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När man tar sig an ett så stort projekt som arbetet med den här boken, händer 
det mycket på vägen som inte passar in i själva texten, men som berikar både 
ens liv och boken. Det har varit härliga upplevelser, resor och möten men också 
frustration och vansinnigt mycket jobb.

Efter att Marita Raatikainen presenterade sig för mig på Bokmässan i Helsingfors 
år 2011, räckte det fyra år innan jag i juni 2015 hade möjlighet att ta itu med 
projektet. Jag kontaktade Marita, som lovade hjälpa mig att göra efterforskningar, 
och så satte vi igång.

Oläslig 1600-talshandskrift
Du milde, så jag har kämpat med att försöka läsa gam-
la handskrifter. I början gjorde jag ett tappert försök 
med hjälp av släktforskningsböcker i ämnet. Jag kunde 
stirra på en kolumn i Hitis kyrkbok i flera timmar innan 
bokstäverna började klarna, trodde jag. Det jag tydde 
som Johansson kunde vara Samuelsson eller något annat 
lika godtyckligt. Det hjälpte inte ens med fantasi, det var 
kunskapen som fattades. Till all lycka har Marita den. Så 
småningom lärde jag mig också lite grann och vande mig 
vid en prästs handstil, tills prästen gick och dog och jag 
fick börja om från början igen. Det hade tagit mig dub-
belt så lång tid att få den här boken klar om jag hade 
tvingats tyda all 1600- och 1700-talsskrift själv, men även 
det hade lyckats. Jag hör till den generationen som ännu 
har haft både kalligrafi och skrivstil i skolan. Hur ska det 
gå med forskning i gamla skrifter för dagens skolbarn som 
enbart lär sig texta?

Varför heter alla gabriel?
Den största svårigheten för mig har varit att hålla reda 
på namnen i släktutredningen. Bruket av patronymikon, 

det vill säga att man ger barnet ett fadersnamn för att 
markera vem fadern är, gör det krångligt att hålla reda på 
folk. Det allra värsta är ändå att man tidigare tycks ha haft 
väldigt dålig fantasi när det gällde förnamn. Varför måste 
alla heta Matts eller Anders? Eller i min släkts fall Gabriel? 
När Anna Jacobsdotters första man Isaac Larsson dog 
ute på Båklandet, gifte hon om sig med sin kusin Gab-
riel Gabrielsson, som till all lycka senare tog efternamnet 
Fagerholm. Eftersom han hette Gabrielsson i efternamn, 
hette hans far alltså Gabriel i förnamn. I grannstugan 
bodde Isaacs bror Gabriel Larsson, som blev änkling och 
gifte om sig med Anna Mattsdotter. Nu fanns det alltså 
två par ute på Båklandet som hette samma sak i förnamn, 
Anna och Gabriel! Därför hittade jag på smeknamnet  
Fagra-Gabriel åt min Annas man, och kallar senare Gab-
riel Larsson enbart för Larsson, för att läsaren förhopp-
ningsvis ska kunna hålla dem isär. För att ytterligare förvil-
la släktforskaren och läsaren så återkommer nästan alltid 
föräldrarnas förnamn hos något av barnen. I min Annas 
familj fanns en dotter Anna, och i den andra lotsstugan 
döpte Gabriel Larsson för säkerhets skull en av sina söner 
till Gabriel, som då blev Gabriel Gabrielsson …
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Det gäller att vara klar i huvudet och ha ordentliga glas- 
ögon för att släktforskningen inte ska sluta som en sillsallad.

intuitiOn
Det har varit väldigt viktigt för mig att även de fiktiva av-
snitten baserar sig på fakta, för att inte läsaren ska förlora 
förtroendet för texten. Jag har flera gånger börjat skriva 
fiktiva avsnitt på magkänsla, med vetskapen om att det jag 
skriver är rätt, trots att jag just då inte hade belägg för det. 
Ett sådant viktigt avsnitt är det om att Cirstin och hennes 
Matts Klockare aldrig flydde till Sverige under stora ofre-
den. Jag bara visste att de inte hade gjort det, och ropade 
högt av glädje när jag senare fick det bekräftat i Stefan 
Löfvings dagbok.

