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Förord
Detta är ingen släktkrönika i egentlig mening, även 
om den spänner över 300 år och 10 generationer, mina 
barnbarn inkluderade. 

Grundfrågan jag vill besvara, eller åtminstone 
fundera kring, är vem min morfar var och hur det 
påverkat mig och mitt liv. Följdfrågorna blir: Varför 
var mamma den hon var? Hur kommer det sig att min 
morbror flyttade till Amerika som ung? Var det bara 
äventyrslystnad? Eller flykt? Hur spelade alkoholen in? 
På vilket sätt kan det ha påverkat mitt liv att morfars 
far vid 15 års ålder fick ta hand om sina 5 syskon, när 
föräldrarna dog i TBC?

Några färdiga svar finns inte, men däremot en del 
fakta som skapar möjlighet till egna reflektioner. Jag 
har baserat boken på den information som jag funnit. 
Huvudsakligen gamla kyrkböcker, Kungliga bibliote-
kets arkiv vad gäller både böcker och tidningar, Riksar-
kivet, andra arkiv samt mina egna minnen och andras 
berättelser. 

Det finns en person som sticker ut lite vad avser 
möjligheten att hitta information, och det är morfars 
far, Anders Johan Hydén. Han var folkskolelärare i 
Ljusdal och aktiv i samhällslivet. Av den anledningen 
finns det mer om honom än övriga förfäder.

För att skapa ett större sammanhang har jag tagit 
med en del samtidsbeskrivningar. Allt för att få till en 
mer sammanhängande historia utifrån tidens samhälle 
och andra kopplingar som verkar rimliga i samman-
hanget.

Några textavsnitt har jag bearbetat från min bok 
Från offer till man.

Stockholm 2019
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Bakgrund
Vår historia börjar i 1725 då morfars farfars morfars 
far kom till världen. Att jag inte går längre tillbaka 
beror till stor del på att urkunderna saknas eller är 
svårtydda. Det är till och med så att just morfars farfars 
morfars far är svår att verifiera i böckerna. Handstilen 
som prästerna använde i början på 1700-talet är inte 
helt lätt tydda med dagens ögon. Men sett i sitt sam-
manhang är det mycket troligt att Lars Jönsson [1725-
1799] är en lämplig person att starta med.

Men några få undantag har mina förfäder haft enk-
la yrken såsom bönder, drängar, någon enstaka hant-
verkare och annat icke-intellektuellt arbete, dvs yrken 
som inte skrivs om i krönikor eller tidningar eller där 
personerna lämnar information efter sig. Undantaget 
är morfars far som vi kommer till så småningom.

Jag har huvudsakligen följt den manliga blodslinjen, 
men på min mammas sida. Kvinnorna betecknades 
nästan enbart med ”h”, “Hust.” eller “Hustru”. Det var 
mannen som var intressant. Det finns några undantag. 
Vi kommer att möta både en “Bibelqvinna” och en 
“Spinnerska” på vägen. 

När vi anträder vår anfädersresa 1725 befinner 
vi oss i trakterna mellan Ulricehamn och Falköping. 
Därefter gör vi ett kort uppehåll i Wexio (Växjö) för 
att sedan hamna inom Ljusdals församlings domäner 
från 1880. Det blir en del utflykter i Norrland. 1947 
bestämde sig min far, Göran Rolfhamre [1924-2006] 
för att flytta från Ljusdal till Stockholm, och allt sedan 
dess har mina och mina syskons familjer sett sig som 
Stockholmare, även om kontakten till Ljusdal alltid 
finns där.

Sverige och världen i mitten av 
1700-talet

1725 är Fredrik I kung i Sverige. Hans valspråk I Gud 
mitt hopp signalerar det som gäller långt in på 1900-ta-
let, att kyrkan till stor del är lika med staten. 1726 
införs Konventikelplakatet som förbjuder bönemöten 
i hemmen, allt för att få en enhetlig kristendom i Sve-
rige.

Det är 10 år till dess Carl Linnés banbrytande bok 
Systema Naturae kommer ut 1735; det är många år till 
dess Carl Mikael Bellman föds; Wolfgang Amadeus 
Mozart är inte född än. Inte heller kung Gustav III. 
Och det Stora nordiska kriget har just avslutats. 
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Geografin 
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1,7 mil norr om Ulricehamn och 5 mil söder om Fal-
köping ligger Blidsberg utmed väg 46. Om vi åker 
fågelvägen ca 7 km VNV så hittar vi Häggryda, och då 
är vi framme. Om vi drar en cirkel runt gårdarna med 
en radie på ca 5 km så har vi det huvudsakliga området 
där släkten fanns och levde. Området består av vacker 
natur, ängar, lite skog, utspridda byar och hus. Nejden 
är full av vindlande grusvägar mellan ängar och små 
skogspartier. I dagens ögon ett mycket idylliskt om-
råde. Så ursvenskt som det kan bli. Hur de som levde 
där då tyckte vet vi inte, men jag gissar att deras dagar 
fylldes med mycket slit.

Sommaren 2018 åkte frun och jag runt i trakten 
och besökte Nedregården i Häggryda, Kölaby socken, 
i Skaraborg. Idag är Kölaby lika med orten Trädet, 
8 km norr om Blidsberg. Nedregården är den gård 
som pekas ut i kyrkböckerna och som vi trodde var 
ursprungsplatsen. I Övregården träffade vi på en man 
som jag gissade var min fyr-/femmänning. Vi fick tips 
om en person i hans släkt som sysslade med släktforsk-
ning. Via denna kontakt förstod vi att morfar inte alls 
stammade från Nedregården. Mer om det sen.

Morfars  
förfäder

Morfars farfars morfars far Lars 
Jönsson [1725-1799] 74 år

Om Lars vet vi inte så mycket. Han kom till världen 
1725 i Kölaby1 och gifter sig med Anna född Anders-
dotter [1727-1783]2. När Lars var 28 år blev han och 
Anna föräldrar till Jöns. 

Lars slutar sina dagar som inhyses på Döve under 
Skattegården3 4 5. Han dör i ”ålder och bröstsjukdom”. 
Tidigare var han bonde på samma ställe. 

Att kunna belägga detta är lite svårt. Den info jag 
hittat är: 
• Kopplingen mellan Lars och Jöns finns i Död- och 

begravningsboken6. Lars Jönsson som far till Jo-
nas/Jöns. 

• Gården där Jonas Larsson bor är (se bilden ovan) 
”Skattegården Döfve [Döve]” och det är samma 
gård som den av mig antagna fadern Lars Jönsson 
funnits på. 

• Jag har också refererat till FamilySearch2. Detta är 
naturligtvis inget bevis, men visar att andra också 
gjort tolkningen att Lars och Jöns har en relation.

• Se också bilden nedan
För att göra min historiska berättelse levande antar 

jag att den Lars Jönsson jag beskriver ovan är min an-
fader. 

När sonen Jonas (eller Jöns) gifter sig står Lars Jönsson som brudgummens far. Om detta verkligen är sam-
ma Lars Jönsson som finns omnämnd i MyHeritage är svårt att verifiera.



8

Morfars farfars morfar Jöns/Jonas 
Larsson [1753-1799] 46 år

Om Jöns, eller om det var Jonas, vet vi inte heller så 
mycket. Han kom till världen 17537 i Södra Vånga och 
gifter8 sig 7 juni 1782 med Ingegierd född Andersdot-
ter [1758-1842]. De fick flera barn, men det barn jag 
vill följa är Anna Jonasdotter. Ingegierd var 26 år när 
hon blev mamma till Ingegierd.

Dessvärre blev Ingegierd änka tidigt. Redan vid 46 
år ålder går Jöns bort9 i lungsot på Östergården i Möne.

Morfars farfars mor Anna Bengts-
son/Larsson [1784-1856] 72 år

Nu börjar det bli lite mer dokumentation tillgänglig. 
Anna Jonasdotter är ett vårbarn och föds 22 mars 

178410. Hennes första kärlek var Johannes Bengtsson. 
Det giftermålet stod 1808. Vad som sen hände med det 
vet vi inte, men det verkar som om Johannes dog.

Det tog ett tag innan hon hittade en ny livskamrat 
Sven11. När Anna var 38 år 1822 gifte hon sig med Sven 
Larsson [1799-1866], som då var 23 år, och bosatte sig 
i hans föräldrahem i Baggården i Möne. 

1826 föddes sonen Andreas12. I kyrkboken noteras 
det att Anna då var 42 år. 1828 kom Andreas bror Jo-
nas till världen. Han levde bara 4 månader. Som lite 
kuriosa så finns det flera som blivit mödrar upp till 45 
år i samma kyrkbok. 

184713 tar familjen klivet och flyttar till Ledsbacken, 
det torp som skulle bli familjens torp i 33 år. Ledsback-
en hette också Ökave. Namnet Ökave tyder på att tor-
pets areal har utökats. Ett skattetorp var ett mindre 
jordbruk som byggdes på en ledig plats på en större 
gårds ägor. “Hyran” betalades i form av en skatt. Sonen 
Andreas var skriven på torpet fram till 1853. 

Anna Jonasdotter dog 1856 av “ålderdom”, 71 år 
gammal, vilket man kan tänka sig skapade en stor sorg 
hos Sven. Så till den grad att han 1858 var tvungen att 
sälja hus, kreatur, växande gröda och vissa inventarier 
till Lars Svensson i Ryagärde (förmodligen Rydagärde 
idag). Det spekulerades i att det rörde sig om en skuld 
till Lars. Oavsett så fick Sven bo kvar i Ledsbacken 
fram till sin död 1866, 66 år gammal.

I juli 2019 åkte frun och jag till Ledsbacken. Vi hade 
tur och blev välkomnade in i huset av den unga famil-
jen som bott där i två år. Efter en trevlig pratstund, där 

Den gamla stugan i Ledsbacken, förmodligen efter 1923 då familjen 
Thiel köpte Ledsbacken.

Den gamla stugan i Ledsbacken 2019. Halva stugan är riven då den 
var förfallen. Den kvarvarande stughalvan tjänar som hönshus. 
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jag bland annat berättade om vad jag kommit fram till, 
gick vi husesyn på tomten. Den gamla ladan är riven, 
men hälften av boningshuset finns kvar. Trots hönsen 
som huserar där nu, så var det en fin känsla att stå 
innanför de väggar som omgärdat min morfars far och 
hans familj. Och på golvet syntes var eldstaden funnits.

På tomten finns också flera hus av senare datum. 

Morfars farfar Andreas Svensson 
[1826-1870] 44 år

Andreas med hustru Anna Kristina Andersdotter 
[1832-1869) fick fyra barn och byggde 1861 sitt liv i det 
närbelägna torpet Rutan under Ryagärde.14

1863 flyttade familjen till Sven Larsson på Leds-
backen 1863. På det sättet kan man tänka sig att famil-
jen tog hand om Andreas far de sista levnadsåren fram 
till 1866 då Sven dog i “bröstvärk” (TBC)15.

Med sig till Ledsbacken hade Andreas och hans 
hustru Amanda fyra barn som alla fick efternamnet 
Andreasson/dotter: morfars far Anders Johan [1854-
1922]16, Lars Gustaf [1857-1870], Frans Alfrid [1559-
1939] och Anna Lovisa [1862-1933]. 

Under åren i torpet föddes ytterligare tre barn: Klas 
Alfred [1865-1868], Hedda Sofia [1867-1941] och Kla-
ra Susanna [1869-1936].

Min bild av livet på torpet är att det var hårt och 
strävsamt på alla vis. Förutom att få mat på bordet så 
skulle de också betala skatt till Häggryda Nedre. 

1869 inträffar familjekatastrofen. TBC kom till stu-
gan igen. Först tog sjukdomen mamma Anna, bara 37 
år gammal, för att året därefter ta pappa Andreas liv, 47 
år gammal. Klara Susanna var född 1869 så det kanske 
finns något samband med barnsängsfeber eller liknan-
de också. Sonen Lars Gustaf dog senare på året. 

Om förhållandena under denna period i slutet av 

1860-talet vet vi en hel del. År 1868 var det sista riktigt 
stora nödåret i svensk historia. Även åren före och efter 
rådde missväxt med svält som följd. Efter en fin vår 
kom en långvarig torka som höll i sig ända till septem-
ber. I juli var hettan tropisk. Bönder och torpare tving-
ades se hur säd och gräs brändes bort på åkrar och 
ängar. Mjölken från korna var ofta blodblandad. Kor, 
grisar och hästar måste slaktas på grund av foderbrist. 
I kvarnarna maldes mjöl av halm, bark, mossa och 
skott av lind. De allra fattigaste livnärde sig på välling 
gjord på malda ben och råghalm. 

Rimligtvis var familjen Svensson drabbade av detta 
också, och kanske en bidragande orsak till dödens in-
träde i huset. 

Morfars far Anders Johan Hydén 
[1854-1922] 68 år

1870 står Anders Johan 15 år, som den äldsta i sys-
konskaran17, att ta hand om de yngre fem syskonen, 
inklusive en ett-åring. Socknen gick förvisso in och gav 
viss försörjning till barnen, men rimligtvis torde livet 
ha varit nog så strävsamt. De får bo kvar i torpet och 
allt eftersom flyttade de äldre syskonen hemifrån. Vid 
årsskiftet 1880 skulle torpet de bor i vara utrymt och 
de två yngsta, Hedda Sofia och Klara Susanna, tvinga-
des flytta till fattigstugan vid årsskiftet 1880.

 På något sätt måste Anders Johan ha utmärkt sig 
som ett läshuvud. Kanske av prästen eller kanske un-
der sin ”beväringplikt” (militärtjänstgöring). Han fick 
möjlighet att börja läsa till folkskollärare på “Wexio 

Beroende på källa heter Anders 
Johan: ”Anders Johan”, ”And. Joh”, 
”Anders John”, ”A J” eller “A. J.”
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seminarieskola”. Folkskollärare var från början ett yrke 
för begåvade, fattiga pojkar på landet – ”landsbygdens 
begåvningsreserv”. 

Skolan var nybyggd 1873 så det måste ha varit en 
stor upplevelse för en torparpojke att dels komma till 
staden Växjö 18 mil bort och dessutom få börja stude-

ra vid en så fin skola.
Utbildningen var på 4 år. Anders Johan fick stipen-

dier på mellan 30-50:-per termin åren 1, 2 och 4. Om 
detta räckte eller om han finansierade studierna på 
annat sätt är oklart. 

1879-06-02 tog han sin folkskollärarexamen och 
var redo för sitt första jobb. 

Hans betyg18 speglar den kunskap som var av vikt 
att föra vidare till kommande elever:

Det var denna syn som mötte en ung Anders Johan när han kom till 
Växjö1875

För Anders Johan Hydén, hvilken, född den 
17 oktober 1854 i Kölaby församling af Skara 
stift, och vid seminarium inskrifven den 28 
Augusti 1875, därstädes åtnjutet undervisning 
åtta terminer.

