Källkritiska kommentarer till
Viktor Behms släktböcker

1

— Av Michael Lundholm —

B

ehm är ett ganska ovanligt namn. Den 18 mars 2014 fanns det
i Sverige bara 174 personer som bar efternamnet.2 Det är dock
oklart hur många släkter Behm det finns eller har funnits. Den
borgerliga genealogins fäder från 1700-talet och framåt verkar dock
ha identifierat tre olika släktgrupper med detta namn: en Gävle-släkt,
en Linköpings-släkt och en Nyköpings-släkt. Dessutom fanns det
många bärare av namnet som man inte kunde koppla till någon av
dessa släkter. Någon sammankoppling av dessa släkter gjordes emellertid inte i tidiga opublicerade släktutredningar utförda av exempelvis Abraham Abrahamsson Hülphers (1734–1798) och Erik Sehlberg
(1794–1842).3
Viktor Behm (1842–1915) var länsman i Tännäs och Hackås i Jämtland och den förste som försökte utforska hur de personer som hette
Behm hörde samman.4 Han har haft en avgörande betydelse för personhistoriken kring släkten Behm från Gävle men också för de övriga
två släktgrenarna samt även en del med andra personer med namnet
Behm. Det har han haft genom den släktbok som han gav ut i två uppJag är tacksam för värdefulla kommentarer från Urban Sikeborg (redaktören), Jan Appelquist (som gjorde mig uppmärksam på Östadsarkivet) och Torsten Berglund (som bl. a. visade mig på litteraturen om [de olika] Lars Behm).
2
SCB (2014). Dessutom fanns det en kvinna och en man som bar det som förnamn.
Mannen bar det dessutom som efternamn.
3
Hülphers 01:01, fol. 16, och 3, fol. 24, och Sehlberg, s. 18 och 366. – Abraham Abrahamsson
Hülphers var topograf, musikhistoriker och genealog (SMoK 1942–1955, bd 3, s. 572). Erik
Sehlberg tillhörde en borgarsläkt i Gävle och var i det privata genealog och författare till
verket »Gefle och dess slägter« (Humbla 1946, s. 770).
4
SBL (bd 3, s. 58).
1
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Mikael Behm
Bergsman i Falun, ägare av Gruvriset.
Jonas Mickelsson Behm
Borgmästare i Gävle.

Mikael Behm
Kopparslagare i Nyköping. Hålles för att
vara bergsmannens son.

Släkttavla 1. Släkten Behms äldsta led enligt Behm (1888, s. 3)

lagor, Behm (1888) och Behm (1913). Han kom dock att redovisa två
helt olika versioner kring »släkten« Behms äldsta led. I den första
versionen från 1888 hävdade han att borgmästaren i Gävle Jonas
Mikaelsson, den så kallade Gävle-släktens stamfar, och kopparslagaren i Nyköping Mikael Behm, den så kallade Nyköpings-släktens
stamfar, var bröder. Deras far skulle ha varit bergsmannen Mikael
Behm i Falun (se Släkttavla 1).5 När den andra versionen publicerades 1913 redovisades dessutom en farfar, som också skulle ha hetat
Mikael Behm, till dessa bröder. Brödraskaran utökades också med en
Lars Behm och en Isak Behm (se Släkttavla 2.)
Den fråga jag vill resa här är i vilken utsträckning det finns skäl att
fästa någon tilltro till de uppgifter som Viktor Behm redovisar i sina
båda versioner. Frågan kan synas onödig då artikeln i Svensk biografiskt lexikon (sbl) om släkten Behm (som avhandlar Gävle-släkten)
kort noterar att släktens »... förste med säkerhet kände stamfader är
Jon Mickelsson«.6 Uppgifterna om dessa släkters äldsta led och hur de
hör samman sprids dock ganska vitt på nätet och återges till exempel
okritiskt på Anbytarforum. Det finns därför goda skäl att granska
Viktor Behms påståenden.
Vad gäller de använda källorna meddelar Viktor Behm i båda upplagorna att han, förutom tryckt litteratur, i huvudsak använt utdrag ur
kyrkböcker samt meddelanden från svenska släktforskare, varav en

Det kan vara värt att notera att såväl Behm (1888) som Behm (1913) förtecknar många
personer som inte uttryckligen tillhör samma släkt. I Behm (1888) listas dessa i olika kategorier a, b, c, d, e, f, ibland med uttrycklig kommentar att om och hur de hör ihop med Gävlesläkten inte är känt.
6
SBL (bd 3, s. 57).
5
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Mikael Behm
Ägare av ett hemman i Gruvriset, d. 1541.
Mikael Behm
Ägare till större delen av Gruvriset.
Jonas Behm
Borgmästare i Gävle.

Mikael Behm
Kopparslagare i
Nyköping.

Lars Behm
Bodde sannolikt
på Gruvriset.

Isak Behm?