Släktforskning är detektivarbete i högsta grad och det 
är en underbar känsla då raderna i en kyrkbok börjar tala 
till en. Det hände i synnerhet med Anna som flyttade ut 
till Båklandet. När hennes och hennes närmaste anhörigas 
rader först blev ett mönster, sedan liv och till sist tragedier 
var det så jag kippade efter andan. 

För att sätta mig in i hur Anna kan ha upplevt flytten 
till Båklandet, tog jag och min man en tur dit ut. Russarö, 
som tidigare var arméns ö, är numera delvis öppen för 
besökare men endast på guidade turer. Man får inte ta i 
land med egen båt vilket gjorde att jag inte kunde närma 
mig ön från samma håll som Anna, men jag försökte leva 
mig in i hur hon kände det när hon flyttade dit ut. Ön är 
mycket lummigare än vad den var då, så det behövdes lite 
fantasi också. Tyvärr kände guiden enbart till kanonerna 
och de övriga militära anläggningarna från andra världs-
kriget, vilket inte intresserade mig. Jag hade velat se de 
äldsta stugorna där, men det var förbjudet militärområde, 
och de var byggda först på 1800-talet. Men jag såg de 
lummiga delarna på norra sidan, sjön och kärret och de 
kala klipporna och noterade vad som växte där. Vi vand-
rade ut till fyren där Isaac och ytterligare tre generationer 
efter honom har hållit utkik. Utsikten är vidunderlig och 
det måtte ha varit en syn för gudarna när svenska, ryska 
och senare engelska örlogsfartyg seglade förbi i konvoj 
eller drabbade samman. På samma klippor vandrade ock-
så major Kierting i maj 1789, under Gustav III:s krig, för 
att kolla isläget och räkna dagarna tills den ryska flottan 

uppenbarade sig vid horisonten.
Det var också intuitionen som vägledde mig när jag 

skrev avsnittet om hur Cirstin och Matts skidar ut på isen 
för att vittja nät och hittar en säl i nätet. Jag hade ingen 
aning om det var möjligt, men fick det senare bekräftat 
både av den 94-åriga säljägaren Sigvald Håkans i Södra 
Vallgrund och av filosofie doktor Nils Storå, som infor-
merade mig om hurdana nät det kunde gälla. Det var 
abborrnät.

det här med histOria
Historia har alltid varit mitt stora intresse, trots att jag 
aldrig har studerat det på riktigt. Jag är inte heller nå-
gon akademiker med forskningsrutin i bagaget, utan en 
nyfiken författare med journalistbakgrund. Min tidigare 
princip om att man inte får strecka under eller vika hörn 
i böcker har helt kommit på skam. Det referensbibliotek 
på ett hundratal titlar som jag har skaffat mig, pryds av en 
tät skog av skruttiga post it-lappar i alla tänkbara färger. 
Det höll på att gå riktigt galet, när jag insåg att de lappar 
jag hade klistrat dit efter idog läsning försvann för att lilla 
Cléo tyckte om att plocka bort dem.

För att förstå den verklighet mina anförvanter levde i 
var jag tvungen att tanka historia, i enorma mängder. För 
att kunna skriva ett kort avsnitt om någon världspolitisk 
händelse vars följder spred sig som ringar på vattnet och 
som också påverkade skärgårdsborna, hände det att jag 
läste flera verk skrivna av kloka historiker. Ibland fick jag 
läsa böcker flera gånger för att vara säker på att jag hade 
förstått händelsernas gång rätt. De politiska allianserna i 
1700-talets Europa kan ge huvudvärk åt vem som helst. 

Det är min absoluta övertygelse att man måste kunna 
sin historia för att förstå det som händer i världen i dag. 
Därför tänker jag med fasa på hur historielösa våra ung-
domar blir eller kanske redan är, eftersom kursen om ti-
den före 1809 är frivillig i gymnasiets läroplan. Jag hoppas 
att den här boken, med hjälp av fyra generationer skär-
gårdsbor som funnits på riktigt, kan bli en komprimerad 
historielektion i hur det var att leva i den östra riksdelen 
under svenska tiden. Det intressanta är ju hur historien har 
en tendens att upprepa sig. Om man inte kan sin historia, 
ser man inte heller mönstret.