För insigter i:
• kristendomskunskap - Godkänd
• svenska språket - Godkänd
• räknekonst och geometri - Godkänd
• historia och geografi - Godkänd
• naturkunnighet - Godkänd
• pedagogik och metodik - Godkänd

För färdigheter:
• i välskrifning - Godkänd
• teckning - Godkänd
• musik och sång - Godkänd
• gymnastik och vapenöfning - Icke utan beröm 

godkänd
• trädgårdsskötsel och trädplantering -  

Godkänd
• För undervisningsskicklighet - Godkänd
• För flit - Med beröm Godkänd
• För uppförande - Mycket stadgadt

Betygsstegen var följande:
A Berömlig
a Med utmärkt beröm godkänd
AB Med beröm godkänd
Ba Icke utan beröm godkänd
B Godkänd
BC Icke fullt godkänd

2019 huserar seminariehuset Ringbergskolan
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Det finns en del material kvar från Anders Johans 
tid på seminariet samlat på Landsarkivet i Vadstena. 
Där har jag kunnat läsa några av hans uppsatser i kris-
tendomskunskap19 och svenska språket20. 

Ytterligare intressant är att skolan hade övnings-
klasser – ”Wexiö folkskolelärare-seminarii öfnings-
skolas folkskoleafdelning” - där seminariets elever fick 
praktisera under utbildningen. Det finns tydliga redo-
visningar om mål och tillvägagångssätt för övningssko-
lan, en fin källa till hur samhället såg på de blivande 
folkskollärarna.

Skolväsendet
Nu förflyttar vi oss till Hennan, eller Wälje som det 
hette då, 33 kilometer norr om Ljusdal för att teckna 
en bild av Anders Johans första arbetsplats. Hennan 
fick sitt namn efter sjön Hennan, när järnvägen invig-
des.

Under åren mellan 1870 till en bit in på 1880-talet 
byggdes den norra stambanan. 1880-09-15 invigdes 
sträckan fram till Ljusdal och fortsättningen till Ånge 
var under full produktion. Mängden av rallare som 
följde med och bodde kring utbyggnaden torde vara 
stor. Rallarna med familjer skulle ha någonstans att 
bo och deras barn behövde utbildning. Under utbygg-
nadsåren fördubblades befolkningen i Wälje till drygt 
800 st. Idag bor ca 190 personer i Hennan. I Wälje var 
en ny skola på väg att uppföras. Den gamla som var tio 
år gammal var på väg att bli för liten. 

1842 kom den nya folkskolestadgan. Det skulle ta 
många år att bygga upp det skolväsende som vi ser 
idag, med fasta skolor, skolmat, och allt annat som hör 
till. Skolväsendet var också helt en kyrkans angelä-
genhet – det var i skolråd och kyrkostämma besluten 
togs kring skolfrågor och lärares anställning. I början 
beordrades personer som var läskunniga, men inte 
kunde göra annan nytta, att bli lärare. Fram till 1869 
var det bland annat korpral Lång och Jonsson i Vattu-
valla som var utsedda att sköta undervisningen i Wälje. 
1869 kom den första utexaminerade läraren. Hon hette 
Anna Spets och hade småskollärarexamen. 

De huvudämnen som skulle läras ut var, i priori-
tetsordning: ”Innanläsning, biblisk historia, katekesen 
och skrifning”. I början av 1860 tillkom kravet att 
gymnastik skulle införas i skolundervisningen. Med 
gymnastik avsågs ”fristående Gymnastik, marscher, 
wändningar samt exercis med trägevär”. Ljusdals 
sockeninnevånare hade mycket lite förståelse för både 
skolkrav och pålaga om fysiska övningar.

Pastor Johannes Kerfstedt, inspektör i norra Häl-
singland åren 1866-70, skriver följande21 rörande en 
del av allmogens uppfattning av skolornas betydelse:

”Barnen blevo”, menade man, ”genom skolgången 
förvekligade och förlorade lusten till kroppsarbete. Dess-
utom finge de en mängd griller i huvudet; de ville läsa 
tidningar samt skriva kärleksbrev och t o m övergiva 
fosterbygd, släkt och vänner och fara till Amerika. Att 
nöta bort tiden med att läsa om gamla kungar och krig 
och läsa geografi och naturlära i stället för att i hemmet 
hjälpa far och mor, syntes dem var orätt. Att stå och 
”gymnastisera” och åbäka sig genom att sträcka armar-
na än åt himlen, än åt jorden, än åt alla världens kanter 
och bocka sig framåt och bakåt, samt stampa med fötter-
na, det var ju att bära sig åt som ’toka’.”

I kyrkostämman diskuterades flitigt skolans utveck-
ling. Här är ett utdrag från ett protokoll22. 
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”Ännu år 1875 ägde Ljusdals församling 
blott en enda fast folkskola med examinerad 
ordinarie lärare. I närgränsande församlingar, 
till exempel Färila och Loos, hade utvecklingen 
av skolväsendet hunnit ett stycke längre. Båda 
dessa församlingar hade redan 4 egentliga 
folkskolor med vederbörligen examinerade lä-
rarekrafter, och nu menade skolrådet att tiden 
vore inne även för Ljusdal att skaffa sig en med 
tidens krav någorlunda överensstämmande 
skolorganisation. Det föreslogs därför kyrko-
stämman att inrätta 4 fasta folkskolor, näm-
ligen i Sunnanås, Sillerbo, Wälje och vid den 
blivande fattiggården i Bäckänge, men med 
hänsyn till de härför nödiga kostnaderna ansåg 
skolrådet lämpligt, att endast en skola årligen 
upprättades. Början borde ske med skolan i 
Bäckänge, där lokal lämpligen kunde anordnas 
i sammanhang med inredningen av fattiggår-
den. Denna skola, menade skolrådet, borde 
kunna börja sin verksamhet på nyåret 1878.”

Flytt norrut
Hur Anders Johan fick reda på att det fanns en ledig 
tjänst i Wälje kan vi bara gissa oss till. Enligt ett kyrk-
stämmoprotoll från Ljusdal 1880 så annonserades 
lärartjänster ut i Post- och Inrikes-Tidningar, Uppsala 
Stifts-Tidning och Tidningen för folk-
skolan23. Som lite kuriosa kan jag 
berätta att jag satt på Kungliga Bibli-
oteket en eftermiddag och läste ige-
nom dessa tidningar för 1879, men 
kunde inte finna någon annons från 
Ljusdal alls.

I min fantasi ser jag Anders Johan 
under en lektion på Seminariet när 
rektorn kommer in till avgångsklassen 

och berättar att de söker lärare i det avlägsna Hälsing-
land. Anders Johan ser raskt en chans att komma bort 
från slitet i torpet, sorgen efter föräldrarna och längtan 
efter ett nytt sammanhang. Han har ju fått smak på 
det lite vidare livet i en stad samt en ordentlig utbild-
ning. Han söker och får tjänsten. Att det skulle vara en 
manlig lärare som söktes var självklart, då denne också 
skulle sköta vissa andakter på söndagarna, vilket inte 
kvinnor fick göra.

1879-08-2024 lämnar den 25 år gamle nyexaminera-
de läraren sitt gamla liv i Kärråkra och Wexiö och tar 
sig till Ljusdal och Wälje. Den 2 september skrivs han 
in i Wälje25 och blir den förste läraren med folkskole-
examen på plats. Anders Johans lön var 800 kr/år, plus 
bostad och ved. Se bilden nedan. Lönen betalades ut 
kvartalsvis. 

Som lite kuriosa kan man i Ljusdals Tidning26 
1916-01-14 läsa att ”Vid sammanträdet beslöt skolrådet 
dessutom hädanefter utbetala lärarekårens avlöning må-
nadsvis i stället för kvartalsvis”.

Anders Johan innehade en extra ordinarie (visstids-
anställning i dagens terminologi) lärartjänst vid Wälje 
skola, ”så länge han till skolrådets belåtenhet fullgör 
honom åliggande skyldigheter”. Anders Johan var lärare 
i Wälje ett år innan han lockades av den större orten 
Ljusdal. 

På våren 1880 avsade Anders Johan sig lärartjänsten 

Anders Johans lön bestämdes och protokollfördes: ”Examinerad (Extra ordinarie) lärare i 
Wälje (8 kalendermånader) i hvilken lön äfven planteringsland, wedbrand och kofoder äro 
inräknade enligt kyrkostämmobeslut af den 20/5 1877 – kr 800:-” Häri ingår även bostad, 
men det är så självklart att det inte skrivs ut.  
Protokoll hållet vid Ljusdals Kyrko- och Skolråds sammanträde i Ljusdals Prostgård d 16 
okt 1879.51
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i Wälje, men då han ”fortfarande egde skolrådets för-
troende”27, anmodades han, att som ”vikarie uppehålla 
den lediga läraretjänsten vid Stenhamre folkskola”. 

1881 invigdes den nya skolan i Norr Wälje, men då 
var Anders Johan redan i Ljusdal.

1880-11-01 flyttade Anders Johan till Ljusdal till 
Sörkämsta och 1881-01-01 börjar han sin lärarbana i 
Ljusdal. Han får bo i “Nr 114 1-öres skollärarbostället 
i/vid(?) Tingshuset”. ”1-öres” anger storleken på tom-
ten. Skolan han flyttade till var Stenhamreskolan. 

 Som ett tidsdokument uppfördes, inför öppnandet 
av norra stambanans bansträckning Ljusdal–Järvsö 
och Ljusdals järnvägsstation 1880, ett järnvägshotell 
alldeles intill stationshuset. Bottenvåningen inrymde 
ursprungligen första, andra och tredje klassens matsa-
lar och i en mindre tillbyggnad mot nordöst fanns ho-
tellets kök. På övervåningen fanns nio hotellrum och 
på vindsplanet fyra inredda uthyrningsrum. Eftersom 
tågtrafik vid denna tid inte bedrevs nattetid fanns det 
behov av järnvägshotell där de resande kunde övernat-
ta.

En ung flicka med namn Amanda Eugenia Alber-
tina Fahlander [1867-1937] kom in i Anders Johans 
liv. Tycke uppstod och de gifter sig 1891-10-18. De fick 
fyra barn: Einar [1892-1975], Tage [1894-1972], mor-
far John (Anders Johan) [1899-1973] samt lillasyster 
Signe [1901-1995].28

1899-01-17 går flyttlasset till 
”Wij nummer 2” och lärarbo-
staden där. Jag gissar att han fick 
en tjänst som lärare i Wij skola. 
Skolan togs i bruk år 1900. Kan 
tänka mig att morfars far, som nu 
varit lärare i 20 år, var välkommen 
till den nya fina skolan. Eller var 
det så att han redan jobbade där 
innan. Uppgifterna är oklara. Sten-

hamreskolan var en huvudskola där den kommande 
Wij skola sorterades in under. Därför vet vi bara att 
Anders Johan arbetade i olika tider i dessa två skolor. 

Vi skola 1918. Bilden tagen från Klockstapeln. På trappan står ”Folk-
skollärare And. John Hydén”. Byggmästare F.G. Dahlstrand åtog sig 
att uppföra skolhuset för 25 000 kr. År 1900 var skolhuset färdigt att 
tas i bruk.

 Stenhamre skola när det begav sig
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Under sina år som lärare var Anders Johan aktad. I 
Svensk folkskolematrikel 1904 står det att läsa: 

”’A. J. Hydén’ och ’And. Joh. Hydén’ från 
Ljusdal nämns flera gånger åren 1891-1902 
i Svensk Läraretidning. Han var ordförande i 
Västra Helsinglands lärareförening, som hade 
24 medlemmar. Hans bok Läsning för barn 
och ungdom anmäldes och annonserades 
1894. Han skrev en insändare i norrländska 
representationsfrågan 1896. Han annonserade 
ett Geografiskt minnesblad 1898 och sin bok 
Alkohol och Nikotin: varningsord till barn och 
ungdom(1899). År 1900 fick han 50 kronor i 
anslag av Svenska Turistföreningen för en skol-
resa Ljusdal-Stockholm, inom ramen för folk-
skoleungdomens sommarvandringar.”

40 år i Ljusdals församlings 
tjänst och nu pensionär

Ljusdals-Posten 1919-10-17
”Idag fyller folkskolläraren And. Joh. Hydén 

i Ljusdal 65 år. Icke mindre än 40 år av denna 
tid har Hydén verkat som lärare inom Ljusdals 
församling. Han antogs nämligen som lärare 
till Välje 1879, men förflyttades redan året 
därpå till Stenhamre skola. Inom denna samt 
Vij folkskola har han sedan oavbrutet verkat 
till och med utgången av senast avslutade vår-
termin. 

Efter förordnandet vid Stenhamre skola 
arbetade han energiskt på förbättringar inom 
församlingens skolväsen. Han ansågs länge som 
en pedagogisk förmåga av första rang, och där-
för lyssnade man gärna till hans råd icke blott 
i teoretiska utan även i rent praktiska organi-
sationsfrågor. Tack vare bland annat Hydéns 

energi infördes rätt tidigt såväl manlig som 
kvinnlig slöjd i församlingens skolor.

För sin egen fortsatta utbildning sparade 
han varken tid eller pengar. Så har han före-
tagit pedagogiska studieresor i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland, deltagit i en mängd fö-
reläsningskurser i Uppsala och Stockholm samt 
stått i kontakt med de moderna pedagogiska 
riktningarna genom en rikhaltig litteratur på 
hithörande område. 

Själv har han från trycket utgivit: ’Läsning 
för barn’, ’Alkohol och nikotin’, ’Våra barn’, 
’Geografiskt minnesblad’ samt flera årgångar 
av ’Hälsingekalendrar.’

Lärarkårens gemensamma ekonomiska och 
rättsliga intressen har legat Hydén varmt om 
hjärtat. För att dessa skulle bättre kunna till-
varatagas insåg han sammanslutningens bety-
delse. För den skull ställde han sig i spetsen för 
bildandet av Västra Hälsinglands lärarförening 
och var dess ordf i 25 år.

Han var även med bland stiftarna av Häl-
singlands lokalavdelning av Folkskolans Vän-
ner och har i över 30 år varit dess sekreterare.

Även utom skolan har Hydéns mångsidiga 

Tage, Signe, Anders Johan, Amanda, John och Einar
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intressen och rika erfarenhet i stort omfång 
tagits i anspråk. Här må endast nämnas, att 
han varit ordf i Ljusdals godtemplars bygg-
nads-a.-b., Ljusdals Nykterhetsförbund, Ljus-
dals Jultomtar, Ljusdals Kristna ungdomsfören-
ing, sekreterare i Ljusdals Fornminnesförening, 
ledamot i styrelsen för kommunala mellansko-
lan, ledamot i Ljusdals skolråd m.m., vilket allt 
vittnar om förtroende och arbetsförmåga.

