. Några viktiga steg som sker är 

först lika arvsrätt 1845, året efter kunde kvinnor söka sig till fler arbeten då skråsystemet 

avskaffades, kanske viktigast av allt så kunde kvinnor vid 25 års ålder myndigförklaras år 

1858.23 Dessa förändringar skulle kunna innebära att några av de flickor som studeras kanske 

både får arbete och blir myndiga, detta är dock endast spekulationer då det självklart inte var 

det vanliga. 

 

2.1 Kalmar 

I Kalmar perioden 1791-1800 var invånarantalet 3 041, för perioden 1801-05 hade det ökat 

till 3 293.24 Vid barnens 50-årsdag hade invånarantalet dubblats och var uppe på 6 634 

personer.25 Vid barnens födelse var en femtedel av stadens invånare involverade i 

hantverksyrket, vilket var den största yrkesgruppen. Hantverkare är dock en sammanslagning 

av många yrken som ägnar sig åt hantverk, t.ex. skomakare, bryggare och hattmakare. 

Förutom hantverkare fanns det också tjänstemän, sjömän och handelsmän i staden, även om 

de inte var lika många som hantverkarna.26 

 

När Sverige hamnar i fredstid från och med 1809 läggs fokus på att rusta upp 

handelsflottorna, så även i Kalmar som på 10-talet fick både fler fartyg och på så sätt större 

                                                 

 

22 Historisk statistik för Sverige. D. 1, Befolkning 1720-1967, 2. uppl., Statistiska centralbyrån 

(SCB), Örebro, 1969 s.45. 
23 Hedenborg, Susanna & Wikander, Ulla, Makt och försörjning, Studentlitteratur, Lund, 2003 

s.203. 
24 Nilzén, Göran, ”Befolkning, ekonomi och politik i 1700-talets Kalmar” i Collmo, Arne & 

Hammarström, Ingrid (red.), Kalmar stads historia. 3, Från 1700-talets stad till det moderna 

Kalmar, Kulturnämnden, Kalmar, 1984 s.18. 
25 Hedenborg & Kvarnström (2013) s.90. 
26 Nilzén (1984) s.31. 
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handelskapacitet.27 Detta borde i sin tur leda till ett större antal handelsmän i staden. Den vara 

som exporterades främst från Kalmar var bräder, vilket det fanns gott om tack vare de 

småländska skogarna. När brädexporten gick på nedgång var också järn en viktig 

exportvara.28 

 

När det gäller industrier hade Kalmar inte några kvantiteter, det fanns några fabriker som 

tillverkade tobak, socker och speglar samt några verkstäder som kan kategoriseras som små 

industrier.29 I och med fabrikernas tillkomst började skråverksamheten ses som något 

omodernt och utdaterat, skråna försvann dock inte officiellt förrän 1847. Skråverksamheten 

innebar att det var mer eller mindre omöjligt att starta nyetablerade ”företag” i staden.30 

 

2.2 Karlskrona 

År 1800 var befolkningsmängden i Karlskrona 10166 personer, staden var då den tredje 

största i Sverige. Göteborg som var andra största stad hade cirka 12000 invånare medan 

Stockholm som största stad hade hela 75500 invånare.31 Karlskrona är landets tredje största 

stad trots den förödande branden 1791, som innebar att staden behövdes byggas upp på nytt. 

Den ”nya” staden byggdes upp efter ett antal restriktioner, t.ex. att väderkvarnar skulle flyttas 

från staden till Pantarholmen (vilken ligger cirka tre kilometer från staden) och att nya gator 

skulle byggas för att nå bättre struktur i staden.32 Detta innebär att staden barnen växte upp i 

var en ny förbättrad version, bättre anpassad för att undvika bränder.  

 

Som Kalmar var Karlskrona förutom en flottstad också en handelsstad. Det exporterades 

främst mycket trävaror även om importen till Karlskrona var mycket större än exporten.33 

Både under krigs- och fredstid utgick många fartyg från Karlskrona, att arbeta på fartygen var 

                                                 

 

27 Nilzén (1984) s.35. 
28 Nilzén (1984) s.43-44. 
29 Hagstedt, Rolf, ”Sjöfart, handel, hantverk och industri under 1800-talet” i Collmo, Arne & 

Hammarström, Ingrid (red.), Kalmar stads historia. 3, Från 1700-talets stad till det moderna 

Kalmar, Kulturnämnden, Kalmar, 1984 s.159. 
30 Hagstedt (1984) s.151. 
31 Hedenborg & Kvarnström (2013) s.90. 
32 Bromé, Janrik (red.), Karlskrona stads historia. D. 2, 1790-1862, Karlskrona, 1934 s.18-19. 
33 Bromé (1934) s.139. 
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ett farligt arbete då det är dokumenterat att i alla fall ett skepp sjönk varje år under tiotalet.34 

Man kan tänka sig att sjöfarten var något som det pratades mycket om i staden, som byggdes 

med syfte att vara en strategiskt belägen flottstad 1680. Genom att se i flottans rullor för 

1800-talet går det att se att Karlskrona fortfarande var en av de viktiga militära städerna. 

 

När det gäller yrken i Karlskrona förutom militära- och handelssjömän så fanns det i början 

på 1800-talet även här många hantverkare. Det fanns en hel del guld- och silversmeder, 

handskmakare och urmakare även om yrket perukmakare var på bortgång på grund av att 

tidens mode förändrades.35 Detta är värt att tänka på inför undersökningen av yrkesval, om ett 

yrke försvinner helt på grund av brist på efterfrågan så är det rätt uppenbart att inget stort 

antal lärlingar kommer att söka sig till det yrket.  

 

  

                                                 

 

34 Bromé (1934) s.136. 
35 Bromé (1934) s.131. 
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3. BARNENS LIV 

Nedan följer en presentation av barnen var för sig, hur deras familjesituation såg ut och vad 

som hände med dem genom livet. En del barn har inte gått att följa antingen en bit av livet 

och ibland inte alls. 

 

3.1 Kalmar 

I Kalmar fanns det år 1800 två församlingar, Kalmar Stadsförsamling och Kalmar 

Slottsförsamling. Sammanlagt föddes det tio barn i Kalmar i februari som inte betecknats som 

”dödfött” i födelseböckerna, att de barnen inte räknats med är på grund av att det egentligen 

inte säger någonting alls om vare sig barnet eller föräldrarna.  

 

3.1.1 Kalmar stadsförsamling 

I Kalmar stad föddes det sju barn, fyra flickor och tre pojkar.36 Dessa kommer nedan bli 

presenterade i ordning efter hur mycket information som gått att hitta om dem. 

 

Två av barnen dog innan de hunnit fylla fem år, Johan Fredric och Anna Christina. Den 27 

februari föddes Johan Fredric, son till Sven Löfström och Sara Maria Andersson. Fadern var 

hattmakare. Johan Fredric dör sedan tre månader gammal i koppor den 9 maj.37 Samma öde 

väntade Anna Christina, född 17 februari till handskmakare Jacob Fogel och hans hustru. Två 

och ett halvt år gammal dog Anna Christina i kopporna den 20 oktober 1802.38 

 

Av barnen är det tre stycken som det inte gått att hitta någon säker information om. Carl 

föddes den 23 februari som oäkta son till Caisa Bengtsdotter men går sedan inte att återfinna i 

vare sig husförhörslängderna eller dödböckerna. I dödböckerna däremot finns ännu ett oäkta 

barn tillskrivet en Caisa Bengtsdotter fem år senare39, vilket kanske kan varit Carls oäkta 

syster. Efter den notisen är det sedan tomt i kyrkoböckerna gällande familjen. Den 10 februari 

föddes Anna Maria, dotter till Peter Bäckström och Ingrid Jonasdotter. Fadern var titulerad 

arbetskarl. Denna familj finns inte i husförhörslängderna varken åren innan eller efter Anna 

                                                 

 

36 Kalmar stadsförsamling C:6 (1789-1804) s.387-389. 
37 Kalmar stadsförsamling EI:2 (1800-1853) s.202. 
38 Kalmar stadsförsamling EI:2 (1800-1853) s.217. 
39 Kalmar stadsförsamling EI:2 (1800-1853) s.236. 
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Marias födelse. Det kan bero på att de var bosatta någon annanstans eller något liknande 

scenario. I flottans rullor för volontärer finns det för året 1804 en Petter Beckström från 

Kalmar län40, som möjligtvis kan vara den Peter Bäckström som sökes. Då ingen familj finns 

tillskriven denne Petter går det inte att avgöra om det är samma person, även om det kan vara 

troligt då familjen ”försvinner” ur Kalmars kyrkoböcker.  