På grund av sitt stilla väsen och trogna 
kamratskap och för övrigt på grund av de hjär-
tats egenskaper vilka odla mannen, den ljusa 
livssyn som förgyller stunden och den barns-
ligt vackra tro på det goda i livet har gjort att 
65-åringen vunnit en talrik skara vänner och 
kamrater som på denna högtidsdag bringar 
honom sin vänskapliga hyllning.

E. H--én.”
”E. H--én.” kan vara Anders Johans son Einar 

Hydén, författare av denna text.

Några exempel på Anders Johans verksamhet:
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Anders Johans död
I Ljusdals Tidning 1922-03-20 står det:

”I en ålder av 67 år avled helt hastigt sent på 
söndagskvällen en av Ljusdals församlings mest 
kända och högt aktade innevånare, folkskolelä-
raren Anders Hydén. Hr Hydén hade under 
dagen med livligt intresse följt det pågående 
komministervalet och var vid halv niotiden i 
kyrkan, där förrättningen pågick. Plötsligt kän-
de han sig illamående och gick hem, varefter 
läkare efterskickades, men inom någon timme 
eller så hade döden inträtt som direkt följd av 
en inträffad hjärtförlamning. 

Den bortgångne, som 1 juli 1919 erhöll 
pension men sedan på olika platser ända in i 
det sista, utom senaste terminen, arbetade på 
den bana åt vilken han vigde ett liv, var säkert, 
räknat efter tjänsteår, den äldsta skolman i 
Ljusdals församling någonsin ägt. I detta sam-
manhang vilja vi upprepa en del av vad som i 
denna tidning skrevs om Hydén då han 1919 
fyllde 65 år.”.

Kvarlåtenskap
Bouppteckningen29 efter Anders Johan visar inte på 
några fastigheter. Inte heller någon stor förmögenhet 
på annat sätt. Det finns ett antal möbler som förefaller 
vara av bättre kvalitet samt ett guldur. I övrigt är det 
just inget som sticker ut. Summa behållning är 3876 
kronor varav ca 2000 kronor går bort i skulder. 

Bouppteckningen finns med som bilaga längre bak 
i boken.

Eftermäle
Ett sätt att förstå vem en person var är att läsa min-
nesrunorna i tidningarna. Då Anders Johan var en 

känd person med stort samhällsengagemang, fanns det 
mycket skrivet om honom i lokalpressen. Med dagens 
mått mätt var det omfattande texter. Jag tänker speci-
ellt på artikeln som i detalj beskriver hans begravning.

”Ljusdals tomtar” som omtalas var en välgörenhets-
organisation där Anders Johan var ordförande i många 
år. Jultomteföreningar bildades runt om i Sverige i 
slutet av 1800-talet och hade till syfte att skänka kläder 
och skor till fattiga barn i samhällena.

In memoriam 
Ljusdals-Posten 1922-03-24

”Huru än människornas uppfattning om 
livets mening växlar, kan ej den, som ärligt och 
grundligt söker ett svar på dessa spörsmål, få 
något bättre än de, som gives i kristendomen. 
Den säger oss, att vår uppgift är att strida 
mot det onda inom oss själva och i människo-
världen, men att vi även skola arbeta för det 
goda och rätta, och att detta arbete skall ledas 
fram till det godas seger. I detta arbete få vi 
människor olika uppgifter, men varje uppgift 
har sin stora betydelse för det gemensamma 
verket, och detta verk är Guds. Vi skola ej leva 
för oss själva eller det förgängliga. Nej, högre 
skall blicken lyftas och målet sättas.

Dessa bärande sanningar hade Anders Jo-
han Hydén omfattat, och efter dem inrättade 
han sitt liv. En Herrens tjänare ville han vara, 
som likt Israels folk en gång i Jerusalem arbe-
tade och byggde upp med den ena handen men 
samtidigt stred med den andra. 

Från talarstolarna och även på andra sätt 
sådde han ut det dyrbara livskraftiga sädet: 
Guds ord. Likt lantmannen fick han så på en 
förhoppning, vetande sin egen oförmåga att 
giva växt och skörd. Därför var hans förkun-
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nelse ej sådan, att han själv skulle framträda, 
utan enkelt men allvarligt och rannsakande lät 
han Guds-ordet självt tala. Med tacksamhet 
erinra vi oss det andliga goda vi fått mottaga 
från honom. Ej mer ska han bära fram de evi-
ga sanningarna - en tanke, som fyller sinnet 
med vemod. 

Men han var ej endast den fredlige, trogne 
arbetaren utan även stridsmannen. Varhelst 
han mötte det onda och såg dess verkningar, 
upprördes hans känsliga sinne därav. Det fick 
dock ej stanna därvid och bliva en känslosak 
endast; nej, han var även en handlingens man, 
som sökte råda bot för det onda. Idealist, som 
han var, möttes han av mycket, som det blev 
honom en tvingande nödvändighet att arbeta 
emot. Helt naturligt öppnades hans blick för 
rusdryckernas fördärvbringande verkningar. 
I tal och skrift har han sedan troget och ihär-
digt kämpat mot denna fiende till all verklig 
livslycka och framåtskridande. Striden har 
varit hård många gånger, och såsom mångårig 
ledare för det gemensamma nykterhetsarbetet 
inom församlingen har han fått erfara denna 
strids allvar.

Någon gång lät han sin fantasi måla, hur 
det kunde ha varit, om han hade låtit sid ledas 
av andra motiv och prutat på sanningskravet. 
Måhända skulle han i materiellt hänseende 
haft bättre, kanske också flera vilans och njut-
ningens stunder kommit på hans lott. Men att 
svika sina ideal och leva egoistens liv, den tan-
ken blev aldrig befäst hos honom. Han gladdes 
åt att få vara med och offra och arbeta. Nu är 
hans plats tom. Men han lämnade den ej förr 
än livsdagen var slut. 

I vänkretsen blir det nu tomt. En god och 

trogen vän var han. Då han på grund av svag-
het alltmer drog sig undan det offentliga livet, 
var det honom kärt att samla vännerna om-
kring sig. Då kommo de gamla gemensamma 
minnena fram, man försökte även tyda tidens 
svårlösta gåtor, och tankarna leddes också då 
gärna bort till evighetens områden. Han kände 
aftonen nalkas. Budet om flyttningen till en 
annan värld kun-
de komma när 
som helst. Han 
skådade med lugn 
framåt mot denna 
dag och fruktade 
ej. Han var förtro-
gen med Honom, 
som bär över de 
mörka vattnen.

Anders Johan 
Hydéns livsverk 
är avslutat. Långt 
och fyllt av möda 
har det varit. På 
detsamma kan 
psalmsångarens 
ord tillämpas.

Han har käm-
pat, han har 
vunnit 
Och behållit tro 
och hopp; 
Nu har han sin krona funnit 
Efter väl fullbordat lopp.

Sven Hammarqvist.
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Skolläraren Hydéns jordafärd
Ljusdals-Posten 1922-03-28

”En anslående sorgehögtidlighet i Ljusdal i 
söndags.

Anders Johan Hydéns stoft fördes på söndag-
en under stor tillslutning av sörjande till den 
sista vilan å Ljusdals kyrkogård.

Under det ’Aases död’ av Grieg spelades bars 
kistan in i kyrkan och placerades på katafalken 
i koret, varpå psalmen 486:1-3 sjöngs. 

Kontraktsprosten B.G. Jonzon framträdde 
härefter och höll en gripande dödsbetraktelse, 
utgående från Johannes evangeliums 16 kapitel, 
vers 32, där Jesus säger: Se, den stund kommer, 
då I skolen lämna mig allena: dock, jag är icke 
allena, ty Fadern är med mig.

Sedan prosten utlagt textens ord, dröjde han 
rätt länge vid minnet av den bortgångne. Det 
är nu, yttrade officianten, snart 36 år sedan jag 
lärde känna den hädangångne veteranen. Jag 
har kunnat följa hans liv och gärning och vågar 
därför uttala några intryck om honom.

Han var i mycket en bekymrens man: hans 
natur var sådan att han ej endast ville leva 
inom hemmet, han älskade människorna, och 
därför kunna han ej låta bli att verka för den 
församling, i vilken han bodde. Den som vill 
leva det rättas och godas verk, han tager också 
på sig de bekymmer han kunnat bli fri. Han 
var också en sanningsmänniska; den som är 
det finner ej heller allas sympati och aktning. 
Han sa oförskräckt ut sin övertygelse, han var 
mannen som vågade handla och säga efter sin 
tro. Missförstånd mötte honom därför också. 

Nu när hans gärning ligger bakom, då kan 
vi ej med annat än aktning och tacksamhet på 

vad han visade i verklig människokärlek och 
intresse för församlingen.

Att många tänka tillbaka på Anders Johan 
Hydéns livsgärning, det bevisas av det stora 
antalet personer som kommit tillstädes vid 
hans griftefärd. 

Officianten riktade därpå några tröstens ord 
till den dödes anhöriga, varefter han slutade 
sitt tal ungefär sålunda:

Hans bortgång har ett allvarsord att säga 
oss. Mitt i sitt intresse för församlingens viktiga 
angelägenheter kände han slutet komma, och 
det dröjde ej heller länge förrän hans sista stun-
der voro inne. Vaken för den skull, ty I veten 
icke när er sista kommer!

De tre skovlarna mull föllo, varpå psalmen 
193:4-5 sjöngs. 

Komminister E. Bergwall förrättade så be-
gravningsmässa, varefter följde psalmen 486:5. 
Kyrkokören sjöng därpå ’Högt över stjärnor …’, 
orgeln intonerade Karl XV:s sorgmarsch, kistan 
bars ut, och den officiella delen av sorgehögti-
den var avslutad. 

Vid graven hyllades den bortgångne i ett 
flertal anföranden. Talens rad inleddes av kam-
rer And. Wallin, som tackade å de närmast 
sörjandes, sina egna och vännernas vägnar. 
Folkskollärare S. Hammarqvist uppläste där-
efter en versifierad hyllning från den hädan-
gångnes systrar. För Ljusdals lärarekår talade 
överlärare E. Selling, för Västra Hälsinglands 
lärareförening folkskollärare E. Elovsson och 
för skolorna i Hälsingland folkskoleinspektör 
E. Westberg, Hudiksvall. Vidare framförde 
folkskollärare E. L. Holmén Ljusdals jultomtars 
sorg och saknad samt stora tacksamhetskänsla 
till sin förre ordförande, tolkande vad denne 
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nedlagt i arbete för de fattiga små i samhället. 
Rektor C. Bodlund uttalade några tacksamhe-
tens ord å Ljusdals kommunala mellanskolas 
vägnar och för Ljusdals missionsförsamling 
samt kristna ungdomsförening höll folkskollä-
rare S. Hammarqvist ett anförande. Nykter-
hetsvännernas (Ljusdals nykterhetsförbund) 
hyllning och tack framfördes av pastor Charles 
Ericsson, Ljusdals frisinnade förenings av 
folkskollärare E. Schölander och de första för 
Hydén läsande Ljusdalsskolbarnens av fru Bri-
ta Söderberg. 

Den av vemod, känsla och rörelse präglade 
akten avslutades med att kyrkokören innerligt 
och varmt sjöng ’Ljuvt är att hamna … ’.

En synnerligen rik och vacker blomsterskörd 
följde den högt aktade hedersmannens i gra-
ven. Bl. de till ett 40-50-tal uppgående kransar-
na märktes följande: från Ljusdals församling 
genom dess skolråd (Med tack för den långa 
livsgärningen i församlingens tjänst), Ljusdals 
lärarekår (Ett varmt tack till vännen o. kamra-
ten), Västra Hälsinglands lärareförening (För 
ädel sådd och trogen vakt hav tack), Ljusdals 
kommunala mellanskola (Tack för intresse och 
gagn inom styrelsen från skolans tillkomst), ett 
20-tal Ljusdalsbor (Från de första skolbarnen 
en sista hyllningsgärd till den gamle läraren), 
Ljusdals jultomtar (Tack för mångårigt arbete), 
Ljusdals missionsförsamling o. kristna ung-
domsförening (Vårt tack för troget och välsig-
nelsebringande arbete för Guds rike), Ljusdals 
nykterhetsförbund (Tack för trogen vakt kring 
nykterhetens fana), Ljusdals frisinnade för-
ening (Tack för trofast, oegennyttigt arbete), 
familjen Sima i Leipzig (Ett tack från föräldrar 
och barn).”

Vilka var då psalmerna som sjöngs? 1922 användes 
den så kallade Wallinska psalmboken från 1819. Psal-
merna 486 och 193 i den Wallinska psalmboken är:

486 I himmelen, i himmelen (sv. ps. 169 i nuvaran-
de psalmbok. I 1819 års psalmbok verkar det inte ha 
funnits med två melodier som det gör nu, så svårt att 
säga om det var 169 A eller 169 B som sjöngs. Denna 
psalm är fortfarande en populär begravningspsalm och 
verkar alltså ha varit det även 1922).

193 Jag vet på vem jag tror (sv. ps. 557 i nuvarande 
psalmbok) författad av Johan Olof Wallin själv. 

Jag tar med psalmerna då de på sitt sätt är en pus-
selbit till Anders Johans karaktär.
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Psalm 486 (169)

1. I himmelen, i himmelen, 
där Herren Gud själv bor, 
hur härlig bliver sällheten, 
hur outsägligt stor! 
Där ansikte mot ansikte 
jag evigt, evigt Gud får se, 
se Herren Sebaot.

2. I himmelen, i himmelen, 
vad klarhet, hög och ren! 
Ej själva solen liknar den 
uti sitt middagssken. 
Den sol som aldrig nedergår 
och evigt oförmörkad står 
är Herren Sebaot

3. I himmelen, i himmelen, 
vad sälla utan tal! 
Av änglarna och helgonen 
vad glans i ärans sal. 
Min själ skall bliva dessa lik, 
av evighetens skatter rik, 
hos Herren Sebaot.

4. I himmelen, i himmelen 
man inga tårar ser. 
Ej döden, ej förgängelsen 
där skola härja mer. 
Där skänkes fröjd och härlighet 
och frid och oförgänglighet 
av Herren Sebaot.

 
5. I himmelen, i himmelen 

en sällhet du berett, 
som intet öra hörde än 
och intet öga sett, 
ej njuten av ett dödligt bröst, 
ej sjungen av en dödligs röst, 
o Herre Sebaot.

6. I himmelen, i himmelen 
själv alla väsens Far 
med Sonen och Hugsvalaren 
en evig boning har. 
Ett trefalt helig sjunges där, 
då himlaskaran offer bär 
för Herren Sebaot.

*7. O Fader, Son och Ande, dig 
ske evigt lov och pris. 
Ack, öppna ock en gång för mig 
din himmels paradis. 
Ja, när jag fast i trone står, 
jag av din hand min krona får, 
o Herre Sebaot.

Psalm 193 (557)

1. Jag vet på vem jag tror, när 
mina synders minne med ångerns 
bittra kval betungar själ och sinne. 
Botfärdig nalkas jag min Gud i Jesu 
namn och öppnad ser för mig en Fa-
ders hulda famn. 

2. Jag vet på vem jag tror, när 
modfälld och förlägen jag saknar egen 
kraft att gå den goda vägen. Med 
redlig bättringshåg min bön till Jesus 
går, och helighetens kraft jag av hans 
Ande får. 

3. Jag vet på vem jag tror, när 
världens lust och lycka mig vilja söva 
in och i fördärvet rycka. Jag Jesu var-
ning hör och vandrar i hans spår och 
så med heligt mod i frestelsen består. 

4. Jag vet på vem jag tror, när 
livets glädje rymmer och hjärtat bris-
ta vill bland oro och bekymmer. Jag 
minns vad Jesus led; min själ ock 
måste så igenom svåra prov in i Guds 
rike gå. 

5. Jag vet på vem jag tror, när dö-
dens timme nalkas och dagens heta 
kval i aftonskuggan svalkas. Min Je-
sus i sin död har döden bragt på fall; 
han lever, och min själ med honom 
leva skall. 

6. Jag vet på vem jag tror. Men 
honom rätt jag prisar, när jag mitt hjär-
tas tro med verk och gärning visar, ej 
ropar ”Herre” blott, men Herrens vilja 
gör. Blott så i Kristi tro jag lever och 
jag dör.
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Hur blev livet för Anders  
Johans syskon?

Lars Gustaf [1857-1870] dog tidigt
Lars Gustav dog i TBC som 13-åring30

Frans Alfred [1859-1937] som tog namnet Rydén
Frans Alfred gifte sig med Josefina Albertina An-

dersdotter 1884-12-2331. De flyttade till Borås 1891 
där Frans Alfred arbetade som skomakare. De fick 6 
barn.

1937 dog han i en hjärnblödning. I kyrkboken står 
det: “Begravdes utan jordf. i svenska kyrkans ordning. 
Framst. Därom av den avl.:s son.” (… framställdes 
därom av den avlidnes son)32. Vad som ligger bakom 
det kan vi bara gissa. Han kanske låg i konflikt 
med kyrkan, eller hade på annat sätt tagit avstånd.

Anna Lovisa [1862-1933] tog också namnet Hydén
Anna Lovisa var först piga på olika ställen i hem-

trakten. 1880-10-20 flyttar hon till Ljusdal där hon bor 
med Anders Johan ett par år.

I senare kyrkböcker framgår det att hon är sticker-
ska och bibelkvinna. Hon flyttar runt till bland annat 
Sundsvall, Göteborg, Järvsö, Ånge. Med sig på delar av 
resan har hon lillasyster Klara Susanna, också hon re-
gistrerad som stickerska och ”bibelqvinna”33.

Hon dog i Ovansjö.

Klas Alfred [1865-1868]
Klas Alfred dog i TBC som 3-åring34

Hedda Sofia [1867-1941] (Johansson)
Vid årsskiftet 1880/81 var de två sista barnen 

(Hedda Sofia och Klara Susanna) tvungna att lämna 
skattetorpet och flytta in på fattigstugan35 i Öjelunda, 
Blidsberg. 

Hedda Sofia tillhörde fattighuset i tre år innan hon 
började tjäna som piga i trakten. Någonstans på vägen 
mötte hon brukaren David Johansson [1865-1940] 
med vilken hon gifte sig 1886. De bodde i Södra Ving36 
och fick en dotter vid namn Agnes Lovisa Dorothea 
[1886-1958].

Klara Susanna [1869-1936] behåller sitt namn 
Andreasdotter.

Klara Susanna var kvar på fattigstugan i 4 år och 
fick sedan arbete som piga ett antal år i trakterna kring 
det gamla hemmet. Vid 25 års ålder flyttar hon till 
storebror Anders Johan i Ljusdal, för att 1901 förena 
sig med systern Anna Lovisa i Järvsö37. Även hon blir 
en ”bibelqvinna” och trikåsömmerska. Hon bosätter 
sig slutligen i Lem i Ovansjö, numer Storvik väster om 
Gävle.

Fattighuset i Kärråkra38

Hungeråren 1868-69 fick stor betydelse för fattig-
vårdsfrågan. Dock inte på så sätt att omsorgen blev 
generösare.

Vid riksdagen 1869 pläderade många för att den 
obligatoriska fattigvården borde reduceras till ett mi-
nimum. Det senaste decenniets nöd hade varit för 
kostsam. 

Några menade att socknarna borde slippa ta ansvar 
för de utblottade. Detta borde istället vara upp till den 
enskildes goda vilja. Den fattigvårdslag som till slut 
sjösattes 1871 blev något av en kompromiss. Lagen 
gav i vissa avseenden uttryck för en ökad humanitär 
inställning, samtidigt som individens eget ansvar för 
sin situation poängterades. Att fattigvård handlade om 
samhällsfostran blev allt tydligare.

Fattighuset i Kärråkra byggdes 1831. Det var 8,4 m 
x 5,4 m stort, alltså 45 kvadratmeter. På detta utrym-
me rymdes en ”förstugukammare midt för förstugan” 
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3x3 meter. I denna stuga bodde mellan 8-11 personer 
under Hedda Sofia och Klara Susannas vistelse. I den 
mån de kunde fick de hjälpa till i hushållet eller jord-
bruket. Inkomsterna kunde komma från flera håll, till 
exempel insamlingar vid bröllop eller begravningar, 
kollekt, fattigbössor eller donationer. De kanske hade 
tillgång till en fattigkassa, som förvaltades av prästen.

Fattigstugan revs inpå 1910-talet.
För att skapa en känsla för livet i fattigstugan för 

de två barnen när det kom till fattigstugan 1880, 11 

respektive 13 år gamla, så bodde bland annat följande 
personer där: änkan Gustafva Isaksdotter född 1832, 
oäkta dottern Johanna Charlotta född 1865, före det-
ta soldaten Pehr Lund född 1796, hans hustru Maria 
Svensdotter förr 1797, änkan Maja Jönsdotter född 
1820 och gossen Sanfrid Karlsson född 1866. Utöver 
dessa fanns ytterligare 4 personer. Se också bilden ned-
an.

Inhysingarna i fattigstugan 1880. Hädda 
och Klara syns längst ner på listan. OBS! 
de olika åldrarna på inhysingarna.52

Fattighuset i Kärråkra till vänster i bilden
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 Namnet Hydén
Valet av Hydén som efternamn är inte solklart. När 
Anders Johan skrevs in på folkskoleseminariet 1795 
så använde han namnet Hydén. Som framgår av kyrk-
böckerna39 så bör namnbytet ha skett mellan åren 
1872-1875. 

Jag hade en teori om att namnbytet skulle ha nå-
gonting med hans beväringstid att göra. Det var ju inte 
ovanligt att rekryterna tilldelades nya namn. Men dels 
så var beväringstiden bara 30 dagar uppdelat på två år, 
dels så har jag inte funnit några belägg för namnbyte i 
de så kallade beväringsmönsterrullorna.

En annan, förmodligen mer sannolik, teori är att 
pojkarna hängde på trenden att byta ut sitt patrony-
mikon till ett släktnamn. Fram till andra hälften av 
1800-talet var patronymikon det vanliga sättet att ta 
ett efternamn, såvida man inte var av högre börd. Ett 
patronymikon är när man automatiskt tar till exempel 
namnat Larsson/Larsdotter för att fadern hette Lars. 

I och med att brodern Frans Alfrid också bytte 
namn, men till Rydén, så kan man tänka sig att Anders 
Johan och Frans Alfrid satt ner och diskuterade hur 
de skulle leva vidare. Och så kom namnen Hydén och 
Rydén upp. Och så fick det bli.

Morfar Anders 
Johan “John” 

Hydén  
[1899-1973] 74 år

Morfar föddes den 17 januari 189940 i de sista skälvan-
de minuterna av 18-hundratalet. Han var tredje barnet 
av fyra. Två äldre bröder och en lillasyster. Familjen 
bodde i Skollärarbostället i Sörkämsta i Ljusdal.

Morfar döptes till samma namn som sin far - An-
ders Johan Hydén, men han kallades alltid för John 
Hydén. 

Det finns inte så mycket information om morfars 
barndom och ungdom. Han spelade fotboll enligt fo-
ton, men mer än så är det inte. Realexamen blev hans 
formella merit. 

1919 skrivs han in i det militära som “icke vapen-
för”, dvs malaj. Hans första placering var som skrivbi-
träde på I23 Jämtlands fältjägarregemente som var be-
läget i Östersund. Han låg inne i 7 månader. Vitsorden 
var medel (3), han utmärkte sig alltså inte speciellt och 
gjorde heller inte bort sig. Under andra världskriget 
var morfar inkallad sammanlagt 287 dagar i fem om-
gångar under 1941-44.
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Mormor Katarina Teresia “Karin” 
Hydén (född Wennberg)  

[1889-1976] 87 år
Mormor är född41 en sommardag i Ovanåker, idag en 
del av Edsbyn. Mormors namn stavas Katrina (eller 
Katarina) Teresia, men hon har alltid hetat Karin. Mor-
mors far var sergeant och de flyttade till Ljusdal där de 
bodde på olika adresser. 

Mormor var nummer fyra i barnaskaran. 1921 är 
syster Lydia 34 år, mormor 32 och lillasyster Märta 29 
år. Och ingen av dem är gifta! Hualigen!

Mormor och morfar hittar  
varandra

Det finns två olika berät-
telser om mormor och 
morfar och hur de fick 
varandra. 

Enligt den ena var 
mormor kräsen när det 
gällde karlar. Så kräsen 
att när den biologiska 
klockan började ringa 
i kroppen och hon inte 
funnit den rätta, fick hon 
ta vad som bjöds. Det 
blev morfar.

Enligt den andra, lite mer romantisk, berättar his-
torien att mormor i något sammanhang höll på att 
drunkna.

”Tack för att du räddade mitt liv. Du ska få allt du 
önskar dig”, lär mormor ha sagt.

”Då vill jag ha din hand”, svarade morfar.
Och så blev det. 
Bröllopet stod i Leksand kyrka den 1925-09-06. 
 Hur kommer det sig att de gifter sig i Leksands 

kyrka? Var det för att mormor var 10 år äldre? Fanns 
det någon skam i att gifta sig i Ljusdals kyrka? Fanns 
det någon anknytning till Leksand? Om detta har jag 
inte funnit någon information.

Notering i Leksands kyrkoböcker angående vigseln.53

Karin, Gun, Hans och John ca 1935
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Morfars yrkesliv
Om morfars yrkeskarriär 
ska sammanfattas kan det 
se ut så här: 

Han börjar sin yrkes-
bana som handelsbiträde 
på O E Collins manufak-
turfirma i Ljusdal. 

1920-11-29 flyttar han 
till Firma Öman i Skel-
lefteå42 

1923-10-03 blir det 
Tierp43 där han drev en 
egen verksamhet en kor-
tare tid. 

1924-08-15 Nästa sta-
tion på vägen var Sunds-
vall. Där hette företaget 

Dahlman & co. Under 
denna tid är mormor 
och morfar nygifta. 
Mormor är gravid 
med mamma i magen 
och väljer att skriva 
sig på morfars adress 
1926-08-2044. Hon 
bor där bara en må-
nad. 1926-09-18, en 
vecka innan mamma 
Gun kommer till värl-
den, flyttar mormor 

tillbaka till Ljusdal. Men morfar är skriven i Sundsvall 
ett antal år till. 

1931-02-14 går färden vidare till Stockholm! Han 
har nu fått anställning som handelsresande hos AB 
John Werner & co, ett företag som sålde “korta varor” 

(damunderkläder). Den första bostaden är på Norrmä-
larstrand 80 nb. Det är till mormors kusin Annie Viola 
“Lola” Naumburg45 46 han flyttar 47. Det förefaller som 
om morfar blivit lovad en lägenhet av sitt företag AB 
John Werner & Co. Han bor hos moster Lola i två må-
nader och flyttar sedan in på Barnängsgatan 23, vilket 
var arbetsgivarens adress, och där är han skriven i 7 år.

1938-01-29 flyttar morfar formellt tillbaka till Ljus-
dal. 

 Morfar verkar ha varit mycket duktig som säljare. 
Redan 1925 får han en klocka för att ha varit årets för-
säljare. Som vi ska se senare så har han bland annat råd 
att köpa två hus och en päls till mormor. 

Det intressanta är att morfar är 
skriven på dessa olika orter, trots att 
han har både fru och barn i Ljusdal. 
Och bygger hus där. 

Någonstans dessa år så finner 
mormor och morfar en bostad på 
Kaptensgatan i Ljusdal. Till slut 
står huset på Badhusgatan 6 klart, 
gissningsvis 1936, och de kan flytta in där. Först 1938-
01-29 är morfar åter skriven i Ljusdal. Kanske var det 
krav från myndigheterna att han skulle var skriven på 
arbetsgivarens adress, kanske var det av skattemässiga 
skäl.

John Hydén och Kurt Rosendahl ut-
anför Skoglunds och Winercafeét på 
Norra Järnvägsgatan 29, Ljusdal. 

Storgatan 21 i Sundsvall, där morfar 
bodde 1924 och framåt. Bilden tagen 
2019.
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Pälsen
Fru Karin Hydén köper en nertz-päls, en minkpäls, 
för 12 500:-. Året är 1954 och det blir hennes 65-års-
present. Pälsen betalas med 10 000:- vid leveransen 
den 24/11 och resterande 2 500 per den 1/1 1955.

Detta kvitto har satt min fantasi i full verksamhet. 
Enligt Statistiska centralbyråns tabeller motsvarar en 
krona 1954 ungefär 14 gånger värdet idag. Det skulle 
betyda att denna nertz-päls skulle motsvara ett nutida 
värde på 175 000:-.

Vid samtal med en körsnär i Stockholm får jag 
veta att en minkpäls av fin kvalitet idag kostar kring 
100 000:-. I mitten av 80-talet var prisnivån som 
högst och låg då på 125 000:-.

Vilka var egentligen mormor och morfar? Jag har 
aldrig hört att de skulle vara rika, men uppenbarligen 
fanns det pengar. Eller var det så att mormors fåfänga 
fick kosta? Hur pass stor statusmarkering är en sådan 
päls på en mindre plats som Ljusdals köping? Hade 
morfar fått extra i provision eller kom pengarna från 
någon annan affär, eller ...? Mormor var riksväxeltele-
fonist, vilket var lite finare än en vanlig telefonist, på 
Telegrafen. Så förvisso hade de dubbla inkomster. 

Mina tankar far iväg.
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Morfar In memoriam 1973-05-23 Ljusdals-Posten
”I söndags avled i sitt hem köpman John 

Hydén, Nore, Ljusdal, i en ålder av 74 år. Han 
var infödd Ljusdalsbo, tog realexamen här 
innan han ägnade sig åt affärsbanan, först som 
anställd hos O E Collins manufakturfirma och 
därefter som egen affärsidkare i Tierp. Efter 
någon tid begav han sig till Firma Öhman i 
Skellefteå, där han stannade i 7 sju år, och lika 
lång tid verkande han som resande för Sunds-
vallsfirman Dahlman & co innan han anställ-
des som Werner & co:s i Stockholm resande på 
över Norrland. Han var under en följd av år 
även representant för Gahna textil i Stockholm. 