 

Den sista av de tre barn som inte går att följa framåt i livet är Helena, född 28 februari till 

fadern som tituleras Olof Andersson i Tornby/Törneby. Genom att gå bakåt i vigselböckerna 

har inget giftermål där en Olof Andersson var en av parterna kunnat hittas. Även i detta fall är 

det möjligt att familjen bor på gränsen mellan två församlingar och därför hamnat utanför 

husförhörslängden, eller så kanske de kan återfinnas i en närliggande socken men det kräver 

betydligt mer arbete och tid. I husförhörslängderna för 1805-15 går två Olof Andersson att 

hitta, där den ena dessutom har en dotter född år 1800. Denna dotter står med namnet 

Christina men år 1800 föds inget barn med det namnet till en Olof Andersson, vilket kan 

betyda att dottern egentligen hette Helena Christina och att det faktiskt är hon. Den familjen 

är dock överstruken i husförhörslängden utan information om vart de tar vägen.41 Den andra 

Olof Andersson som återfinns i samma husförhörslängd är en torpare som bodde på gård 173 

i Malmen, på den gården och på de omkringliggande gårdarna finns bara en person 

uppskriven vilket kan innebära att det bodde fler på gårdarna men att de inte skrevs upp.42 

 

Den 7 februari föddes Carl Johan, son till Coopvardie (Coopvardie eller kofferdi är i princip 

samma sak som handelsflottan) kapten och bryggare Sven Hederström och hans hustru 

jungfru Gustava Lovisa Isberg. Modern dog redan år 1801 och fadern gifte om sig med Maria 

Ruth. Vigselbeviset för det går inte att hitta i lysnings- och vigselböckerna men däremot i 

faderns bouppteckning nämns dottern Eva Elisabeth som dotter till Sven Hederström och 

Maria Ruth. Eva Elisabeth föddes som äkta barn den 3 september 1807 så då är det klart att de 

hade gift sig.43 När fadern dog 1823 efterlämnade han en väldigt välfylld bouppteckning, som 

distribuerades till Carl Johan och hans styvmor samt hel- och halvsyskon. Bouppteckningen 

innehåller både ett flertal gårdar och land, möbler, kläder samt böcker och diverse övriga 

                                                 

 

40 Rullor flottan 1635-1915 VI:17 (1804-1804) Bild 89. 
41 Kalmar stadsförsamling AI:14 (1805-1815) s.177. 
42 Kalmar stadsförsamling AI:14 (1805-1815) s.350. 
43 Kalmar stadsförsamling C:7 (1805-1816) s.107. 
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saker.44 Carl Johan har inte haft någon fattig uppväxt, han växer upp och går att hitta både 

som sjöman, skeppare och Coopvardie kapten under sin livstid. Han gifte sig med Fredrica 

Sophia Tesche och de fick tillsammans ett barn, dottern Gustava Maria som föddes 20 mars 

1831.45 Fredrika Sophia var dotter till en Coopvardie kapten som i sin bouppteckning 

efterlämnade flera barn med en välfylld bouppteckning.46 I Carl Johan och Fredrica Sophias 

vigselattest står hon under efternamnet André och som änka, Tesche är alltså hennes 

flicknamn.47 Både Carl Johan och hans dotter dog under år 1831, han av kolera i Riga och hon 

av slag tre månader gammal.48 I Carl Johans bouppteckning går det att se att familjen hade det 

ganska bra ställt. Det finns en gård i närheten av Fiskaregatan, ett relativt stort förråd av 

husgeråd samt diverse övriga egendomar.49 

 

Den 5 februari föddes Anna Sophia, dotter till Salomon Duse och Hedvig Stagnelius. 

Salomon var Coopvardie kapten och bryggare, på samma sätt som Sven Hederström i 

ovannämnda familj. Familjen bodde i Kalmars södra kvarter på adress nummer 18 fram till ett 

par år efter faderns död 1804.50 Anna Sophia var yngsta dotter i familjen och endast fyra år 

när fadern dog, modern dog även hon endast några år senare och lämnade Anna Sophia 

föräldralös vid sju års ålder. Var Anna Sophia hamnade efter föräldrarnas död är okänt, hon 

bodde inte hos de faddrar som skrevs upp vid hennes födelse och hon bodde inte heller i 

någon av sina bröders familjer. Det går att se att många i släkten Duse bodde på Öland men 

sökandet där var också resultatlöst. Det som är klart är att hon vid 21 års ålder flyttade till 

Stockholm. I sin utflyttningsattest från Kalmar51 titulerades hon som Demoiselle, vilket enligt 

Nordisk Familjebok är ”ursprungligen en väpnares hustru; i senare tid beteckning för ogift 

fruntimmer af ofrälse börd”52. Anna Sophia beskrevs också som vacker och ledig, där det 

senare innebär att hon var ogift och ofrälse om man ser till hennes titulering.  

                                                 

 

44 Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 FI:52 (1824-1826) s.64. 
45 Kalmar stadsförsamling C:8 (1817-1832) s.652. 
46 Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 FI:42 (1802-1803) s.421. 
47 Kalmar stadsförsamling EI:2 (1800-1853) s.104. 
48 Kalmar stadsförsamling EI:2 (1800-1853) s.442. 
49 Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 FI:54 (1830-1832) s.431. 
50 Kalmar stadsförsamling AI:10 (1805-1818) s.46. 
51 Kalmar stadsförsamling BI:2 (1814-1821) s.459. 
52 Linder, N Dr., Nordisk Familjebok: Konversationslexikon och Realencyklopedi 

innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, 

tredje bandet, Stockholm, 1880, http://runeberg.org/nfac/0534.html (hämtad 2016-02-09). 

http://runeberg.org/nfac/0534.html
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Faktumet att hon var kvinna och därmed inte skolad i något yrke gör det nästan omöjligt att 

leta efter henne i Stockholms husförhörslängder då staden vid tillfället hade någonstans 

mellan 75000 och 93000 invånare.53 Möjligheten att söka efter henne genom att bara läsa rad 

upp och rad ner försvinner när det blir sådana kvantiteter av människor. Det som gått att hitta 

om hennes liv är däremot två efterlämnade döttrar, som man återfinner i den äldsta broderns 

testamente från 1873. Då Anna Sophia vid den tiden avlidit gjorde hennes döttar anspråk på 

arvet, deras namn var Johanna och Hildegard. Deras efternamn var Malmberg och de var 

bosatta i Stockholm vilket leder till kopplingen att Anna Sophia med största sannolikhet 

bodde kvar i Stockholm under resten av sitt liv och någongång under åren gifte hon sig med 

en man vid namn Malmberg.54  

 

Genom vidare efterforskningar via döttrarnas namn och efternamn har det gått att hitta Anna 

Sophia i Stockholm, detta genom att gå igenom Stockholms bouppteckningsregister och 

undersöka de som hette Malmberg. Anna Sophia gifte sig med Eric Johan Malmberg, som var 

hovmästare. De fick tillsammans döttrarna Johanna Sophia (född 1825) och Erica Constantia 

Hildegard (född 1827) innan makens död 1831.55 

 

3.1.2 Kalmar slottsförsamling 

I slottsförsamlingen föddes i februari år 1800 tre barn56, alla tre var flickor. En av dem var 

Brita Maria som föddes den 1 februari, hon var dotter till arbetskarlen Håkan Ljungkrants och 

hans hustru Maria Catharina Nyman. Brita Maria avled redan tolv dagar efter födseln av 

sjukdom.57 

 

Den 3 februari föddes Caisa Lisa, dotter till Peter Åhlund och Kerstin ”Stina” Nilsdotter. 

Peter Åhlund var artilleristkonstapel och blev änkeman när hustrun dog i december 1803. I 

hennes bouppteckning står det att hon inte hade några egendomar att deklarera.58 När fadern i 

sin tur dör den 7 mars 1824 skrivs ingen bouppteckning, han står som avskedad artillerist i sin 

                                                 

 

53 Hedenborg & Kvarnström (2013) s.90. 
54 Ölands södra mots häradsrätt FII:92 (1871-1874) s.1351. 
55 Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:466 (1831-1831) s.724. 
56 Kalmar slottsförsamling C:1 (1753-1814) s.212. 
57 Kalmar slottsförsamling C:1 (1753-1814) s.327. 
58 Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 FI:42 (1802-1803) s.457. 
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dödsattest och dödsorsaken var lungsot.59 Enligt ett register i husförhörslängden för 1804 

hade Caisa Lisa det året två äldre systrar och en bror60 men efter det går inte Caisa Lisa att 

hitta bland husförhören eller i dödböckerna/vigselböckerna. I husförhörslängden för åren 

1806-13 går endast den äldsta dottern Anna Lisa att hitta på samma adress som fadern, det 

står också att de ”bor på landet”.61 Fadern återfinns kanske i senare längder som hyrande på 

adress 58 i slottsförsamlingen och där står han beskriven som både sjuklig och fattig. 

Födelseåret stämmer inte med det som återfunnits i tidigare husförhörslängder men då både 

förnamn, efternamn samt yrke stämmer så är det antagligen rätt person. I husförhörslängden 

står också hans änka, Maria Trygg, men inga av barnen från det tidigare äktenskapet finns 

med.62 Kanske har Caisa Lisa blivit piga eller hemhjälp i sina tidiga år då familjen, både 

enligt mammans bouppteckning och faderns sista husförhörslängd, var fattig.  

 

Den 19 februari föddes Susanna Ulrica. Hon var dotter till Sven Ahlgren och Helena 

Catharina Widborg, hans yrke var tulljaktkarl och sedan även båtsman. Susanna Ulrica bodde 

hos sina föräldrar med sina syskon på adress nummer 58 i slottsförsamlingen.63 Sven Ahlgren 

dog i juli 181664 men familjen bodde kvar på samma adress till moderns död år 1829. 1830 

flyttade Susanna Ulricas bror styrmannen Sven Peter från slottsförsamlingen till 

stadsförsamlingen och därmed också in till staden.65 Susanna Ulrica flyttade från 

familjehemmet redan 1819 och då till Ryssby, där stannade hon dock endast två år innan hon 

flyttade tillbaka hem till sin mor och bror. Nästan samtidigt som Susanna Ulrica flyttade till 

Ryssby flyttade även hennes syster Maria Helena dit66, dock inte till samma område, då 

Susanna Ulrica flyttade till Långmåla och in hos drängen Börje Olssons familj. I det 

husförhöret hon bor hos familjen Olsson tituleras hon som jungfru, så hon flyttade inte dit för 

att t.ex. arbeta som piga då det även finns pigor i hushållet som tituleras som sådant.67  

 

                                                 

 

59 Kalmar slottsförsamling C:2 (1815-1860) s.360. 
60 Kalmar slottsförsamling KI:1 (1804-1826) s.140. 
61 Kalmar slottsförsamling AI:1 (1806-1813) s.75. 
62 Kalmar slottsförsamling AI:3 (1821-1830) s.36. 
63 Kalmar slottsförsamling AI:2 (1815-1821) s.31. 
64 Kalmar slottsförsamling C:2 (1815-1860) s.330. 
65 Kalmar slottsförsamling BI:1 (1814-1835) s.206. 
66 Ryssby BI:1 (1795-1860) Bild 177. 
67 Ryssby AI:6 (1818-1827) s.128. 
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Susanna Ulrica flyttade i alla fall tillbaka till Kalmar redan två år efter att hon flyttat därifrån 

och då flyttade hon tillbaka till familjehemmet. De som återfinns i familjehemmet är förutom 

modern och brodern också en dotters dotter, vilket alltså är en dotter till antingen Susanna 

Ulrica eller hennes syster Maria Helena. Dotterns namn är Gustava Maria och hennes 

födelseår är överstruket, vilket lett till att någon födelsenotis om henne inte kunnat hittas.68 

Det sista som går att hitta efter Susanna Ulrica är ännu en flyttattest, den gäller år 1822 och 

hon flyttade då till en herrgård i Östergötland.69 Den herrgård som det är mest troligt att det är 

hon flyttar till är Hörle herrgård i Värnamo socken, som tyvärr inte har någon inflyttnings- 

eller husförhörslängd för 1820-talet p.g.a. en brand i dess prästgård 1869. Det skulle också 

kunna vara Hörda herrgård i Ormberga socken, även där fattas de nödvändiga dokument som 

behövs för att kunna söka efter Susanna Ulrica. 

 

3.2 Karlskrona 

I Karlskronas tre församlingar föddes i februari år 1800 sammanlagt 18 barn, fem av dem var 

pojkar och resten flickor. Majoriteten av barnen hör till amiralitetsförsamlingen, som inhyste 

alla de som var kopplade till flottan och militären. 

 

3.2.1 Karlskrona tyska församling 

I den tyska församlingen som var ganska liten föddes i februari endast två flickor, tvillingarna 

Petronella och Gustava Charlotta.70 Deras föräldrar var bagaren Nils Hultman och hans fru 

Gunilla Jönsson, barnen kom till världen den 22 februari. För att på enklaste sätt följa detta 

tvillingpar kommer först föräldrarna att presenteras och sedan döttrarna var för sig.  

 

Nils Hultman dog år 1815 och i bouppteckningen efter honom fanns det för arvingarna 

mycket föremål, dock inga fastigheter. Döttrarna var 15 år gamla och yngst bland barnen.71 

Familjen bodde i det andra kvarteret i den tyska församlingen, Gunilla flyttade dock från 

adress 14 till 43 efter sin makes död.72 Gunilla dog den 9 januari 1850, hon gifte aldrig om sig 

                                                 

 

68 Kalmar slottsförsamling AI:3 (1821-1830) s.34. 
69 Kalmar slottsförsamling BI:1 (1814-1835) s.108. 
70 Karlskrona tyska församling CI:3 (1798-1847) s.18. 
71 Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:27 (1815-1815) s.303. 
72 Karlskrona tyska församling AI:4 (1829-1831) s.175. 
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efter Nils död. Hennes dödsattest återfinns i Karlskrona stadsförsamling, eftersom den tyska 

församlingen blev en del av denne år 1846.73  

 

Gustava Charlotta bodde hos sin mamma fram till 1827 då hon i stället flyttar in till sin syster. 

Där bor hon fram till sin död 1833, hon dog av slag i Kalmar. Hon titulerades som demoiselle 

och var alltså ogift.74 Vad hon gjorde i Kalmar är oklart, hon hade inte flyttat dit och stod som 

sagt fortfarande skriven i familjehemmet. Kanske var hon i Kalmar för att söka arbete eller för 

att träffa en blivande make.  

 

Petronella bodde som sin syster länge hemma i familjehemmet. År 1827 flyttade hon in till 

staden75 och den 28 juli samma år födde hon dottern Rosalia Charlotta. Dottern står som barn 

till Petronella och åldermannen bagaren Johannes Borlander76, vilka gifte sig den 1 mars 

182777 i samband med Petronellas flytt till staden. Hon står som dygdädel jungfru och han 

som bagarmästare. Hushållet Borlander var stort, där bodde förutom kärnfamiljen med 

Petronella, Johannes och Rosalia Charlotta bland annat också Petronellas syster mamsell 

Gustava Charlotta.78 Johannes Borlander dog 1838 och i hans bouppteckning finns det en hel 

del föremål uppskrivna, inga fastigheter men föremål. Familjen verkar varit förmögen och 

bouppteckningen med tillhörande dokument sträcker sig över nästan 60 sidor.79 

 

Tre år efter sin makes död gifte Petronella om sig med välädle källarmästaren Herr Petter 

Rosell, även hon tituleras här som välädel. De vigdes den 13 juli 1841 och han var 20 år äldre 

än henne.80 Äktenskapet blev inte långvarigt då maken dog i maj 1845, efterlämnande hustrun 

och Rosalia Charlotta som fortfarande vid den tiden bodde hos sin mamma.81 Dottern gifte sig 

så småningom med läkaren John Samuel Mörck och flyttade med honom i 

Amiralitetsförsamlingen.82 Petronella bodde kvar i stadsförsamlingen fram till år 1872 då 

                                                 

 

73 Karlskrona stadsförsamling FI:2 (1847-1860) s.46. 
74 Kalmar stadsförsamling EI:2 (1800-1853) s.459. 
75 Karlskrona stadsförsamling BI:1 (1820-1846) s.78. 
76 Karlskrona stadsförsamling CI:1 (1769-1832) s.948. 
77 Karlskrona stadsförsamling EI:1 (1782-1847) s.200. 
78 Karlskrona stadsförsamling AI:4 (1827-1830) s.270. 
79 Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:48 (1836-1836) s.1111. 
80 Karlskrona stadsförsamling EI:1 (1782-1847) s.274. 
81 Karlskrona stadsförsamling AI:9 (1844-1847) s.80. 
82 Karlskrona amiralitetsförsamling AI:39 (1851-1855) s.86. 
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husförhörslängden visar att hon flyttade till ”app 559”, vilket kan innebära appendix d.v.s. 

bilaga. Hon finns inte i utflyttningslängden och vilken bilaga det skulle kunna vara går inte att 

uttyda.83 

 

3.2.2 Karlskrona stadsförsamling 

I stadsförsamlingen föddes i februari år 1800 fem barn, tre flickor och två pojkar.84 Av dessa 

fem är det ett barn som inte överlevde de första kritiska åren i livet. Gumme föddes den 14 

februari till Coopvardie timmermannen Anders Colliander och Anna Catharina Norsten. Den 

6 oktober 1801 avled Gumme av koppor.85 Ett annat barn som det inte gått att hitta 

information om är Gustaf, Ester Danielsdotters oäkta son, som föddes den 18 februari. Varken 

modern eller sonen går att hitta i husförhörslängder eller dödböcker.  

 

Regina Johanna föddes den 11 februari till föräldrarna Gustaf Cornéer och Christina, fadern 

var handelsman. Regina Johanna gifte sig aldrig men levde ett långt liv på 72 år, då hon dog 

av gastrisk reumatisk feber fortfarande i stadsförsamlingen.86 Regina Johannas moder avled 

den 13 oktober 181687 och hennes fader den 15 januari 1830. I hans bouppteckning går det att 

se att familjen är välbärgad, vilket kan vara en anledning till att Regina Johanna inte 

”behövde” gifta sig.88 Hon bodde hos sin bror kammarskrivaren fram till hans död 186189 och 

i bouppteckningen efter hans död står hon fortfarande skriven under hans yrke, då som 

kammarskrivardotter eller möjligtvis kammarskrivarsyster vilket är den korreka 

släktrelationen. Hemma hos henne bodde det hennes sista år ett antal pigor, vilket tyder på att 

hon levde ett liv utan ekonomiska svårigheter samtidigt som hon eventuellt utnyttjade de nya 

lagarna som kom under 40- och 50-talet och innebar att kvinnor fick större friheter. I hennes 

sista bouppteckning står det att hon blivit blind.90 Under sin livstid drog hon verkligen nytta 

av de nya kvinnliga rättigheter som kom, hon stämde även bra in på statistik som säger att det 

var betydligt vanligare att kvinnor levde ensamma/valde att inte gifta sig under 1800-talet än 

                                                 

 

83 Karlskrona stadsförsamling AI:31 (1871-1881) s.494. 
84 Karlskrona stadsförsamling CI:1 (1769-1832) s.513. 
85 Karlskrona stadsförsamling FI:1 (1772-1846) s.237. 
86 Karlskrona stadsförsamling FI:4 (1872-1880) s.15. 
87 Karlskrona stadsförsamling FI:1 (1772-1846) s. 361. 
88 Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:42 (1830-1830) s.567. 
89 Karlskrona stadsförsamling AI:22 (1861-1866) s.80. 
90 Karlskrona stadsförsamling AI:32 (1871-1881) s.94. 
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vad det varit tidigare. Denna statistik gäller främst för de välbärgade människorna i städerna, 

vilket hon också stämmer in på.91 

 

Den 4 februari föddes Anna Fredrica, dotter till handelsmannen Jonas Fagerlind och hans 

hustru Christina Humble. Föräldrarna fanns kvar i Anna Fredricas liv under hela hennes 

uppväxt och när de gick bort 182392 respektive 2493 hade hon gift sig och flyttat in till sin 

make. Hon upplevde alltså inte de problem som uppstår för andra barn när föräldrarna dog 

och det blev ett problem var de skulle bo. Anna Fredrica gifte sig med handlaren Petter 

Rosqvist 6 februari 182294 och tillsammans fick de tre döttrar: Sophia Christina född 19 

november 1822, Mathilda Fredrika 2 juli 1824 samt Maria Lovisa 26 december 1825. Vid 

makens död 3 maj 1833 bodde familjen och en piga på samma adress.95 När Anna Fredrica 

själv avled den 25 februari 1848 lämnade hon inte efter sig så många föremål av värde till 

döttrarna men ändå en kvantitet av kläder och husgeråd samt inga överhängande skulder.96  

 

Sara Catharina föddes den 16 februari, hennes föräldrar var repmästaren Johan Erik Wiberg 

och Elisabeth Melander. När Sara Catharina är fyra år gammal hamnar hon på 

amiralitetbarnhuset i Karlskrona, där stannar hon sedan till den 2 maj 1813 då hon beskrivs 

som avgången.97 Anledningen till att hon hamnar på barnhuset är okänd, då föräldrarna inte 

rapporterats döda i dödboken. Efter sin tid på barnhemmet går en Sara Catharina att hitta i 

amiralitetsförsamlingen hos Olof Carlsson och hans hustru Lovisa Catharina Wiberg. Sara 

Catharina står då som systerdotter och även om födelsedatumet som står i husförhörslängden 

inte stämmer med hennes (11 mars respektive 16 februari) så är det med största sannolikhet 

hon då det inte föds någon annan Sara Catharina vid det datumet. Eftersom hon är överstruken 

i husförhörslängden innebär det att hon antingen avled, flyttade eller gifte sig någon gång 

mellan åren 1813-20.98 Något tecken på det går dock inte att hitta i respektive böcker.  