Efter inträdet i pensionsåldern slog han sig 
ner för gott i födelseorten, där han hela tiden 
haft sin familj och sin bostadsvilla. I sin krafts 
dagar var han en hängiven sportfiskare, som 
kände de norrländska fiskevattnen lika väl som 
han var bekant med alla landsändars manu-
fakturhandlare. 

Närmast sörjande är maka, Karin, f Wenn-
berg, dottern Gun Rolfhamre, gift med direktör 
Göran Rolfhamre, sonen Hans Hydén, bosatt i 
USA, en broder f. landsfiskalen Einar Hydén i 
Hudiksvall och en syster folkskolelärare Signe 
Jonsson i Saxdalen samt barnbarn.”
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Morfar i mitt minne
Morfar var kringresande handelsman i ”korta varor” 
för John Werner & co. Korta varor var dåtidens sedliga 
sätt att säga att han bland annat sålde damunderkläder. 
Korta varor var också mindre nödvändighetsartiklar 
som inte mäts utan säljs styck- eller dussinvis, speciellt 
ekiperings- och sybehörsdetaljer. Distriktet var övre 
Norrland, ett jättestort distrikt.

Resorna i bilen var långa och 
många. Ofta hade han ont i nack-
en vilket sades bero på att han var 
tvungen att sitta i drag i bilen för att 
få ut värmen på somrarna. På den 
tiden var bilens AC lika med ett öp-
pet fönster.

Morfar var alkoholist, en perio-
dare. Hans alkoholism finns doku-
menterad i journaler från 1949 (de 
tidigaste sparade journalerna), men 
troligtvis går alkoholismen mycket 
längre tillbaka än så. Hans påbrå för 
alkoholismen är för mig okänt men 
jag gissar att många ensamma kväl-
lar på övre Norrlands hotell knap-
past var till fördel för hans själsliv. 
Själv blev jag medveten om morfars 
alkoholism först under senare vux-
enliv. Mormor och mamma lyckades 
alltid gömma detta för oss barn. 

Min fantasi skenar iväg om ensamma kvällar på 
stadshotell. Och dess lockelser. Måhända var morfar 
en hedersam man, eller så kanske han föll för frestelser. 
Jag har lämnat DNA-prov, och ser det inte som omöj-
ligt att någon gång i framtiden få en träff på någon ku-
sin som jag aldrig hört talas om. 

”Mormor visade sig aldrig naken för sin make”, är 

en kommentar jag fått höra om mormor. I mina tankar 
får jag en fantasi om mormors dåliga självkänsla, och 
om den tidens moral och vad den kunde ställa till med. 
Jag kan också föreställa mig morfar och hans längtan 
som man, som kanske inte alltid besvarades.

På julafton, som alltid firades på Nore, var det alko-
holfritt. En vana jag tagit med mig själv under alla år 
som vuxen; ingen alkohol på julen. Jag kan inte påmin-
na mig om att jag sett spritflaskor alls på Nore. 

Pappa har berättat om hans 
och mammas bröllop 1948, då 
mormor hade ett styvt jobb att 
hantera morfar som var ordent-
ligt full. Pappa har också berättat 
om flera dramatiska bilturer från 
Ljusdal med morfar till avgift-
ningsbehandling i Stockholm. 
När det blev dags för ytterligare 
en avgiftning i Stockholm för 
morfar hade pappa inte möjlighet 
att köra, eller om det var så att 
han bara totalvägrade. Han bad 
sin svåger Hagen att köra ner 
morfar, vilket han accepterade. 
Resan blev livsfarlig och fasans-
full. Morfar hade delirium.

Resan till sonen Hans i USA 
1958 är en annan historia som 
gick i spritens tecken. Morfar höll 

sig nykter under nästan hela resan. 
Men i slutet på resan föll han dit igen och mormor fick 
ett drygt jobb att få hem honom till Sverige och Ljusdal 
igen.

Återigen far min fantasi iväg med stadshotellskväl-
lar och kanske inte alltid så nyktra bilfärder till nästa 
kund. 

Tillsammans med spriten hade morfar en dragning 

Den morfar jag minns.
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till kodein, ett beroendeframkallande morfinderivat. 
Förr kunde kodein köpas i mindre doser i det då re-
ceptfria läkemedlet Bamycod. Dock fick man bara 
köpa två tuber, lika med 2x20 tabletter, åt gången. 
Många gånger när jag åkte med morfar ”på Ljusdal” 
eller ”på köpingen” som det sades, stannade han ut-
anför apoteket. Först fick jag gå in och köpa två tuber 
Bamycod, och sedan gick han in och köpte två till. På 
detta sätt kom jag att agera i en form av omvänd lang-
ning, kan man säga.

Anledningen till värken lyser fram i sjukjournaler-
na. Det finns flera tillfällen då han i fyllan ramlat och 
slagit i huvudet, med hjärnskakningar som följd. Även 
diskbråck i nacken nämns. 

I sjukjournalen för 1972, året innan han gick bort, 
går det att läsa: ”På fjärde vårddagen utvecklar han ett 
vilt blommande delirium men bl a försök till bärsär-
kagång på kliniken, sprang sedan utomhus och fick 
bäras tillbaka till avdelningen av fem personer. Finalen 
på avdelningen blev ett grand mal-anfall varefter pat. 
utan besvär kunde sövas ner”. Om jag sätter denna vitt-
nesskildring i relation till de tidigare resorna till avgift-
ning i Stockholm, så förstår jag pappas ovilja att köra 
honom en gång till.

Morfar var respektingivande. Det var ingen man 
satt och kallpratade med. Var jag med honom, var det 
på hans premisser och inget annat.

Morfar hade en egenhet och det var att när han till 
exempel ville ha salt vid bordet, petade han mig i sidan 
med sitt finger och pekade på saltet. Det gjorde alltid 
jätteont. Jag kan fortfarande känna hans finger i sidan 
när jag tänker tillbaka. Ett respektlöst finger som vi-
sade på total brist på känsla för ett barn. Inte konstigt 
kanske på den tiden, men ändock ett trist minne.

Min bild av morfar innehåller inte alltför många 
ljusa glimtar. Men det finns några. Ett par berättar jag 
om senare i kapitlet om Kilsveden. Ytterligare ett posi-
tivt minne är från en julafton, jag var kanske 10 år, så 
skulle radiogrammofonen stängas av. Jag sträckte fram 
handen för att göra det, men pappa bannade mig, väl 
medveten om vad mina klåfingriga fingrar brukade 
ställa till med. Men då tog morfar mig i försvar och att 
”det klarar Lars-Anders”. 

Under hans sista år i livet finns bilden av honom 
när han vid lunchtid hasade ner till köket och stekte 
samma lunch varje dag: isterband och ägg. För att 
sedan gå upp och lägga sig igen efter maten. Morfar 
behövde vila mycket.

20 maj 1973 berättar sjukhusjournalen: ”Hemsam-
ariten ringer och omtalar att pat avlidit i sin bostad c:a 
kl 14.00” och ”Pat avled stilla i sin säng under det att 
hemsamarit var närvarande”. Mormor var själv inlagd 
på sjukhus dessa dagar. Så skönt att morfar slapp dö 
ensam. 
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Morfar och 
mormors hus48

Mormor och morfar förknippar jag med tre olika hus. 
Dessa hus har olika historier för mig. Husens historia 
har också väckt min nyfikenhet. 

Badhusgatan 6  
(Brogatan 2)

1934-01-15 köpte morfar tomten nummer tre i 
kvarteret Sjöorren. Adressen är då Brogatan 2. Varken 

adressen eller kvartersnamnet finns kvar idag. Nu he-
ter adressen Badhusgatan 3.

Köpesumman för tomten är 1 200:- och ytan är 
1.508 kvadratmeter.

Fram till 1924 var det som på kartbilden kallas för 
Sjöorren helt oexploaterat. 1924-11-27 var en avstyck-
ning gjord, dvs nya tomter var utmärkta. Den gata som 
idag heter Badhusgatan hette då Brogatan. Brogatan 
fortsatte västerut och gick ihop med den dåtida nedre 

delen Åkers-
tagatan. Över 
viken, som idag 
inte finns läng-
re, gick en bro, 
därav namnet 
Brogatan. 

Nåväl, 
morfar visade 
intressen för 

den tomt som kallades Sjöborren 3 (se pilen på bilden). 

1934-02-08 gjordes en tomtmätning och 1934-05-09 
fick morfar lagfart på tomten. Jag kan inte hitta några 
dokument om när huset var klart, men det är väl rim-
ligt att anta att huset stod klart under 1936. 

Huset byggdes för två familjer. Den ena var mor-
mor och morfar med barn. De flyttade dit från den 
närliggande Kaptensgatan. Den andra familjen var 
mormors systrar Lydia och Märta. Lydia och Märta 
fick en två-rummare i övre planet med egen ingång 
från gatan. 

1951-10-10 såldes huset till Idon Andersson, och 
mormor och morfar flyttade permanent till Nore. Ly-
dia och Märta bodde dock kvar.

Numera heter fastigheten inte Sjöborren 3 utan 
Åkersta 10:3. 

Badhusgatan med moster Lydia på balkongen. 
1960?

Badhusgatan 6 2018
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Nore (Nore 5:1)  
Kyrkstuguvägen 19

Det vi i familjen kallar Nore är det hus där mormor 
och morfar bodde. 

Husets historia börjar egentligen 1876 då Hilda 
Kristina Westh föddes i Tallåsen. Hennes föräldrar 
drev en kaférörelse. När föräldrarna inte orkade läng-
re tog Hilda över kaférörelsen fram till 1926. Nu blev 
hennes nästa projekt att starta turisthotellet Noregår-
den, “som under hennes dugliga och ansvarsmedvetna 
ledning utvecklade sig till ett 
aktat företag.” I kyrkböck-
erna benämns hon “pensio-
natsinnehavare”.

Men så kom bröstcan-
cern och bekymrade hennes 
liv. Att fortsätta som pensi-
onatsinnehavare var inte att 
tänka på, varför hon letade 
ett annat boende. Då föll 
ögonen på Nore 5:1 som 
just avstyckats (1933-10-
28). 1935 köpte hon Nore 
och gissningsvis stod huset 
klart 1936 och hon kunde flytta in. Där fick hon bo sitt 
sista levnadsår. 

I en ålder av 62 år avled på lördagen 1937-04-12 
fröken Hilda Westh i “Bröstcancer med metastaser i 
lungorna”.

“Den bortgångna var en mycket arbetsam och duktig 
kvinna, som gjorde sig omtyckt och avhållen av sin om-
givning. Hon sörjes närmast av syskon”, som det står i 
dödsannonsen49.

Uppenbarligen gick det bra för morfar som han-
delsresande samt att mormor jobbade på Telegrafen. 
Huset på köpingen var klart ca 1936 och redan 1939 

ville mormor och morfar ha ett sommarhus. 
1939-08-26 betalar morfar 7 100:- till Hilda Wesths 

sterbhus som köpeskilling för Nore. Köpeskillingen 
delades mellan morfar och ”farbror Tage” (morfars 
bror); de ägde alltså hälften var. Detta är en förklaring 
att “lillrummet” i hörnet på vardagsrummet kallades 
“farbror Tages rum”. Detta ”lillrum” finns inte mer. 
Pappa Göran byggde bort det på 90-talet för att få ett 
större vardagsrum.

Nore fungerade som sommarhus fram till 1951 då 
huset på köpingen såldes, och morfar och mormor flyt-

tade till Nore permanent.
1954-08-11 köpte mor-

far ut farbror Tages andel 
och blev nu ensam ägare. 

Efter både morfars och 
mormors död (1973 resp. 
1976) övergick Nore i mam-
ma Guns ägo 1977-09-20. 
När mamma Gun dog 1998, 
var det mina två systrar 
Lena och Katarina som tog 
över Nore.

Den historia som jag 
fått höra om att Nore varit ett strandkafé kan knappast 
vara riktig, då Hilda måste varit mycket sjuk sitt sista 
år i livet. Däremot kan huset kanske byggts som ett 
kommande strandkafé, med tanke på loggiorna.
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Mina betraktelser
Nore ger mig många blandade och motstridiga känslor. 

Nore är en fantastisk plats där det ligger två kilome-
ter väster om Ljusdals kyrka och invid sjön Växnans 
strand. I folkmun är Nore lika med den kommunala 
badstranden med en 600 meter lång sandstrand. Ute 
i vattnet finns ett hopptorn och på baksidan av Nore 
finns Brådjupet, en liten sandstrand där vattnet är 
tvärdjupt. Hopptornet hade på sin tid en avsats på fem 
meter. Från den hoppade jag en gång, men dyka våga-
de jag aldrig. Trots att jag stod där länge. Från 3-meters 
dök jag många gånger.

När vi på somrarna (1956-1960) åkte till Ljusdal 
från Göteborg, där vi då bodde, bytte vi tåg i Krylbo. 
Det gick snälltåg och ånglok på den tiden. Jag kommer 
ihåg att mamma sa att vi trots sommarvärmen måste 
stänga fönstret så att inte ånglokets sotbemängda rök 
skulle komma in. Att byta i Krylbo var spännande; 
skulle vi hinna med nästa tåg? På vilket spår gick det?

Första advent 2012 passerade frun och jag Krylbo 
på väg till Falun. Visst är det ett imposant stationshus 
än i dag, men då, då var det världens metropol på väg 
till sommarens Ljusdalsvistelse. 

När vi alla var på Nore på somrarna bodde vi i Lill-
stugan. Jag hade rummet längst in, mamma och pappa 
mittenrummet och Lena bodde i första rummet. Det 
var tryggt att bo längst in. På morgnarna när jag vak-
nade först av alla kunde jag hoppa ut genom fönstret i 
mitt rum och pinka. I stora huset bodde mormor och 
morfar. 

Nedanför slänten bakom stora huset fanns det en 
lång L-formad smal rabatt med blommor. På varsin 
sida om denna rabatt fanns en smal sandremsa innan 
gräsmattan tog vid. Denna sand var min sandlåda. Här 
kunde jag leka med mina bilar och gräva som jag ville.

Jag var uppenbarligen frusen på somrarna eller så 

ville jag ha någon form av extra trygghet, för även de 
varmaste dagarna ville jag ha mössa och vantar på när 
vi var på stranden.

Bergmans pepparkakor, idag är det en stor indu-
stri, började sin verksamhet i undervåningen i ett hus 
på Nore. Därifrån spreds pepparkaksdoften över hela 
området på dagarna. Några gånger gick vi dit och fick 
en liten påse med pepparkaksspill. Men det var inte 
så ofta. Det var säkert hundra meter dit och utanför 
tomtgränsen. Dessutom var det så sällan som jag hade 
några kompisar på Nore att följa med, och ensam ville 
jag inte gå.