 

                                                 

 

91 Hedenborg & Kvarnström (2013) s.66. 
92 Karlskrona stadsförsamling FI:1 (1772-1846) s.411. 
93 Karlskrona stadsförsamling FI:1 (1772-1846) s.417. 
94 Karlskrona stadsförsamling EI:1 (1782-1847) s.173. 
95 Karlskrona stadsförsamling AI:6 (1831-1835) s.135. 
96 Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:59 (1848-1848) s.743. 
97 Amiralitetsbarnhuset i Karlskrona DIa:2 (1809-1939) Bild 390. 
98 Karlskrona amiralitetsförsamling AI:2 (1811-1820) s.25. 
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3.2.3 Karlskrona amiralitetsförsamling 

I Karlskronas folkrikaste församling, amiralitetsförsamlingen, föddes det i februari år 1800 

elva barn.99 Av dessa barn var åtta flickor och de övriga tre var pojkar. Av de elva barnen dog 

sex stycken innan de fyllt fem, vilka kommer presenteras härnäst. 

 

Christian Magnus föddes den 11 februari, han var oäkta son till Annica Bergstedt. Knappt två 

månader senare, den 3 april dog Christian Magnus av slag. Annica Bergstedt fick syndernas 

förlåtelse 27 februari två år senare för det oäkta barnet. Den 18 februari föddes Carolina, 

oäkta dotter till Carin Claesdotter. Carolina avled den 22 mars samma år. Den siste som inte 

överlevde sitt första år var Johan Andreas, son till Coopvardie knopslagare Gustav Anders 

Johan Morberg och hans hustru Brita Helena. Johan Andreas föddes den 7 februari och dog 

den 17 april.  

 

Maria Gustava föddes den 20 februari och var oäkta dotter till Lovisa Maria Öhman, hon 

avled ett och ett halvt år gammal den 26 september 1801. Anna Dorotea föddes den 15 

februari och var dotter till tobaksfabrikanten Nils Damgren och hans hustru Maria Magdalena, 

Anna Dorotea dog den 24 juni 1802. Petter Magnus var son till timmermannen Carl Pehrsson 

och hans fru Catharina, Petter Magnus föddes den 24 februari och dog den 10 april 1802.100 

 

Av barnen är det två som har försvunnit under letandets gång, den ena är Maria. Maria föddes 

den 5 februari och var oäkta dotter till Brita Elisabeth Wendt. Det som går att hitta i denna 

familj är att modern tre år innan hon födde Maria också födde en son vid namn Gustaf Peter. 

Denne son var också oäkta men volontären Carl Engström stod som fader och sonen har även 

en anteckning om att ha blivit äkta.101 Det borde betyda att föräldrarna gifte sig, även om det 

talar emot att Brita Elisabeth föder ännu ett oäkta barn endast några år senare. Då någon 

vigsel mellan Brita Elisabeth Wendt och Carl Engström inte hittats i vigselböckerna för åren 

1797-1800 går det inte att veta vad som egentligen hände. Det går inte heller att hitta någon 

av dessa personer i husförhörslängderna. 

 

                                                 

 

99 Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:10 (1796-1812) s.209. 
100 Karlskrona amiralitetsförsamling CIb:2 (1771-1808).  
101 Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:10 (1796-1812) s.87. 
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Det andra barnet som försvunnit under letandets gång är Lovisa Ulrica som föddes den 16 

februari. Hennes föräldrar var volontären Olof Barckman och hans hustru Bengta Maria. 

Fadern går att hitta i flottans rullor över volontärer102 men inte i husförhören i staden. Det som 

antagligen skedde är att familjen via det militära flyttade, vilket inte går att se i 

utflyttningslängderna då de inte finns för tidsperioden. I flottans rullor har ett antal personer 

återfunnits som skulle kunna vara Olof Barckman, ingen av dem har dock tillräckligt mycket 

information om sig för att få det bekräftat. En med ett snarlikt efternamn beskrivs som att ha 

lämnat militären på grund av sjukdom och att han då befann sig i Göteborg men sökandet 

efter familjen i den staden har varit resultatlöst. 

 

Den 10 februari föddes Maria, dotter till Anders Svensson och Christina Dorotea Ludvi. 

Anders Svensson var kvartersman vid Coopvardie varvet och familjen flyttade från 

amiralitetsförsamlingen till stadsförsamlingen. I stadsförsamlingen går familjen att hitta fram 

till föräldrarnas död, på samma adress som familjen bodde också fyra fosterbarn.103 Modern 

dog 1827 och fadern dog året efter, de lämnade inte efter sig någon större förmögenhet till 

Maria och hennes syster.104 Två år efter faderns död gifter sig Maria med Johan Hans 

Grusander som var tunnbindargesäll. De gifte sig den 25 september 1829 och i vigselattesten 

står det även varifrån maken kommer, vilket med största sannolikhet var Tyska 

församlingen.105 Paret har vid färdigställandet av denna uppsats inte återfunnits varken där 

eller i någon av de andra församlingar. 

 

Den 2 februari föddes Johanna Magdalena, dotter till Jonas Lorentz Berg och Catharina 

Johansson. Fadern var flaggstyrman för kunglig majestäts flotta. Föräldrarna lever till 1840-

talet vilket innebär att Johanna Magdalenas uppväxt bör ha varit stabil. Faderns 

bouppteckning visar inte på någon större förmögenhet, men alla skulder blev betalda med 

pengar över så även om familjen inte levde lyxliv klarade de sig; vid tidpunkten för faderns 

död hade Johanna Magdalena dock redan avlidit.106 Johanna Magdalena gifte sig med 

underkonstapeln i kunglig majestäts flotta Magnus Jansson. Tillsammans fick de döttrarna 

                                                 

 

102 Rullor flottan 1635-1915 VI:16 (1800-1804) Bild 31. 
103 Karlskrona stadsförsamling AI:3 (1821-1825) s.83. 
104 Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:40 (1828-1828) s.459. 
105 Karlskrona stadsförsamling EI:1 (1782-1847) s.215. 
106 Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:51 (1840-1840) s.447. 
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Jeanette Marie född 26 december 1825 och Charlotte född 8 mars 1828.107 Vid Jeanette 

Maries födelse var båda Johanna Magdalenas föräldrar dopvittnen, vilket visar på att familjen 

var nära varandra även efter dotters giftermål.108 Endast ett par veckor efter Charlottes födelse 

så avlider Johanna Magdalena av nervfeber109 vilket enligt Nordisk Familjebok är ”den gamla 

svenska benämningen på tyfoidfeber”110. Hennes bouppteckning visar på att hon hade ett 

antal föremål, inget av större värde utan mest kläder, husgeråd samt några smycken.111 

 

Det sista barnet i amiralitetsförsamlingen är Dorotea, som föddes den 6 februari. Hon var 

dotter till Carl Magnus Lönqvist och hans hustru Catharina Maria Berg (kanske en släkting till 

familjen ovan). Carl Magnus var smedmästare och båda föräldrarna levde till år 1828.112 

Bouppteckningen för deras gemensamma hem tyder på att familjen var relativt välbärgad, 

hushållet hade många tillhörigheter med värde.113 Dorotea gifte sig i november 1824 med 

Johan Gustaf Petterson, som under åren gått att återfinna som både arklimästare, konstapel i 

sjöartilleriet, svärdsman och fanjunkare.114 Paret fick tillsammans fyra barn: Johan August 

född 1825, Carl Rudolph född 1827, Josephina Augusta född 1829 samt Albert Alfred född 

1832.115 Familjen bodde kvar i amiralitetsförsamlingen och maken återfinns i sjöartilleriets 

andra kompani.116 Dorotea dog 1857 i lungsot117 och efterlämnade maken samt tre barn som 

fortfarande var i livet. Johan August och Albert Alfred arbetade då inom handelsbranschen 

medan Josephina Augusta var gift med en handelsman. Doroteas bouppteckning visar på att 

hon och hennes familj var välbärgad.118  

 

  

                                                 

 

107 Karlskrona amiralitetsförsamling AI:13 (1825-1830) s.280. 
108 Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:11 (1813-1832) s.583. 
109 Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:7 (1827-1861) s.35. 
110 Westrin, TH (red.)., Nordisk Familjebok: Konversationslexikon och Realencyklopedi ny 

reviderad och rikt illustrerad upplaga, nittonde bandet, Stockholm, 1913, 

http://runeberg.org/nfbs/0446.html (hämtad 2016-02-09). 
111 Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:40 (1828-1828) s.439. 
112 Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:7 (1827-1861) s.35-36. 
113 Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:40 (1828-1828) s.761. 
114 Karlskrona amiralitetsförsamling EIa:5 (1820-1860) s.47. 
115 Karlskrona amiralitetsförsamling AI:19 (1831-1835) s.18. 
116 Rullor flottan 1635-1915 VI:67 (1834-1837) Bild 50. 
117 Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:7 (1827-1861) s.581. 
118 Karlskrona rådhusrätt och magistrat FIIa:68 (1857-1857) s.279. 

http://runeberg.org/nfbs/0446.html
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4. SLUTSATSER OM BARNEN 

I tidigare kapitel har all fakta om barnen presenterats, detta kapitel är till för att sammanställa 

de fakta som framkommit och sedan dra slutsatser utifrån dem. För att det inte ska bli rörigt 

med alla barn och namn kommer kapitlet först delas upp i Kalmar och Karlskrona för att 

sedan avslutas med en del som sammanfattar resultaten från de båda. 

 

4.1 Kalmar 

Av de tio barn som föddes i Kalmar var det tre som avled i tidig ålder, de var barn till 

hattmakare, handskmakare respektive arbetskarl. De två från stadsförsamlingen dog båda i 

kopporna och flickan från slottsförsamlingen dog även hon av sjukdom. De fyra som inte går 

att hitta är barn till en utfattig artillerist, en eventuell torpare/jordbrukare, en arbetskarl samt 

ett barn är oäkta. Det som gör dessa barn svåra att hitta är antagligen främst för att de inte 

verkar bo mitt i staden utan snarare utanför. Föräldrarna ser inte heller ut att vara särskilt 

förmögna eller högt uppsatta, vilket är en bidragande orsak till att barnen inte fick en ”lätt” 

uppväxt. 

 

Det som går att hitta om Caisa Lisa Åhlund är att efter moderns död så försvinner också alla 

barnen ut hemmet förutom den äldsta systern som bor kvar hos fadern. Detta är ett känt 

fenomen att det ofta var äldre syskon som stannade i hemmet medan de andra flyttade ut, 

speciellt om familjen hamnade i ekonomiska bekymmer.119 En liknande anledning kan 

stämma även på Helena, vars fader antagligen var torpare eller jordbrukare. Problemet med att 

följa ett barn som är oäkta är först att det är faderns yrke registret i husförhörslängderna är 

byggt på, vilket gör att leta manuellt genom längderna blir både tidskrävande och med risk att 

råka missa ett namn. Att barnet till en arbetskarl inte går att hitta är mer förvånande, då 

familjen inte går att hitta över huvud taget innebär det att de antingen flyttat eller att fadern 

tog värvning som volontär. Personer med militära yrken har en tendens att ”försvinna” då de 

tar avsked men det inte alltid dokumenteras var.120 

 

De tre barn som återstår och som har gått att följa var barn till Coopvardie kaptener och en 

tulljaktkarl. Carl Johan Hederström växer upp till att ta samma yrke som sin far, han når dit 

                                                 

 

119 Heywood (2011) s.263. 
120 Zacke (1995) s.39. 
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genom att först vara både sjöman och styrman. Faktumet att Carl Johans far gifter om sig fort 

efter moderns död var nog av största vikt, annars hade sonen kanske inte överlevt sina första 

år då fadern arbetade. Han gifter sig med en dotter till en annan Coopvardie kapten och lever 

ett ganska rikt men också ganska kort liv.  

 

Anna Sophia Duse var också barn till en Coopvardie kapten, dock dog båda föräldrarna innan 

hon fyllt tio så det är oklart hur stor påverkan de hade på hennes liv på det yrkesmässiga 

planet. Anna Sophia var 21 år gammal flyttade hon till Stockholm, kanske för att starta ett 

nytt liv eller för att gifta sig. Det som går att se är att hon gifte sig med hovmästaren 

Malmberg och att de tillsammans fick två döttrar, vilka sedan stannade i Stockholm. 

 

Susanna Ulrica Ahlgren var dotter till en tulljaktkarl, när han avled gifte inte modern om sig 

men familjen bodde ändå kvar på samma adress till hennes död. Detta tyder på att familjen 

hade pengar så de klarade sig, även efter att fadern och därmed den primära inkomstkällan 

försvann. Att Susanna Ulrica flyttar till Ryssby samtidigt men inte med sin syster är 

intressant, mer forskning i systerns liv krävs dock för att få rätsida på orsaken till det. Susanna 

Ulrica bor antingen där för att föda barn eller av någon annan orsak för eftervärlden okänd. 

Hon flyttar sedan vidare till en herrgård, vilket visar på familjens fina kontakter. Det är synd 

att arkivet i Hörle och/eller Hörda inte finns för perioden Susanna Ulrica antas ha bott där för 

det hade varit väldigt intressant att se vilken roll hon fick på herrgården och då också orsaken 

till att hon flyttade.  

 

Av barnen i Kalmar är det alltså endast två som går att följa till ett yrke, vilket självklart är för 

lite för att kunna göra en relevant studie på området. Det som går att se med Carl Johan och 

hans hustru är att yrket verkligen följer med familjen. Båda makarnas fäder var Coopvardie 

kaptener och även Carl Johan blev just detta. I Kalmar går det också att se att de två som 

flyttar från staden cirka år 1820 flyttar utom länet och ingen av dem flyttar som gift eller som 

piga. Enligt statistik flyttade 31,6 procent av dem som flyttade år 1820 utanför Kalmar län, av 

dem som flyttade var 5,9 procent ogifta flickor som inte var pigor.121 Det var alltså inte det 

vanligaste att flickor som Susanna Ulrica och Anna Sophia flyttade.  

                                                 

 

121 Nilzén (1984) s.24. 



 
 

30 

Då Coopvardiet var ett yrkesområde där kaptenerna hade det bra ställt ekonomiskt och i 

denna undersökning också en väldigt hög procentsats för att yrket går i familjen så är det svårt 

att inte tänka tanken att om Salomon Duse levt till Anna Sophia var gammal nog att gifta sig 

hade det nog varit en stor sannolikhet att hon hade gift sig med en i Coopvardiet. Kanske till 

och med Carl Johan Hederström eftersom deras fäder båda var kaptener, och i både 

bouppteckningar och födelseböcker syns det att flera kaptener för Coopvardiet blev både 

faddrar och ansvariga för varandras barn.  

 

4.2 Karlskrona 

Av de 18 barn som föddes i Karlskrona i februari 1800 dog sju de allra första åren av sina liv 

medan tre inte har gått att följa. Detta innebär dock att nästan hälften har gått att följa vilket 

låter mycket mer positivt. 

 

De sju barn som dog kom främst från amiralitetsförsamlingen, som också var den församling 

där flest barn föddes. Tre av barnen var oäkta medan de andra var barn till Coopvardie 

knopslagare, en tobaksfabrikant samt en timmerman. Barnet som dog i stadsförsamlingen 

hade en Coopvardie timmerman till far. Av de tre barn som ”försvunnit” ur kyrkböckerna var 

två oäkta medan den tredje var ett Volontärsbarn. Det är extremt tydligt att det inte var lätt för 

ett oäkta barn att överleva. Var det gäller Lovisa Ulrica Barckman så är problemen med att 

hitta militärer aktuella även här, då fadern går att hitta åren runt dotterns födelse men sedan 

försvinner.  

 

Av de två tvillingsystrarna i tyska församlingen är det bara en som gifter sig. Petronella 

Hultman gifter sig i sitt första giftermål med en man som har samma yrke som hennes far, 

bagare. Hon gifte sig med en man i en annan församling vilket tyder på att det var viktigare 

med ett bra äktenskap än att gifta sig inom sin församling, även om skillnaden mellan 

församlingarna antagligen inte var så stor då de senare under 1800-talet gick ihop till en. I sitt 

andra giftermål gifter hon sig dock med en källarmästare. Eftersom det är andra giftermålet 

skedde relativt fort efter första makens bortgång beror nog valet på make snarare på att hon 

hade ett behov av att gifta sig fort mer än att fokusera på yrket. Petronellas syster Gustava 

Charlotta avled innan hon hann gifta sig, vid en ålder av 33 år.  
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Handelsmannen Fagerlinds dotter Anna Fredrica gifte sig 22 år gammal med handlaren 

Rosqvist, de fick tre döttrar som Anna Fredrica efter makens död 1833 var ensam förälder för. 

Hon gifte aldrig om sig och hade en piga i hemmet vilket tyder på att familjen hade det bra 

ställt ekonomiskt. Detsamma går att säga för Regina Johanna Cornéer, som under sitt 72 år 

långa liv aldrig gifte sig. Hennes far var handelsman och Regina Johanna flyttade under sitt 

liv från föräldrahemmet när de dog till broderns hem.  

 

Sara Catharina var dotter till en repslagare, hon blev lämnad på barnhem och flyttade sedan in 

till sin fasters familj där hon sedan inte går att återfinna. Maria Svensson var dotter till en 

kvartersman vid Coopvardie varvet, hon gifte sig vid 29 års ålder med en tunnbindaregesäll 

och flyttade från Karlskrona. Hur det gick för dem är oklart.  

 

Johanna Marias fader arbetade som flaggstyrman i den kunglig majestäts flotta, hon gifte sig 

med en man som också han var anställd i kunglig majestäts flotta dock som underkonstapel. 

Paret fick två barn tillsammans, Johanna Maria dog dock av nervfeber innan de nått vuxen 

ålder. Familjen hade aldrig några stora summor pengar. Det sista barnet Dorotea var dotter till 

en smedmästare, som hade båda föräldrarna i livet länge. Hon gifte sig med en man som inte 

hade något med smedyrket att göra, sjömilitären (vilket är en sammanslagning av de 

yrkestitlar han hade) Pettersson. Vid Doroteas död i lungsot 57 år gammal var tre barn i livet 

och de var allihop förknippade med handelsbranschen. Då barnen inte ägnade sig åt sjöhandel 

går denna familj emot alla teorier fullständigt, för varken Dorotea eller hennes barn väljer 

yrke som sina föräldrar. Det man kan tänka sig är att Dorotea och hennes make bodde i 

närheten av eller umgicks med handelsmän, då alla barnen kom att ägna sig åt detta. Faktumet 

att Sveriges sista krig var under de två första decennierna av 1800-talet är det möjligt att det 

inte var ett lika stort drag till miliätern som det varit tidigare. 