Att kasta pil mot darttavlan var ett ständigt kon-
fliktämne med morfar. Tavlan hängde på dörren till 
vedboden och dörren kunde skadas om jag inte träffa-
de piltavlan. Samtidigt var det roligt att kasta pil, speci-
ellt att få tävla med pappa när han också var på plats.

Nore hade sin egen lanthandel - Jäderlöfs - ute vid 
stora vägen. Dit fick jag gå och handla ibland, tillsam-
mans med mamma. Hos Jäderlöfs ”skrev man upp” 
varorna i en bok. En gång i månaden fick mormor och 
morfar betala sin skuld. Ett system som uppenbarligen 
fungerade bra. I dag är Jäderlöfs rivet och det står ett 
stockvirkeshus där istället. 

På vintern 
när morfar skulle 
endera hämta tid-
ningen i postlådan 
400 meter bort vid 
stora vägen eller 
åka och hand-
la, körde han ut 
sin Vauxhall ur 
garaget. Sen fick 
den stå på tomgång på tomten tills dess den var varm. 
Halva Nore fylldes med avgasrök, men på något sätt 
blev det ett signum för min bild av honom.
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Det som gör Nore så motsägelsefullt för mig var att 
mamma kände sig tvungen att tillbringa alla somrar 
där för att ta hand om sina föräldrar. Brodern Hans 
bodde i Amerika och kunde inte göra sin del. Dessut-
om var mamma flicka, storasyster och den som måste 
prestera för att få sin mammas och pappas kärlek, 
tänker jag. Jag var den levnadsglada lilla killen, och 
senare lite större killen, som behövde utrymme för min 
upptäckarglädje samtidigt som mormor och morfar 
ville ha lugn och ro. Mamma hamnade nog alltid mitt 
emellan. 

Ett av få glada minnen från Nore var när mamma 
och jag på kvällarna tog en cykeltur för att plocka 
blommor. Blommor som gav mamma sådan glädje. 

Rent allmänt har jag bilden av att jag alltid var i 
vägen och att mamma försökte skydda mig så gott hon 
kunde. De enda gångerna jag hade en självklar plats 
inomhus var när jag spelade kortspelet Femhundra 
med mormor. 

Kilsveden 1960-tal

Kilsveden var mormors och morfars fiskestuga som de 
hyrde. En liten timrad stuga med två rum och ett en-
kelt kök. När mormor och morfar började hyra stugan 
vet jag inte, inte heller när de upphörde med att hyra 
den. 

Stugan låg invid Bäckesjön mellan Bäckan och 
Hennan två och en halv mil norr om Ljusdal, mitt 
emellan tallar och granar. Getingar fanns det överallt.

Utedasset luktade konstigt och jag försökte undvika 
att gå dit. Det fanns inget rinnande vatten så händerna 
fick tvättas på gaveln av huset med uppumpat vatten. 
Båtbryggan framför huset kunde jag bada ifrån, även 
om botten var otäck. Vid bryggan låg morfars lilla 
öppna roddbåt med en liten motor på. På kvällen lades 
nät ut för att bli vittjade morgonen efter, då morfar och 
hans fiskekompis Werner från Aspviken åkte ut och 
hämtade upp näten. Werner var den som fick ro när 
morfar la ut eller tog upp näten. Några gånger fick jag 
förtroendet att ro. Stor sak - jag var betrodd av morfar! 
Att få morfars förtroende hände inte varje dag, precis.

Bredvid bryggan fanns en stor sten som jag ibland 
lyckades klättra upp på. Men det var alltid läskigt för  
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jag rädd att jag skulle ramla ner. Annars stod jag på 
bryggan och kastade med kastspö.

När jag blev lite äldre hände det att jag fick köra 
båten själv utanför bryggan – det var stort. En gång 
fick jag till och med göra det när mamma och pappa 
satt och drack kaffe i stugan. Då var det jag som var 
kung på sjön.

De som ägde marken i Kilsveden var Anny 1902-
1993 och Oskar Stocksell 1904-1987. Ett strävsamt 
gammalt bondepar. De hade en häst och en gris. Jag 
älskade Anny och Oskar. Jag fick vara där så mycket 
jag ville och de trodde på mig och mina förmågor. Hos 
dem blev jag låsmekanikern. Varje gång jag kom fanns 
det alltid ett lås, stort eller litet, som måste repareras 
eller smörjas och det var min uppgift. Jag blev omhän-
dertagen och sedd.

När Anny och Oskar blev för gamla för att bo kvar 
flyttade de till en pensionärsbostad i Hennan där jag 
och min familj besökte dem flera gånger.

2011 for Margareta och jag in till stugan för att se 

vad som fanns kvar. Inget. Nu är där ett fritidsstuge-
område. Allt det gamla är borta och det står ett annat 
fritidshus där fiskestugan stod. Men den stora stenen 
finns kvar, och, konstigt nog, nu var den inte alls lika 
hög längre.

Syster Lena på Stora Stenen ca 1960Jag med metspö ca 1960
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Morfars syskon

Ejnar Hydén [1892-1975] 83 år
Utbildade sig till polis. På 30-talet var han konstapel i 
Landskrona. Huvuddelen av sitt liv var han landsfiskal 
i Hudiksvall. 

1924-01-06 gifte han sig med Edit Lindberg [1891-
1937]. De fick barnen Lennart Hydén 1924-05-17, 
Ingrid Hydén 1926-03-01. Lennart i sin tur fick sonen 
Olle som jag jobbade tillsammans med på 90-talet på 
Ericsson. 

Tage Hydén 
[1894-1972] 78 år

Det vi vet är att han gick 
i sin fars fotspår och blev 
folkskollärare. 

1914 gick ha ring IV i 
Hudiksvalls läroverk, enligt 
kyrkboken.

Vi kan gissa att Tage gick 
den fyra-åriga seminarie utbildningen i Härnösand. 
Minimiåldern för att komma in på seminariet var 16 
år. Det är därför möjligt att Tage med hjälp av sin far 
kom in på utbildningen redan vid unga år. Om vi till-
låter oss att fantisera vidare skulle alltså Tage kunnat 
vara färdig med sin utbildning vid 20 år och gjort nå-
gon form av lärarpraktik i Ovanåker dit han flyttade 
som 20-åring (1914-10-13)

Våren 1914 mönstrade han och togs ut till infan-
teriet. Tages militära referens var “IIII 61/14”. “14” 
betyder att han är inskriven 1914. “61” betyder att han 
skrevs in i “61 - Bollnäs rullföringsområde” och “IIII” 
är inskrivningsnumret. 

När han började studera är oklart men det som 
framgår ur kyrkoböckerna är att han flyttade till 
Ovanåker som 20-åring (1914-10-13). Hans titel var 
studerande och han fick bo i kyrkoherdebostället. Vad 
har gjorde i Ovanåker är oklart. Kanske var det någon 
form av lärarpraktik.

15-09-25 flyttar han tillbaka till Ljusdal till familjen 
i Vij. Förmodligen hängde detta samman med att ha 
skulle rycka in på I23 för sin grundtjänstgöring på 300 
dagar i Östersund. 

Enligt värnpliktskortet framgår att Tage skötte sig 
bra och han togs ut till plutonchefutbildning I23 i Öst-
ersund. Han gjorde sina 300 dagars grundövning 1915-
16, samt två gånger två månaders vidareutbildning 
under 1916. Han hann med en repövning 1917. 1919 
blev han befriad från fler repövningar. 

Sommaren 1916 tillbringar Tage sommaren i 
Strängnäs. Om det hade med det militära att göra eller 
om det var något annat står inte att finna. 

Tages första riktiga jobb verkar vara i Sylte frälse 
i Trollhättan, där han bodde på adressen Maden 23 
1917-09-04 — 1921-02-21. 

1921-02-21 flyttade Tage till Lidingö. Där bodde 
han fram till sin död 1972, på olika adresser.

Tage fick aldrig några barn. Jag har hört talas om en 
kvinna vid namn Ingeborg i samband med Tage, men 
vet inte om detta är sant. När Tage närmar sig de 60 
så gifter hans sig 1954-02-14 med Elin Katarina Stark 
1897-12-02 — 1956-06-12. Dessvärre fick de bara dry-
ga två år tillsammans. 

1960 kom jag och min familj till Bodalsvägen 10 på 
Lidingö.

Farbror Tage, som han kallades i familjen, bodde då 
på Vasavägen 3 invid Vasaplatsen på Lidingö. Detta var 
innan Lidingös nya centrum byggdes.

Farbror Tage syntes i mitt liv på två sätt. Dels var 
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han överlärare och var den som tog emot storasyster 
Lena och mig på Bodalsskolan när vi började där no-
vember 1960. Dels hade han en TV! En svartvit, för 
färgTVn var inte uppfunnen än.

Det hände lite då och då att jag på lördagskvällen 
tog nians buss till honom från Bodalsvägen. Jag fick 
en peng av honom för att gå till kiosken och köpa ett 
paket glass och en banan. Sedan satte vi oss framför 
TVn och tittade på lördagsdeckaren. Det var endera 
Perry Mason med Raymond Burr, eller Helgonet med 
Roger More. Helgonet åkte alltid i en vit Volvo PV 
1800. Men mest av allt kommer jag ihåg farbror Tages 
ständiga hummande när vi satt framför TVn. Och un-
der TV-programmen fick jag äta så mycket glass och 
banan jag ville. 

När farbror Tage hade familjemiddag tog han hem 
glass, något som var väldigt speciellt på den tiden. 
Glassen låg i en låda med rykande kolsyreis. Jättespän-
nande, men farligt sa mamma och pappa. Man kunde 
fastna på isen. Vilket gjorde det extra spännande för 
mig och de andra barnen som var med.

När farbror Tage dog 1972 fick min storasyster bo i  
hans lägenhet ett tag.

Signe Jonsson [1901-1995] 94 år
Signe utbildade sig till småskollärare och gifte sig med 
Klas Arnold Jonsson [1907-1965]. De fick sonen Bengt 
Emil [1936-2010] som sedermera blev en känd svensk 
poet, författare, radioman, tonsättare och skribent.

Signe med familj levde sitt vuxna liv i Saxdalen i 
Grangärde utanför Ludvika, där jag och min familj 
besökte henne på tidigt 80-tal.

Morfars och 
mormors ätt-

lingar
Ett sätt att förstå vem morfar var är att spegla honom 
via sina barns livsöden - det vill säga mamma Gun och 
morbror Hans. Självklart ger deras livsval bara en liten 
men viktig glimt i vem morfar var. 

Mamma Karin Gunnel ”Gun” 
Ingegärd Rolfhamre [1926-1998]  

72 år
Min relation till mamma förvånar 
mig. Relationen har fått ta myck-
et tid i anspråk under min tid i 
terapi, men kan fortfarande mest 
betecknas med frågetecken.

Mamma fick Parkinsons och 
bröstcancer och slutade sina dagar 
1998, 72 år gammal på Lidingö 
sjukhus. Jag har inte saknat henne 

en enda dag, och det både förvånar och skrämmer mig.
Allt eftersom åren gått, efter de samtal jag hade med 

pappa innan han dog, arbetet med boken Från offer till 
man och annat som hänt har jag fått en lite klarare bild 
av min mamma och det arv jag fått med mig från hen-
ne. Vissa delar har blivit lite klarare men fortfarande 
är det mycket lite jag förstår. En brist på förståelse som 
gör att jag har svårt att sörja henne.

Pappa har många gånger berättat om att när mam-
ma föddes 1926, var det till stor besvikelse för mormor 
Karin. Hon ville ha en pojke. Denna mormors besvi-
kelse kom att prägla mammas liv. Hur skulle hon kun-
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na duga? Hur skulle hon kunna få sin mammas kärlek 
utan att behöva prestera och tråna efter bekräftelse?

Två år efter mamma kom lillebror Hans till världen. 
Från start blev han mormors gullegris och fortsatte 
vara det resten av mormors liv. Hans var en orolig själ 
och inte speciellt hågad för studier. ”Gun och Hans var 
väldigt olika varandra”, berättar faster Annagreta och 
fortsätter ”Hans tyckte bäst om mig i syskonskaran på 
Rolfhamre. Jag hade inte läst så mycket. Han kände sig 
mest lik mig studiemässigt.”

Mormor var mån om den bild som visades upp och 
där blev mamma ett verktyg. Mamma kunde alltid få 
vara en docka att visa upp. Pappa har berättat om hur 
han som liten bondpojke såg den fina köpingsflickan i 
kyrkan, iklädd päls. Han påstår att han blev förälskad 
redan då.

Många är de historier pappa berättat om hur Hans 
i praktiken favoriserades av mormor och hur hon tog 
honom i försvar när mamma och pappa ansågs orätt-
visa. Orättvisan bestod i att mamma och pappa drog 
en tydlig gräns mot Hans när han trampade in i deras 
revir.

Jag kan göra mig en föreställning om hur det var att 
vara ett oönskat barn och dessutom flicka. Att en flicka 
var född till att passa upp i hemmet var en självklarhet 
på den tiden. Lillebror Hans torde ha kunnat dra fördel 
av det, dels som pojke i sig men dessutom som älsk-
lingsbarnet.

När Hans var 24 år emigrerade han till USA. Så här 
skriver Anders, Hans son boende i USA, om sin min-
nesbild efter en resa till Ljusdal med sin far.

”My father was VERY close to Karin. From what he 
has told me she was a saint.”

Mitt liv startade egentligen en krigssommar i bör-
jan på 40-talet. Det var lekafton i Ljusdals Folkets 
park. På den tiden var det i Folkets park saker och 

ting hände och det gjorde det denna lekafton också. 
Pappas blick fanns mammas dito och de gick hem 
hand i hand. Blickarna överkom det avstånd som det 
var mellan en fin köpingsflicka och en bondson. Det 
gick så långt att mamma presenterades på Rolfhamre, 
släktgården på pappas sida, och pappa på Nore, där 
mamma bodde med mormor och morfar. Uppenbar-
ligen föll den blivande partnern i nåd hos respektive 
föräldrar. Så småningom var det dags att sätta in en 
annons i tidningen.

Förlovningen stod 1946-12-31 och giftermålet 
1948-06-02. Innan storasyster Lena kom till världen 
jobbade mamma som laboratorieassistent, men efter 
det var hon hemmamamma.

Den bild jag fått av mamma genom andras berättel-
ser är att hon var mycket vacker och behaglig. Blyg var 
hon nog men hon var också den perfekta värdinnan 
och sågs som en viktig del av pappas framgång. Hon 
var väldigt förtjust i barn och väldigt förtjust och kun-
nig i blommor. Hon såg det där sköna på något sätt, 
som fanns överallt.