 

Det som går att se för Karlskrona är att fyra av flickorna väljer att äkta män med samma yrken 

som sina fäder. Det går också väldigt tydligt att se i Karlskrona att de oäkta barnen har en 

väldigt liten chans att överleva. Flickan Dorotea som inte gifte sig inom familjeyrket gifte sig 

istället med en i sjömilitären, vilket kan betyda att yrkesgruppen militärer var ”finare” än 

hantverkarbranschen och att hon då gifte upp sig. Anledningen kan också vara att sonen 

föddes ganska snart efter giftermålet ägde rum och att det därför inte spelade någon roll vilket 

yrke mannen hade.  
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4.3 Sammanställning 

Av de extremt få barn som gått att följa till vuxen ålder och till giftermål så tar en väldigt hög 

procentsats samma yrkesbana som sina fäder, detta hade dock med största sannolikhet varit 

lägre om en större undersökningsgrupp använts. Det går dock med dessa siffror att se att det 

inte är ett ovanligt koncept, speciellt inom Coopvardiet där det i denna undersökning är 100 

procent. Det som man inte bör glömma är att förutom den kohort som följts här så stämmer 

det även på Carl Johans fru Fredrica Sophia, vars far också var Coopvardie kapten. För att 

återkoppla till Habitusteorin kan man se att ett barn som växer upp med en typisk miljö 

omkring sig så är sannolikheten stor att barnet självt fortsätter i samma bana då det är bekant 

och bekvämt. 

 

Av de som försvinner är ett ganska stort antal volontärer, snarare att av de som är volontärer 

så finns det en 100 procent risk att de försvinner. Då de försvinner under de första åren av 

1800-talet bör anledningen till att de försvinner vara att de i kriget mot Ryssland som får ett 

slut 1809 blir värvade och därför flyttar. Volontär verkar ha varit ett yrke där det var frekvent 

att bli omplacerad och därför är det inte omöjligt att männen eller hela familjerna flyttade till 

t.ex. Göteborg som för en av männen kan ha varit där han lämnade militären.  

 

I dessa två städer går det generellt att se att det är många som arbetade inom sjöfarten, både 

militärt och med handel. Det finns också en hel del handelsmän på land och ett antal 

hantverkare av olika slag.  Det som också går att se väldigt tydligt är att de oäkta barnen hade 

väldigt svårt att klara sig, av de sammanlagt sex barnen är hälften hittade i dödböckerna och 

den andra hälften har inte hittats alls. Att det föddes så många oäkta barn i Karlskrona kan 

bero på att när en stad behöver växa (enligt amiralitetsbarnhusets rullor så grundades det för 

att främja tidiga äktenskap och fler barn, då befolkningen var för liten) blir det mer accepterat 

med oäkta barn.122  

 

Skillnaden mellan städerna är främst de många fler oäkta barnen i Karlskrona, vilket precis 

diskuterats. Endast i Kalmar är det barn som på eget initiativ, alltså inte av äktenskap, flyttar 

till andra städer i landet. Det är också i den mindre staden Kalmar man ser torpare bland 

föräldrarna, ett tecken på att stad och landsbygd var närmre sammankopplad än i Karlskrona. 

                                                 

 

122 Heywood (2011) s.90. 
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När de gäller de militära yrkena så klarar sig i fredstid de som arbetar i Karlskrona bättre, 

eftersom det var en militärstad. Artilleristen i Kalmar blev avskedad och senare också fattig.  

 

Det som går att se är att om Karlskrona inte hade haft sin amiralitetsförsamling hade städernas 

födelseantal varit ungefär samma. Förutom det militära kan man därför också tänka sig att 

städernas yrken i övrigt var ganska lika, vilket också går att se. Båda städerna var viktiga för 

handeln och därför arbetade många just inom det området. De som arbetade med handel hade 

det generellt bra ställt ekonomiskt, vilket också pekar på att det var ett viktigt yrke. Att 

föräldrarna hade det bra ställt innebar också att barnen hade fina förutsättningar, om fäderna 

var högt uppsatta inom t.ex. Coopvardiet (där två av fäderna i undersökningen var kaptener) 

innebar det att barnen hade en stor chans att också få en bra position via fädernas kontakter.  

 

Zacke kommer i sina slutsatser om kohorten hon arbetade med fram till att det var många som 

flyttade till olika områden i staden, några som flyttade till strax utanför staden samt ett antal 

som flyttade långväga och till och med utomlands.123 När man har i åtanke att den 

undersökningen är större och utgår från en större stad går det att se ett liknande mönster i 

speciellt Kalmar. Det är många som flyttar till olika adresser i Kalmar stad och de i 

slottsförsamlingen flyttar både in till staden och till området utanför. Sen finns även de två 

flickorna som flyttar betydligt längre, även om Värnamo inte är lika långt bort som 

Stockholm så ligger det ändå utanför Kalmar län. Av de personer som följts i denna uppsats är 

det ingen veterligen som flyttat utomlands, även om Carl Johan Hederström antagligen var 

iväg utomlands frekvent då han dog på en handelsresa till Riga.  

 

Då Zacke endast studerat pojkar och denna studie innehåller främst flickor är inte hennes 

resultat om civilstånd särskilt relevanta, då det var viktigare för flickor att gifta sig (även om 

det under perioden blev vanligare att kvinnor inte gifte sig) än vad det var för pojkar. Det som 

dock är relevant är att Zacke ser en väldigt stor barnadödlighet i kohorten hon följt, där grovt 

räknat hälften avled innan de fyllt tio.124 Barnen i denna studie har en definitiv dödlighet på  

36 procent, vilken dock hade kunnat vara ännu högre om de barn som inte gått att finna hade 

återfunnits.                             

                                                 

 

123 Zacke (1995) s.194. 
124 Zacke (1995) s.191. 
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5. YRKESREPRESENTATION I LÄROBÖCKER 

För denna studie kommer endast en lärobok att användas, anledningen till detta är att det 

egentligen inte spelar någon roll hur mycket eller lite det står i olika läroböcker då varje 

enskild elev ändå bara använder en bok. T.ex. så lär sig inte Elev A som har Bok A mer om 

ett specifikt ämne bara för att Bok B innehåller mer information om det. Dock kommer 

lärobokens båda upplagor för första historiekursen 1a1 och 1b att användas, detta för att se 

hur förenklat yrkena presenteras i den tidigare respektive den senare. 

 

Läroboken som valts är Epos, vilken är en lärobok som används frekvent inom 

gymnasieskolan. Detta kapitel kommer att delas upp i ett par delar; först en undersökande del 

där det dokumenteras vilka yrken som presenteras samt reflektioner kring resultatet och en del 

som med hjälp av läroplanen utreder hur en djupare dykning i yrken kan kopplas till 

styrdokument och undervisning.  

 

5.1 Vilka yrken återfinns i läroböckerna? 

I Epos 1a1 finns det inte mycket utrymme för information som inte är helt och hållet kopplad 

till läroplanen, kursen och därmed boken är en väldigt kompakt sådan där det inte finns 

utrymme för djupdykningar i historien. Den industriella revolutionen får mycket utrymme i 

boken eftersom kursen enligt en punkt på läroplanens centrala innehåll ska behandla 

”Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talet…”.125 

 

Boken lyfter först fram den industriella revolutionen i Storbritannien och hur den påverkade 

människan där, där exemplet om vävning och spinnmaskiner lyfts fram. Även ångmaskinens 

framväxt beskrivs tidigt som en viktig faktor för industrins utvecklande. Boken illustrerar 

övergången från att kvinnor i hemmen spann garn till att det i stället sköttes i industrier med 

hjälp av en bild.126  

                                                 

 

125 ”Historia 1a1”, Skolverket, 2011, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv&courseC

ode=HISHIS01a1#anchor_HISHIS01a1 (hämtad 2016-02-11). 
126 Sandberg, Robert, Epos: historia. 1a1, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2011 s.81-82. 

 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv&courseCode=HISHIS01a1#anchor_HISHIS01a1
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv&courseCode=HISHIS01a1#anchor_HISHIS01a1
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv&courseCode=HISHIS01a1#anchor_HISHIS01a1
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Förutom den industriella revolutionen lyfter läroboken fram borgarklassens och 

arbetarklassens utveckling under 1800-talet. Den ”nya” borgerliga livsstilen presenteras som 

ett ideal härstammande från Storbritannien och Frankrike, där det för mannen skulle vara en 

klar skillnad på arbetslivet och hemlivet. Mannen skulle vara framgångsrik på sin arbetsplats 

men han skulle inte ta med sig jobbet hem på kvällen.127 Detta alltså i kontrast till när arbete 

till stora delar utfördes i hemmet och var en central del av människors liv. Boken går vidare 

till arbetarklassen och återgår samtidigt till arbetet som utfördes i de tidiga fabrikerna. De 

trycker på hur arbetsförhållandena förändrades drastiskt från det förindustriella till det 

industriella samhället. De menar att tidigare hade arbete utförts i hemmet/på gården av hela 

familjen som en enhet medan i fabrikerna fick män, kvinnor och barn olika sysslor och 

arbetsuppgifter. För kvinnor innebar detta en större arbetsfrihet men också ett på många sätt 

tyngre och mer krävande arbete.128 

 

Efter en generell beskrivning av arbetslivet i den förindustriella respektive industriella världen 

fördjupar sig sedan boken på Sverige. För Sveriges del presenteras folkskolan och de nya 

lagarna mot en större arbetsfrihet fram samt några av kvinnans rättigheter som utvecklades 

under 1800-talet. Bokens innehåll går sedan vidare till Sveriges industrialisering och nämner 

ett antal av de företag som startas upp.129 Förutom dessa inslag finns det i boken också ett 

temaavsnitt som handlar om barnarbete, där eleverna kan läsa en intervju med en barnarbetare 

i Storbritannien utförd på 1800-talet.130 

 

I Epos 1b som är den fylligare första kursen i historia för gymnasiet står i det centrala 

innehållet att, förutom det som också står på den mindre kursen, det ska vara ett fokus både på 

Sverige och på övriga världen när det handlar om 1800- och 1900-talet.131 I Epos 1b bör det 

alltså finnas mer information om Sverige än vad som återfanns i Epos 1a1.  

 

                                                 

 

127 Sandberg (2011) s.98. 
128 Sandberg (2011) s.99-100. 
129 Sandberg (2011) s.109-110. 
130 Sandberg (2011) s.88. 
131 ”Historia 1b”, Skolverket, 2011, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv&courseC

ode=HISHIS01b#anchor_HISHIS01b (hämtad 2016-02-11). 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv&courseCode=HISHIS01b#anchor_HISHIS01b
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv&courseCode=HISHIS01b#anchor_HISHIS01b
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=HIS&lang=sv&courseCode=HISHIS01b#anchor_HISHIS01b
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Det märks direkt när avsnittet om industriella revolutionen börjar att det kommer vara ett 

större fokus på Sverige. De skriver först att det är stor skillnad på Storbritannien och Sverige 

och att det därför är relevant att fokusera på båda länderna. För Sveriges del börjar de med att 

skriva att det förindustriella svenska samhället hade en stor export av järn.132 Beskrivningen 

av järnbruken fortsätter sedan ett par sidor men det mest intressanta (i detta sammanhang) är 

att de lyfter fram kvinnans roll i järnbruken, också hur arbetet delades upp mellan könen och i 

vilka åldrar barnen började arbeta. Även faktumet att järnbruken var beroende av både 

skogsarbete och jordbruk presenteras.133 

 

Precis som i Epos 1a1 används spinneriet som ett exempel på när arbete börjar 

industrialiseras, dock är beskrivningen mer utförlig och uppfinningen ”spinning Jenny” blir 

ett konkret exempel på utvecklingen.134 Även temat om barnarbete återkommer i den fylligare 

kursen, för att bredda fördjupningen finns det förutom intervjun med barnarbetaren också en 

samtida rapport om barnarbete i de brittiska gruvorna.135 

 

I stycket om borgerligheten finns det en mindre fördjupning om ogifta kvinnor inom 

medelklassen, som gradvis kunde välja fler olika yrkesbanor. Att kvinnor fick fler möjligheter 

berodde till stor del på att det var svårt för männen att försörja de kvinnliga släktingar som 

inte hade någon egen inkomst.136 

 

Generellt går det att se för båda läroböckerna att arbete före industriella revolutionen främst 

används som ett medel för att visa vilken stor skillnad revolutionen innebar för företag och 

företagare. Inga specifika yrken presenteras för det förindustriella samhället även om det är 

naturligt att anta att om det exporterades mycket järn så är handelsman ett vanligt yrke. Även 

skogsarbetare och jordbrukare går att komma fram till på samma sätt. Det är tydligt att då 

läroplanen fokuserar en stor del av sitt centrala innehåll på den industriella perioden och 

framåt, vilket återspeglas i läroboken. 

 

                                                 

 

132 Sandberg, Robert, Epos: historia 1b, 1 uppl., Liber, Stockholm, 2012 s.89-91. 
133 Sandberg (2012) s.90-91. 
134 Sandberg (2012) s.95. 
135 Sandberg (2012) s.100-101. 
136 Sandberg (2012) s.125. 
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5.2 Hur kan fler yrken inkluderas i undervisningen? 

Syftet med att inkludera fler yrken i undervisningen skulle vara att ge eleverna en större 

förståelse för hur vardagen såg ut hos vanliga människor i historiska perioder. För många 

elever är det inte omöjligt att det är lättare att relatera och på så sätt få ett större intresse för 

historia om helt vanliga människors vardag lyfts fram. Det är varken konstigt eller oväntat att 

läroböckerna inte innehåller olika yrken då den industriella revolutionen självklart påverkat 

historien i stort mer än vad privatpersoner gjort.  

 

Syftet att ge eleverna en historisk referensram för att förstå dåtiden och att kunna koppla sig 

själva till den hör ihop med det centrala innehållet. Speciellt för historia 1b finns punkten ”… 

Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om 

gemensamma kulturarv…”.137 Denna punkts huvudsakliga syfte är att kunna sätta in 

historiska personer och händelser i ett sammanhang som förklarar varför de agerade på olika 

sätt men det innebär inte att punkten inte också kan appliceras på eleverna själva. Även 

punkten som återfinns för både historia 1a1 och 1b som handlar om olika typer av historiskt 

källmaterial går att hänvisa till: ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll… Olika 

perspektiv utifrån till exempel social bakgrund…”138  

 

I den didaktiska boken Historien är nu diskuteras bland annat just problematiken som kan 

uppstå då elever inte kan koppla historien de läser om till sig själva, historia blir då något som 

de inte kan relatera till och därmed inte heller förstå helt och hållet. Boken syftar främst till 

elever med olika etniska bakgrunder som inte känner igen sig i de historiska skeenden som 

presenteras då europeisk och västerländsk historia fokuserar på andra saker än vad historia i 

andra delar av världen gör.139 

 

Att praktiskt genomföra undervisning där olika yrken presenteras skulle kunna utföras genom 

en kombination med lokalhistorien. Genom att låta eleverna lära sig om staden de bor i och 

människorna som levt där innan dem. Eleverna kan t.ex. studera registren till 

husförhörslängderna där de olika personerna går att hitta genom att söka med deras yrke.  

                                                 

 

137 Skolverket, ”Historia 1b” (2011). 
138 Skolverket, ”Historia 1a1” & ”Historia 1b” (2011). 
139 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 s.352. 
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6. SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER 

Under sidornas lopp har en del saker framkommit  i denna uppsats, de kommer att presenteras 

nedan tillsammans med en reflekterande del om arbetet i sig och dess problem respektive 

styrkor.  

 

I undersökningens gång har det visat sig att det var vanligt att man under 1800-talet valde 

samma yrkesbana som sina föräldrar, även om inte alla gjorde det. Ett stort antal arbetade 

inom sjöfarten, både militärt och med handel. Handel ägnade sig också en del åt landväga, 

utöver det var det ett mindre antal som arbetade i hantverksbranschen. De yrken som 

återfanns i undersökningen är inga som presenteras vidare mycket i läroböckerna för 

gymnasiet, även om koncept som handel benämns. Syftet med att inkludera mer undervisning 

om yrken är att eleverna kan se att personerna i historien var lika vanliga människor som de 

som lever omkring dem idag.  

 

Vad det gäller barnens Habitus så ser teorin ut att stämma ganska väl, i de familjer där barnen 

får växa upp med fadern i livet är det en stor sannolikhet att barnet kommer hamna inom 

samma yrkesområde och miljö. För de barn där föräldrarna avlider tidigt och de i stället 

hamnar hos någon annan person är det inte lika säkert, då barnet får flera miljöer och 

erfarenheter i sin referensram.  

 

Denna undersökning har varit intressant att genomföra då flera olika typer av dokument har 

använts. Det som dock blivit väldigt tydligt är att även om det finns många olika ställen att 

leta på efter en person är det ändå inte säkert att man kommer hitta honom eller henne. 

Speciellt problematiskt har det varit att leta i de arkiv där en volym av en källa saknas eller 

inte ens skrevs för den perioden man söker, t.ex. in- och utflyttningslängderna som för de 

flesta församlingar inte finns förrän tio år efter barnens födelse.  

 

Det hade på grund av vad ovanstående stycke bevisar varit betydligt enklare att istället för att 

börja undersökningen år 1800 börja den år 1850. På endast 50 år sker en grav förbättring i 

arkiven både gällande vilka volymer som finns över huvud taget och vilka volymer som har 

register. När det finns ett väl fungerande register går sökandet mycket mer effektivt, i stället 

för att läsa igenom hela boken rad upp och ner kan man då endast studera de namn/yrken som 

är kopplade till personen man söker. Det är extremt problematiskt att det fram till 1811 inte 
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finns någon husförhörslängd för Karlskrona Amiralitetförsamling eller att in- och 

utflyttningslängden inte börjar förrän 1821, det är detta som leder till att några personer bara 

”försvinner”. Liknande problem finns i alla församlingar som studerats, även om alla inte är 

så stora som de i amiraliteten. Ett annat problem i allmänhet är att prästen som antecknat 

personerna använt ett bläck som antingen blekts med tiden eller redan vid skrivandets stund 

varit för rinnande och därför suddat ut det som skrivits.  

 

På de ställen där de dokument man vill ha inte finns får man i stället komma på andra vägar 

att hitta personerna. För de församlingar där husförhörslängderna inte finns förrän ett visst år 

går det i stället att läsa dödböckerna fram till de börjar, för att få reda på om barnet eller 

föräldrarna gått bort från tiden de föddes till att de blev dokumenterade i husförhörslängderna. 

Fördelen med husförhörslängderna är att de ofta har någon typ av register, eller i alla fall står 

det vilket kvarter och nummer en person bor. Detta innebär att om man hittar personen i fråga 

i en husförhörslängd så går det att leta fram samma adress i senare böcker.  

 

Att söka efter barn framåt i tiden kräver ett enormt arbete, då man inte vet när de går bort, när 

de gifter sig eller när de flyttar hemifrån. En stor del av arbetet går helt enkelt ut på att läsa sig 

framåt i de olika kyrkoböckerna för att hitta ett namn man känner igen, vilket också 

naturligtvis resulterat i flera timmars sökande utan något resultat alls. Det har även varit svårt 

när barnen flyttat till ett annat område i Sverige än var de föddes, då först och främst samma 

problem uppstår som tidigare med bristande arkiv. Ett annat problem är att det krävs 

förförståelse om städerna för att ha en någorlunda koll på var man ska leta, när det gäller t.ex. 