Mamma var väldigt mån om sin vikt och figur. Fas-
ter Annagreta berättar:

”När jag bjöd på kaffe tog hon bara en kaka och de-
lade den och frågade Kattis (min lillasyster) om hon fick 
dela kakan med henne. Det tyckte vi var höjden av snål-
het att inte ens kunna ta en kaka till kaffet.”

”Göran kunde inte få en finare fru, både utvändigt 
och invändigt”, som Annagreta sammanfattar det. ”Hon 
var perfekt. Ordning och reda skulle det vara. Hon hade 
en medfödd finess att vara den perfekta värdinnan. Jag 
kände mig alltid underlägsen Gun, för hon hade allt.”

”Men!! Gun var avundsjuk på mig för jag hade hand-
väska.”

Även faster Inga har berättat om mammas perfekti-
onism, att allt skulle vara så prydligt. Där tänker jag att 
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det kanske finns en förklaring till delar av mig. Det var 
som om jag var i någon form av opposition hemma. 
Mamma var perfekt och tyckte inte om att jag sprang 
och rev i saker, samtidigt som jag hade hela världen 
inklusive mammas perfekta hem som område för min 
nyfikenhet.

Mamma och pappa var ofta i Lillhälle strax utanför 
Ljusdals köping där Annagreta och hennes man Hagen 
bodde.

”Gun och Göran pratade med oss barn och inte om 
oss”, minns kusinerna Beate och Kika. ”De ägnade 
sig åt oss när de kom hit. Mamma och pappa tog emot 
Annagretas svärföräldrar från Österrike. Hämtade dem 
på Arlanda, bjöd på middag och sovplats och skjuts till 
tåget. De var det perfekta värdparet igen.”

Van som mamma var att förtjäna kärlek genom att 
göra, så såg hon som en av sina uppgifter i livet att ta 
hand om andra. Otaliga var de kafferep hon ordnade 
för mer eller mindre ensamma kvinnor i grannskapet. 
Gärna tillsammans med grannen Elfe på Lidingö. 

På äldre dagar, när vi ungar flyttat hemifrån, ville 
mamma ut i arbetslivet igen. Hon satt då som extravak 
på Karolinska sjukhuset, för de patienter som av någon 
anledning behövde någon på rummet hela tiden. Som 
lite äldre var hon, i Röda korsets regi, också värdinna 
i sjukhushallen och hjälpte de som behövde hjälp med 
att hitta inom sjukhusets vindlingar.

När mamma skulle svepas på sjukhuset var pappa, 
Lena och jag där. Det togs som självklart att jag skulle 
vara med att svepa. Dock tackade jag nej. Jag har aldrig 
sett mamma naken och det kändes som om jag skulle 
kränka henne om jag såg henne naken nu, när hon 
inte själv kunde vara med och bestämma. Det beslutet 
känns fortfarande respektfullt och helt rätt.

Som samtalsterapeut idag tillåter jag mig spekulera 
lite. Mamma var av mormor ett oönskat barn. Morfar 
var alkoholist och detta skulle till varje pris döljas un-

der ytan. Mamma blev därmed, som barn till beroende 
en förälder, medberoende. Att ständigt längta efter 
föräldrarnas acceptans och inte få den. Att ständigt 
pejla läget hemma för att se på vilket humör pappa 
John var på. Att känna sig tvingad att ta med oss ungar 
till Ljusdal på sommarloven för att hjälpa mormor och 
morfar. Att se sin man, pappa Göran, fly till fäboden 
Åsbo där han kunde bygga hus och göra fint, så att han 
skulle få sin avkoppling på sin semester. Att sedan läg-
ga till avundsjukan till sin bror Hans som fick allt. Att 
ha en mamma som, vad jag fått höra, aldrig visade sig 
naken ens för sin man. Vilken bild av sexualiteten blir 
det? Vilken mansbild fick hon med sig i livet? Hur har 
den mansbilden påverkat mig i mitt liv?

För att bara nämna några av alla de saker som finns 
med i spelet. Måhända är det en större förklaring till 
min livsresa än vad jag ser.

En anledning till min känsla av att inte känna och 
veta vem mamma var, var att så fort vi kom in på något 
djupt i vår diskussion var hennes kommentar

”Nej, nu pratar vi om något annat.”
Eller:
”Det är mina franska nerver”, som mamma ofta ut-

tryckte det när det blev jobbigt.
På det sättet kom jag aldrig mamma riktigt nära. I 

min värld blev det ett tecken på förnekelse och rädsla.
Inför mammas 70-årsdag förstod jag att en önskan 

hon hade, var att få Johan Ludvig Runebergs diktverk 
Fänrik Ståls sägner. Det blev ett kärt jobb att gå runt i 
Stockholms antikvariat och hitta det finaste praktver-
ket. Detta praktverk låg sedan tillsammans med Dag 
Hammarskjölds Vägmärken på hennes sängbord så 
länge hon levde. I mammas och pappas sovrum och 
senare, efter flytten till Larsberg på Lidingö, i hennes 
eget sovrum så hängde en stor bild av Tutanchamon.

För mig blev dessa tre saker symboler för mamma 
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som äldre. Ibland får jag för mig att jag skulle vilja 
ha varit min mammas egen terapeut, att få se henne 
blomma och öppna upp för livet och de drömmar hon 
en gång hade. Att ge henne möjlighet att möta mig, sin 
son, som drevs av nyfikenhet, frihet och en stark sexu-
alitet. Vem skulle jag ha varit idag, om det skulle skett?

Är det så att jag är besviken över att inte få dela 
mammas liv? Att inte ha fått ta del av hennes, giss-
ningsvis, smärtsamma historia. Jag förstår att hon kan-
ske kände skam över att inte ha blivit älskad, men jag 
som barn ville ändock vara en del av henne. 

Så här efteråt kommer det till mig att jag bara var 
en bricka i ett socialt mönster, beteende som man skul-
le ha som familj. Att barnen skulle hållas utanför, även 
som vuxna, att barnen inte behöver veta hela sin bak-
grund och förstå. 

Eller var det så att den grund av skam som mormor 
lagt, med att hålla morfars alkoholism okänd och hålla 
ytan polerad, var så stark att mamma fortsatte att låta 
den skammen prägla hela hennes liv.

Att bryta ett skambelagt beteende kräver stor kraft, 
vilja och mod. Mamma kanske saknade det.

Sammanfattningsvis fick jag materiellt en mycket 
trygg barndom, men jag saknar så mycket att inte ha 
fått ta del av hennes tankar. Samtidigt som jag är glad 
åt att ha fått med mig den empati och att vilja alla väl 
som var så typisk för mamma.

Vilken tur att mamma träffade pappa, en stabil man 
som kunde ge henne trygghet.

Morbror ”Hans” Anders Jan 
Hydén [1926-2007] 81 år

Hans var mammas lillebror. Han 
flyttade till Kanada 1950 och dog 
i Kansas, USA 2007. 

minnen berättade av hans 
äldre son Anders50

Så här beskriver Anders sin fars historia i några olika 
berättelser.

This is my summary of my father’s life. Hans 
joined the home guard when he was 12 yrs. old. 
He then joined the air force when 17 yrs. He 
made sergeant and became a pilot.

He left Sweden when he was 24 yrs. and 
moved to Canada because America was in the 
middle of the Korean War and he didn’t want 
to be drafted to spill anymore blood. There 
he went to British Columbia and worked at a 
logging firm. They cut trees and moved them 
down the river to the mill for cutting. He told 
me they had an old dump truck that they 
backed up to the cliff edge to get rid of sawdust. 
They took the doors off of it in case the truck 
started to go over the cliff, so the driver could 
jump out. Very dangerous job. Not sure of the 
duration of this endeavour. I believe he then 
went to Kenora, Ontario, and this is where he 
became a big game and fishing guide. Many 
stories with this also. I think he was there from 
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1955-1958. I believe this was a happy time for 
him. They were isolated on an island and had 
supplies flown in by water plane a couple times 
a month. Erik [Anders yngre bror] and I have 
visited there a few times with him and had a 
wonderful time. This is where I get my love for 
the outdoors. The geography is also stunningly 
similar to Sweden. I imagine he enjoyed this 
also. (Lakes, boulders, pines and birch).

I think he then moved and bought a plane 
and flew supplies to and from Canada and 
Chicago for a while. He then worked at a steel 
firm in Chicago. He was pretty high up in the 
company. Somewhere down the line, he ended 
up in Youngstown, Ohio. He was at a dinner 
that my mother was waitress at, she liked him 
and left her phone # on his windshield and the 
rest is history. They got married and had my 
brother and me.

My dad had a job at a furniture plant 
shortly and then worked for a company called 
Garlock. They made parts for navy ships. He 
worked there for 30 years and retired. He then 
moved to Kansas in ’94 and worked with his 
cousin JoAnn Rust [kusin eller tremänning på 
Wennbergs sida] in the harvesting of wheat. 
(They own a big farm in Kansas). He also dro-
ve cars back to the dealer for them. (They also 
own a used car dealership.) 

 [Varför Anders inte kan svenska]
I asked him why he never taught me Swedish 

Language, he said because I moved to America 
to be an American, and you will be raised in 
that fashion!!!

 [Hans relationer]
Lyons, NY, is my hometown. My father had 

a female companion at that time named Sally, 
after my parents separated. They moved to 
Kansas together in 1994. They split from one 
another when in Kansas. Then my Dad mar-
ried Violet Friday, a true gem. She is the one 
that fell to cancer. My father ached over her 
passing.

My mother Barbara also lived in Lyons after 
my father and my mom decided to go their 
own ways. 

[Hans första vapen]
Dad told me when he was six years old and 

old lady down the street asked him to clean 
out her dead husband stuff from the basement 
so he did and she paid him with a pistol and 
bullets he told me there was a little beach hut 
behind the house at Nore where he kept it away 
from John and Karin....

 [Hans och vapenaffärerna]
Yes, he was happy and had a great sense 

of humour. Witty! Sharp! I dabbled also in 
his gun business with him and was shadowed 
by his great knowledge and rouge love for 
firearms. I am sure we did just fine helping 
him with his gun deals, cousin. I still have the 
Belgian 12 ga. shotgun his mother gave to him 
when he was 12yrs. He told me that he had a 
small boys bike and was in need of an upgrade, 
but he loved guns also. His mother gave him a 
choice of a man’s bike or a gun for his confir-
mation gift and he chose the gun. The day he 
came home from confirmation he walked into 
the yard at Nore and there was a new man’s 
bike at the front door for him also, that he did 
not know he was going to get. He ran into the 
house and hugged his mother and cried into 
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her apron thanking her for eternity.

[Hans längtan efter kärlek]
John never once told my father that he loved 

him. When we visited Sweden in 1980, we visi-
ted their graves and my father cried uncontrol-
lably for what seemed like forever asking why 
over and over again. I cried with him, holding 
him trying to comfort him. He then grabbed 
me by the face and told me he loved me many 
times. My father ALWAYS told us that he loved 
us.

 [Hans och alkoholen]
I think grandma’s death affected him greatly 

and that’s when he started drinking heavily. So 
sad that I followed suit on the same principle. 
Anyway, thank you for offering to translate, 
and photos are always a treasure! I am so 
thankful we’ve connected, as I’m sure there will 
be much more to discuss in the future.

I remember my dad telling me as we were 
talking once that he wasn’t a very nice man 
when he was younger. I’ve known how alcohol 
changes a person. He was Jekyll Hyde someti-
mes. I try to remember the better times; he was 
a good man. I’ve seen some fairly crazy things 
growing up, I’ve also seen kindness, love, and 
integrity. 

He told me he was drinking with friends and 
they started playing Cowboys shooting their 
pistols in a play full drunk. He was shot in the 
shin and pulled the bullet out with pliers. Pro-
bably back in his early 20s I’m imagining.

Dad quit drinking in 1987 however when he 
went to my wedding. He had some champagne 
and I believe he started drinking again. When I 
went to his house after he died, I found whiskey 

bottles stashed around the house.

 [Anders och Erik och spriten]
I also struggled with it for 10 yrs., my 

mother’s death triggered it for me. I am clean 4 
yrs. now and never looking back! I am happy. 
I’m in a good career now, nice home, kids are 
good boys with average grades. I have energy 
and love where I chose to take myself.

First six months were hardest, after that no 
big deal. No desires ever for a nip.

I talked to Erik today and he sounded great! 
New girl, sober, working... Very nice to talk to 
my brother again!!

 [Hans humör]
He had a quick temper. After a camping trip, 

we pulled the camper next to the front door of 
the house to unload gear. Erik was getting in 
the way to often, so my dad grabbed him and 
gave him a swat on the butt, in turn, our dog 
bit dad on his butt causing bleeding and torn 
pants. He was furious and went inside and 
grabbed his pistol. He levelled at the dogs head 
and my mom screamed at him not to do it. He 
replied, “give me one good reason.” She said 
“you bought that dog to protect your family 
and that’s just what it did! He grunted and put 
the pistol back away. Thank you, mom,! Dad 
had a 1929 model A Ford coupe, original good 
condition . He loved the car, as we all enjoyed 
it. It came time to sell it in front yard for $5k. A 
man stopped and offered my dad $5k cash right 
there on spot. Dad was about to sign title over 
to the man when dad asked him what his plans 
were for the car. The guy said he was going to 
strip it down and make a race car out of it. 
Dad said, “I’m sorry but I cannot let you buy 
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it with those intentions”. The guy pleaded but 
dad turned him away. After, I asked why, he 
said “money isn’t everything”.

When he missed behaved, he was taken to 
the woodshed by grandpa. Dad in turn through 
drinking I believe used to do it to me also.

 [Hans var en tuff kille]
He sure was the toughest man I’ve ever met! 

A remarkable resistance to pain. I watched him 
pull his own tooth when I was nine. He wasn’t 
aware I was there. He broke his back lifting our 
tractor from a snowbank and still finished dri-
ving it to the garage. He fell from a tree stand 
and broke his jaw, yet finished the hunt he was 
on. He was out looking at game way out in the 
woods and a deers jumped in front of him, he 
rolled his truck upside down in the ditch, cut-
ting his forehead and slight bruising, no phone, 
he started walking back to town in the dark 
and then had a heart attack. He managed to 
walk 14 miles to town when a farmer picked 
him up and took him to the hospital. Again, the 
toughest guy I’ve ever met. Even though dad 
was not easiest guy, I try not to judge and rea-
lize he was a guy struggling with demons of his 
own, like every man. 

 [Hans busar]
He told me a story of when he was 12 or so 

that he had some gun powder hidden in the 
furnace in the house at Nore. The maid tried 
lighting the fire while not knowing it was in 
there and blew up herself. She had burned hair 
and burned her apron. My dad pleaded with 
her not to tell grandpa, so he said she cleaned 
herself up and told my dad that she never wan-
ted to get wood from outside for the furnace 

again.