Värnamo församling blir det svårare att söka då bristen på förkunskaper gör att man inte vet 

vilka områden som ligger nära varandra eller dylikt.  

 

Ett annat problem med undersökning har varit att det är en hel del barn som försvinner tidigt i 

livet, av sjukdom oftast men också att de helt plötsligt är borta ur registren. Det problemet 

resulterade i att det var få barn som faktiskt gick att följa och studera. Problemet är att de 

resultat som gått att utläsa inte är tillförlitliga för någon annan grupp än just de barn som 

undersökts. Av dem är det korrekt att 83 procent väljer samma yrkesbana som sina föräldrar 

men om den procentsatsen skulle applicerats på en annan undersökningsgrupp finns det inga 

garantier för att det skulle stämma. När det gäller städer som Stockholm eller Göteborg hade 

ytterligare studier behövts för att veta vilka stadsdelar och församlingar som var vanliga att 
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personer flyttade in till av olika anledningar för att veta i vilken församling det är störst 

sannolikhet att hitta personen.  

 

För att undersökningen skulle blivit mer tillförlitlig på en större skala hade fler personer 

behövt ingå i undersökningsgruppen från början. Det hade givit fler barn att följa vilka både 

hade kunnat styrka och försvaga teorin om att barn väljer samma yrkesbana som sina 

föräldrar. Ett större antal hade också sett till att det varit fler personer att följa och kanske en 

mindre procentsats som inte återfinns alls.  

 

Om denna uppsats skulle användas till en bas för en större och mer omfattande undersökning 

går det att genomföra på två olika sätt. Det första alternativet är att helt enkelt utöka 

sökningen kvantitativt genom att välja fler månader att följa barn från. På det sättet hade som 

tidigare nämnt ett mer tillförlitligt resultat kunnat presenteras. Det andra alternativet är att 

välja en mer kvalitativ undersökning och att fördjupa sig ännu mer i de barnen som 

presenterats i denna undersökning. Man hade kunnat följa hela barnets familj för att se hur 

olika barn i syskonskaran väljer yrkesbanor, man kan se om familjen var nära varandra och 

hur det i så fall påverkade individerna i familjen.  
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

Krigsarkivet (KrA) 

Rullor Flottan 1635-1915 

Rullor på Volontär-, Sjöartilleri-, och Marinregementena samt Marinärkåren (1800-1804) 

VI:16  

Rullor på Volontär-, Sjöartilleri-, och Marinregementena samt Marinärkåren (1804) VI:17  

Rullor på Volontär-, Sjöartilleri-, och Marinregementena samt Marinärkåren (1834-1837) 

VI:67 

 

Landsarkivet i Lund (LLA) 

Amiralitetsbarnhuset i Karlskrona 

Rullor över barnhusbarnen (huvudserien) (1809-1939) DIa:2  

 

Karlskrona Amiralitetsförsamling 

Död- och begravningsbok (1789-1826) FIa:5 

Död- och begravningsbok (1827-1861) FIa:7 

Födelse- och dopbok (1796-1812) CIa:10 

Födelse- och dopbok (1813-1832) CIa:11 

Födelse- och dopbok (1771-1808) CIb:2 

Husförhörslängd (1811-1820) AI:2 

Husförhörslängd (1825-1830) AI:13 

Husförhärslängd (1851-1855) AI:39 

Lysnings- och vigselbok (1820-1860) EIa:5 

 

Karlskrona Rådhusrätt och Magistrat 

Bouppteckningar (1815) FIIa:27  

Bouppteckningar (1828) FIIa:40 

Bouppteckningar (1830) FIIa:42 

Bouppteckningar (1836) FIIa:48  

Bouppteckningar (1840) FIIa:51 

Bouppteckningar (1848) FIIa:59 

Bouppteckningar (1857) FIIa:68 
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Karlskrona Stadsförsamling 

Död- och begravningsbok (1772-1846) FI:1 

Död- och begravningsbok (1847-1860) FI:2 

Död- och begravningsbok (1872-1880) FI:4 

Födelse- och dopbok (1769-1832) CI:1  

Husförhörslängd (1821-1825) AI:3 

Husförhörslängd (1827-1830) AI:4 

Husförhörslängd (1831-1835) AI:6 

Husförhörslängd (1844-1847) AI:9 

Husförhörslängd (1861-1866) AI:22 

Husförhörslängd (1871-1881) AI:31 

Husförhörslängd (1871-1881) AI:32 

Inflyttningslängd  (1820-1846) BI:1 

Lysnings- och vigselbok (1782-1847) EI:1 

 

Karlskrona Tyska Församling 

Husförhörslängd (1829-1831) AI:4 

Födelse- och dopbok (1798-1847) CI:3 

 

Landsarkivet i Vadstena (VaLa) 

Kalmar Rådhusrätt och Magistrat 

Bouppteckningar (1802-1803) FI:42  

Bouppteckningar (1824-1826) FI:52  

Bouppteckningar (1830-1832) FI:54  

 

Kalmar Slottsförsamling 

Födelse- och dopbok (1753-1814) C:1  

Födelse- och dopbok (1815-1860) C:2  

Husförhörslängd (1806-1813) AI:1 

Husförhörslängd (1815-1821) AI:2  

Husförhörslängd (1821-1830) AI:3  

In- och utflyttningslängd (1814-1835) BI:1  

Sockenstämmans protokoll och handlingar (1804) KI:1  
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Kalmar Stadsförsamling 

Födelse- och dopbok (1879-1804) C:6  

Födelse- och dopbok (1805-1816) C:7  

Födelse- och dopbok (1817-1832) C:8  

Husförhörslängd (1805-1818) AI:10  

Husförhörslängd (1805-1818) AI:14  

In- och utflyttningslängd (1814-1821) BI:2  

Lysnings- och vigselbok (1800-1853) EI:2  

 

Ryssby Församling 

Husförhörslängd (1818-1827) AI:6  

In- och utflyttningslängd (1795-1860) BI:1  

 

Ölands södra mots häradsrätt 

Bouppteckningar (1871-1874) FII:92 

 

Stockholms stadsarkiv (SSA) 

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning 

Bouppteckningar (1831) F1A:466  
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BILAGOR 

I tabellerna nedan presenteras först barnen i två staplar som visar på vilket yrke deras fäder 

hade samt vilket yrke barnen kom att förknippas med. Under kategorin okänd i tabell ett och 

två hamnar först de oäkta barnen och sedan barn som inte gått att följa fram till ett yrke eller 

ett giftermål. ”Övriga” yrken är de som inte går att inkludera i de andra kategorierna och som 

det bara finns en utövare av, som t.ex. hovmästare. I den tredje tabellen är alla barnen 

uppställda i alfabetisk ordning efter församling, där står deras födelsedatum samt faderns 

yrke. 

 

Tabell 1. Barnens yrkesfördelning i Karlskrona 

 

Källa: Landsarkivet i Lund (LLA) födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt 

husförhörslängder för Karlskronas tyska församling, stadsförsamling och 

amiralitetsförsamling. 

 

Tabell 2. Barnens yrkesfördelning i Kalmar 

 

Källa: Landsarkivet i Vadstena (VaLa) födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker 

samt husförhörslängder för Kalmars stadsförsamling och slottsförsamling samt Stockholms 

Stadsarkiv (SSA) bouppteckningar. 

 

0

2

4

6

8

10

Coopvardiet Hanverk Handel Militär Övriga Okänd Avled
tidigt/ogift

Faderns yrke Framtida yrke

0

2

4

6

Coopvardiet Hanverk Arbetskarl Militär Övriga Okänd Avled
tidigt/ogift

Faderns yrke Framtida yrke
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Tabell 3. Barnen födda i Februari 1800 i Kalmar och Karlskrona 

NAMN FÖDELSEDATUM FADERNS YRKE 

Kalmar stadsförsamling   

Anna Christina 17/2 Handskmakare 

Anna Maria 10/2 Arbetskarl 

Anna Sophia 5/2 Coopvardie kapten 

Carl 23/2 Okänt 

Carl Johan 7/2 Coopvardie kapten 

Helena 28/2 Okänt 

Johan Fredric 27/2 Hattmakare 

   

Kalmar slottsförsamling   

Brita Maria 1/2 Arbetskarl 

Caisa Lisa 3/2 Artillerikonstapel 

Susanna Ulrica 19/2 Tulljaktkarl 

   

Karlskrona tyska församling   

Gustava Charlotta 22/2 Bagare 

Petronella 22/2 Bagare 

   

Karlskrona stadsförsamling   

Anna Fredrica 4/2 Handelsman 

Gumme 14/2 Coopvardie timmerman 

Gustaf 18/2 Okänt 

Regina Johanna 11/2 Handelsman 

Sara Catharina 16/2 Repmästare 

   

Karlskrona amiralitetsförsamling   

Anna Dorotea 15/2 Tobaksfabrikant 

Carolina 18/2 Okänt 

Christian Magnus 11/2 Okänt 

Dorotea 6/2 Smedmästare 

Johan Andreas 7/2 Coopvardie knopslagare 

Johanna Magdalena 2/2 Flaggstyrman 

Lovisa Ulrica 16/2 Volontär 

Maria 5/2 Okänt 

Maria 10/2 Kvartersman 

Maria Gustava 20/2 Okänt 

Petter Magnus 24/2 Timmerman 

Källa: Landsarkivet i Vadstena (VaLa) födelse- och dopböcker för Kalmars stadsförsamling 

och slottsförsamling. Landsarkivet i Lund (LLA) födelse- och dopböcker för Karlskronas 

tyska församling, stadsförsamling och amiralitetsförsamling. 

 

 