 [Hans flyger]
When dad was training to fly in the Air 

Force he was being taught to pull out of the 
spin and could not get control of the plane. The 
tower told him to bail. He climbed on the wing 
of the plane ready to jump. In the last second, 
he jumped back into the plane and got control 
of it. He almost hit the runway but managed to 
land. The officers came out of the tower screa-
ming at dad “we told you to bail. Why didn’t 
you listen?”. He said that if he let the plane 
crash, they would dock his pay. But if he died 
trying to save it, grandma and grandpa would 
get money if he died, crazy.

[Hans blir rädd]
He told me when he was 12 in the home gu-

ard, the signal to assemble was the church bell 
ringing. He was riding his bike to go camping 
with his shotgun slung over his shoulder. As he 
left town, he started hearing a bell noise. He 
said he got very scared because he thought this 
was war. Now as he rode back into town, he 
realized the shot gun was bouncing off of the 
bicycle making the bell noise. He said it scared 
him half to death, but in the end, he laughed...

[John har roligt]
He told me a story of grandpa and grandpa‘s 

brother took a dog hunting in a motorcycle 
with a sidecar and at the end of hunting they 
couldn’t find the dog. They looked for ours 
calling his name. Finally, they went back to 
the motorcycle and the dog was asleep in the 
sidecar. Needless to say, they were very very 
upset....
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Egna minnen
Mina egna minnen från Hans är lite mer sporadis-

ka. De kommer alla från de få gånger han besökte oss 
i Sverige. Han var mannen med humor, mannen med 
alla vapen, mannen med alla äventyren i skogarna, 
mannen med bilarna:

”Bilarna är så billiga i Amerika så när askkoppen är 
full köper jag en ny.”

Hans bad mig vara honom behjälplig några gånger 
1989 med att handla vapen i Sverige. Det fanns en stor 
marknad för begagnade vapen i USA och det sades 
finnas många sådana i Sverige. Jag gjorde några försök 
att hjälpa honom. Bland annat gick jag till Widforss på 
Fredsgatan i Stockholm. Hans hade tidigare köpt vapen 
av dem och trodde sig vara känd i affären. Men tji fick 
jag. Det enda jag fick med mig var misstänksamma 
ansiktsuttryck och en känsla av skam av att ha miss-
lyckats.

1990 var jag i Boston och talade på en amerikansk 
konferens för Xerox användargrupper. På vägen hem 
åkte jag via Rochester, NY, för att hälsa på Hans i 
Lyons.

På vägen från flygplatsen till Lyons stannade vi för 
att äta lunch. Till min förvåning beställde Hans in kaffe 
det första han gjorde. Konstigt tyckte jag då, men tog 
med mig vanan till Sverige. Än idag dricker jag gärna 
kaffe till maten och inte efter maten. 

Under lunchen berättade Hans att han var medlem 
i Frimurarna. Stolt visade han upp sin speciella ring. 
Att vara medlem i Frimurarna var något väldigt fint, 
det förstod jag. Men det gick bara att bli medlem om 
någon befintlig medlem rekommenderade dig.

”Jag kan rekommendera dig som medlem”, erbjöd sig 
Hans.

Minnet finns fortfarande av hans besvikna ansikts-
uttryck då jag vänligt med bestämt tackade nej till hans 

erbjudande. Två nätter bodde jag hos Hans och Sally. 
De hade ett hus i utkanten av stan och med skogen 
inpå.

”Jag kan sitta inne i huset och skjuta rådjur”, berätta-
de han som vore det det naturligaste i världen. Det var 
det säkert för honom också.

Vi träffade sönerna Anders och Erik och åt sön-
dagsfrukost i en Mall. Grabbarna var då lite blyga för 
mig, den vuxne kusinen från Sverige.

Det bestående intrycket var att när jag kom hem 
fick jag vädra alla smutskläder ett dygn för all röklukt 
innan de gick att tvätta. Varför? Jo, för Hans rökte 3 
paket cigaretter per dag och Sally ett paket. Det var så 
inpyrt i huset som det bara kan bli.

Hans flyttade till Kansas för att bo i närheten av en 
släkting, JoAnn Rust. Han arbetade en del på deras 
gård och, om jag förstod det rätt, fick hjälp med att hål-
la sig från spriten. 

Efter några år fick han en eller flera hjärnblödning-
ar och flyttade in på ett hem. Fjärde augusti 2007 dog 
han helt lugnt i sängen. Dessvärre fick vi inte reda på 
att han dött förrän i december det året, så vi hade ing-
en möjlighet att närvara vid begravningen.
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Slut- 
betraktelser

Vad har jag fått med mig från mitt morfarsarv?
Det som kommer först till mig är den skam jag 

alltid känt, och som jag beskrivit i boken Från offer till 
man. Skam över att vara människa. En skam som jag 
under ett antal år bearbetat med framgång. 

Mamma var ett oönskat barn. Vilken skam väckte 
inte det att inte bli bekräftad av sin mor? En skam som 
hon, omedvetet, tog med sig till kommande generatio-
ner, det vill säga, till mig. 

Morfars far var en herrens tjänare och stor ivrare 
mot spritens inverkan på ungdomen. På vilket sätt 
påverkade detta morfar att bli alkoholist, och på vilket 
sätt påverkade detta morfars liv som alkoholist? Hur 
blev det då med familjens skam över sitt medberoende 
till morfar som alkoholist. 

I min egen process att arbeta med skammen och att 

försöka släppa skammen var stundtals alkoholen ett 
bra hjälpmedel att tränga förbi den, att ignorera skam-
men för stunden. Dock kom jag till en punkt 2009 där 
jag tog ett beslut att alkoholen gjort sitt för mig. I år 
är det 10 år sedan jag drack alkohol. En av flera orsa-
ker till att jag slutade dricka alkohol var rädslan att gå 
morfars alkoholistväg, även om jag inbillar mig att jag 
inte ens var i närheten av den. 

Morfar var uppvuxen i ett mycket kristet hem, men 
jag kan nästan aldrig påminna mig om att mormor och 
morfar gick i kyrkan ”av egen kraft”. Månne en reak-
tion på uppväxten?

Jag har i många sammanhang stått på scenen och 
talat, och ibland varit lärare i olika professionella sam-
manhang. Kanske även detta är en ådra från folkskollä-
rarna i släkten.

Detta blir bara spekulationer utifrån vad som väckts 
inom mig när jag gjort efterforskningarna på morfars 
sida. Jag är väl medveten om att det ”bara” är 25% av 
mitt genom som kommer från morfar, men det är vik-
tiga genom.
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En skrift på 5 sidor om ”Rusdrycker-
nas inverkan på avkomman”

Bilagor

Morfars fars böcker

Här finns ett urval av de böcker, artiklar och reklam 
som Anders Johan gav ut.

För den nyfikne finns de flesta av dessa alster att 
låna på Kungliga Biblioteket, www.kb.se, i Stockholm.
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Bouppteckning54 efter Anders Johan Hydén 1854-1922
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Referenser och var jag hittat all 
information

Fakta i boken är hämtade dels från de kyrkböcker som 
finns tillgängliga i Arkiv Digital, mina egna samman-
ställningar i MyHeritage och eget letande på Internet. 
På många ställen finns detaljerade referenser till källor-
na i form av fotnoter

Röster som berättat
• Mina egna minnesbilder
• Minnesbilder från Anders Hydén, Hans Hydén 

son i USA
• Minnesbilder från min faster Annagreta Schedl
• Ingemar Knuthson, Kungsbacka, som givit mycket 

information om Ledsbacken i Häggryda Nedergår-
den.

• Samtal med övriga familjen

Arkiv jag letat i
• Arkiv digital / www.arkivdigital.se
• KB, Kungliga biblioteket vid Humlegården i Stock-

holm
• Böcker som givits ut genom århundranden
• Tidningar på micro-fiche
• Tidningar som inte finns på micro-fiche - finns i 

KB Bålsta
• Lantmäteriets arkiv - https://www.lantmateriet.se/
• Krigsarkivet i Stockholm
• Centrum för Näringslivshistoria

Landsarkivet i Vadstena
• Material från Wexio folkskoleseminarium

Landsarkivet i Härnösand 
• Sjukjournaler 

Övrigt
• Ljusdals kommun - Kommunarkivarien
• Ljusdals museum - http://www.ljm.se/
• http://www.helsingebilder.se/utsida/index.asp
• Soldatregistret -  

http://www.soldatreg.se/sok-soldat/
• ”Från offer till man”, L-A Rolfhamre, 2014
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Slutnoter
De flesta slutnoterna hänvisar till kyrkböcker där käll-
hänvisningarna är kopierade från Arkiv Digital.

1  Kölaby (P) C:1 (1706-1739) Bild 220 / sid 433 (Denna 
referens är otydlig)

2  https://www.familysearch.org/tree/pedigree/
landscape/9X97-C55

3  Börstig (P, R) C:5 (1775-1804) Bild 57 / sid 107

4  http://www.kinneved.se/borstigfolk/dove_rote.pdf 
sid 238

5  Börstig (P, R) AI:1 (1777-1810) Bild 20 / sid 31

6  Möne (P) C:1 (1766-1850) Bild 22 / sid 35

7  Hällstad (P) C:2 (1747-1761) Bild 59 / sid 97 Dessvärre 
är året 1753 borta i födelseboken, så hans födsel går 
inte att verifiera där.

8  Södra Vånga (P) C:2 (1766-1850) Bild 36 / sid 63

9  Möne (P) C:1 (1766-1850) Bild 22 / sid 35

10  Södra Vånga (P) C:2 (1766-1850) Bild 12 / sid 15

11  Hällstad (P) AI:6 (1840-1861) Bild 21 / sid 21

12  Hällstad (P) C:3 (1765-1829) Bild 116 / sid 222

13  Berndt Evertsson, ”Torp och backstugor i Kärråkra 
socken” 1983, sid 39-40

14  Börstig (P, R) AI:6 (1860-1871) Bild 1090 / sid 104

15  Börstig (P, R) F:2 (1852-1871) Bild 56

16  Kölaby (P) C:2 (1846-1879) Bild 21

17  Kärråkra (P) AI:7 (1872-1880) Bild 35 / sid 27

18 ”Protokoll öfver afgångsexamina vid Wexiö 
Folkskolelärarseminarium 1879-1881” – Landsarkivet 
Vadstena SE/VALA/00811.01 AIII:2

19  ”Utkast till undervisning i kristendomskunskap, 

utarbetade för afgångsklasserna vid Semin. i Wexiö 
1879” – Landsarkivet i Vadstena SE/VALA/00811.01 
EV:40

20  ”Undervisningsutkast i svenska språket V.T 1879” – 
Landsarkivet i Vadstena SE/VALA/00811.01 EV:39

21  ”Ljusdals församlings skolor intill år 1932” Jonzon/
Selling – Ljusdal 1932 – sid 10

22  ”Ljusdals församlings skolor intill år 1932” Jonzon/
Selling – Ljusdal 1932 – sid 22

23  Ljusdal (X) KII:1 (1863-1883) Bild 327

24  Kärråkra (P) B:1 (1872-1894) Bild 11 Kärråkra (P) B:1 
(1872-1894) Bild 11

25  Ljusdal (X) AI:21b (1876-1880) Bild 50 / sid 308

26  Kan ev ha varit i LjusdalsPosten

27 ”Ljusdals församlings skolor intill år 1932” Jonzon/
Selling, -Ljusdal 1932 - sid 36

28  Ljusdal (X) AIIa:1d (1896-1907) Bild 2210 / sid 1409

29  Ljusdals tingslags häradsrätt (X) FII:40 (1922) Bild 1600 
/ sid 100

30  Börstig (P, R) F:2 (1852-1871) Bild 57

31  Södra Vånga (P) AI:5 (1883-1898) Bild 77 / sid 66

32  Borås (P) AIIa:14 (1899-1905) Bild 288 / sid 284

33  Ovansjö (X) AIIa:8 (1906-1912) Bild 1720 / sid 160

34  Dödboken SDB7_08818481

35  Kärråkra (P) AI:7 (1872-1880) Bild 67 / sid 59

36  Södra Ving (P) AIIa:1 (1899-1922) Bild 355 / sid 342

37  Järvsö (X) AIIa:1 (1896-1903) Bild 3640 / sid 350

38  Berndt Evertsson, ”Torp och backstugor i Kärråkra 
socken” 1983, sid 98-101

39  Kärråkra (P) AI:7 (1872-1880) Bild 35 / sid 27

40  Ljusdal (X) CI:10 (1895-1901) Bild 1810 / sid 173
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41  Ovanåker (X) C:5 (1875-1889) Bild 295

42  Skellefteå Sankt Olov (AC) AIIa:1a (1913-1928) Bild 
1180 / sid 108

43  Tierp (C) AIIa:6a (1921-1925) Bild 1030 / sid 97

44  Sundsvalls Gustav Adolf (Y) AIIa:11 (1912-1937) Bild 
2170 / sid 1652

45  “Moster Lola” (Annie Viola Naumburg 1898-1986) var 
kusin till mormor. Lola var gift med “morbror Talis” 
(Frans Oskar Vitalis Naumburg 1894-1975). Moster 
Lola och morbror Talis bodde på senare år på Björnbo 
3, ett vad som nu skulle kallas för ett 65+-hem, på 
Lidingö. Lola var ofta med på familjehögtiderna i min 
familj.

46  Överståthållarämbetet, Skatteverket, 
Mantalsavdelningen, Folkregisterkort (ÖÄ) (A, AB) 
DVa2:526 (1926-1939) Bild 900

47  Överståthållarämbetet, Skatteverket, 
Mantalsavdelningen, Folkregisterkort (ÖÄ) (A, AB) 
DVa2:282 (1926-1939) Bild 540

48  Källorna för informationen kring de tre fastigheterna 
är hämtade dels från Lantmäteriverket och dels från 
fynd bland kvarlämnade dokument från Karin och John 
Hydén. Till detta kommer hörsägen genom tiderna.

49  Ljusdals Tidning 1937-12-06

50  Resultat av flera års dialog på Facebook Messanger

51  Ljusdal (X) KII:1 (1863-1883) Bild 317 

52  Folkräkning 1880 – Kärråkra församling, Älvsborgs län

53  Leksand (W) EI:9 (1916-1929) Bild 1120 / sid 106

54  Ljusdals tingslags häradsrätt (X) FII:40 (1922) Bild 
1600 / sid 100
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Detta är ingen släktkrönika i egentlig mening, även om 
den spänner över 300 år och 10 generationer, mina barn-
barn inkluderade. 

Grundfrågan jag vill besvara, eller åtminstone fundera 
kring, är vem min morfar var och hur det påverkat mig 
och mitt liv. Följdfrågorna blir: Varför var mamma den 
hon var? Hur kommer det sig att min morbror flyttade 
till Amerika som ung? Var det bara äventyrslystnad? El-
ler flykt? Hur spelade alkoholen in? På vilket sätt kan det 
ha påverkat mitt liv att morfars far vid 15 års ålder fick ta 
hand om sina 5 syskon, när föräldrarna dog i TBC?

Några färdiga svar finns inte, men däremot en del fakta 
som skapar möjlighet till egna reflektioner.