Släkttavla 2. Släkten Behms äldsta led enligt Behm (1913, s. 5, 30, 32 och 40).

var Victor Örnberg. Uppgifterna för den första upplagan ska huvudsakligen vara ihopsamlade senast 1879.7
Viktor Behm har dock efterlämnat ett arkiv som finns på Landsarkivet i Östersund. Vid sidan om material från hans lokalhistoriska
forskning i Jämtland innehåller det också brev samt anteckningar om
släkten Behm. Jag ska genom användning av detta visa att Viktor Behm
själv var mycket osäker på dessa äldsta led. Både vad avser släktbokens
första upplaga och vad avser det som redovisades i den andra upplagan. Det finns i hans samlingar ett odaterat dokument som i lite större detalj visar vilka källor som används för stamtavlan genom att
olika källor kopplas till personer eller grupper av personer; se Bild 1.
Där framgår att när det gäller fadern till Jonas Mikaelsson är källan
lektor Lorentz Wolter Rothofs »Behmska släktregister«. Denna källa
har dock inte kunnat återfinnas.
Linnélärjungen Lorentz Wolter Rothof (1724–1787) var från den 18
februari 1754 lektor vid den lantbruksskola Jonas Alströmer hade startat i Höjentorp i Västergötland.8 Han var sonsons dottersonsson till
borgmästaren Jonas Mikaelsson.9 Man kan notera att Viktor Behm
Behm (1888, s. 26; 1913, s. 3).
Räf (2010, s. 19 f). Även om Räf biograferar eleverna vid skolan sker ingen biografering
av lärarna.
9
Isak Rothovius (1572–1652) var biskop i Åbo. Biskopens son var inspektorn vid Avesta
bruk Lorens Rothoff (1624–1666), som i sin tur hade sonen bergsfogden över Österbergslagen
Leonard Rothoff (1658–1727), gift 1682 med Anna Katarina Behm (död 1707). Hon var sonsonsdotter till borgmästaren Jonas Mikaelsson. De hade bl. a. sonen häradsfogden Fredrik
Rothoff (1697–1762), som var far till Lorentz Wolter. Det senare framgår av Hülphers 4, fol.
127. Där uppges dock inte födelseorten så uppgiften har inte kunnat verifieras av primära
källor. Släktleden från Isak Rothovius till Fredrik Rothoff framgår av Elgenstierna (1925–1936,
bd 6, s. 549 ff). Där framgår dock inte att Lorentz Wollter var son till Fredrik Rothoff. Lorentz
Wollter saknas också hos Szabad (2008, bd 2, s. 810) samt hos Anrep (1858–1864, bd 3, s. 522).
7

8

Källkritiska kommentarer till Viktor Behms släktböcker • 47

även uppger Rothof som källa för uppgifterna om Hans Behm och
Albrekt Behm (se Bild 1), vilka var son och sonson till Jonas Mikaelsson
i den släktlinje som leder fram till Lorentz Wolter Rothof. »Oeconomiae
lectorn« Lorentz Wollter Rothof avled av kallbrand 1787 på Östad
säteri i Östad socken, Ale härad.10 Det kan möjligen förklara att hans
efterlämnade dagböcker för 1754 och 1757–1758 finns i det så kallade
Östadsarkivet.11 Arkivförteckningen i nad ger dock ingen indikation
på att Rothofs »Behmska släktregister« skulle finnas där.
Det finns dock ytterligare intressanta observationer att göra bland
Viktor Behms efterlämnade handlingar. Man kan konstatera att den
första versionen av stamtavlan som återfinns i arkivet är daterad 1859,
när Viktor Behm alltså bara är 17 år gammal.12 I denna saknas helt de
äldsta leden och tavlan omfattar endast Gävle-släkten med sin stamfar borgmästaren Jonas Mikaelsson. Eftersom hans patronymikon är
känt finns dock en far infogad i stamtavlan med orden »Mickil Jonas
Behms far vidare ej bekant«.
Det är dock inte belagt att Jonas Mikaelsson själv någonsin använde släktnamnet Behm. I Gävle stads dombok för åren 1631–1639 samt
i Gävle stads tänkebok, som omfattar 1569–1659, omnämns han typiskt
utan släktnamn som »Jon Mickelsson« eller »Joen Mickelsson«.13
Utgivaren av domboken tillskriver honom dock släktnamnet Behm i
personregistret, något som utgivaren av tänkeboken inte gör. Det första belägget jag känner till att han tillskrivs namnet Behm är från
1664.14 Det är dock belagt att Jonas Mikaelssons barn tar upp släktnamnet. En tolkning är att det var en senare tid som tillskrev även
honom namnet Behm, men det kan inte uteslutas att han själv använde namnet. sbl15 noterar till exempel att sonen Daniel Behmer (1611–
1669) först använde namnen Gewalius,16 Gislenius, Gislenus och Gissel
för att först omkring 1638 börja använda namnet Behm; 1650 nobiliÖstad C:3, s. 258.
Östadsarkivet, J:85. Östad säteri donerades 1774 av direktören vid Ostindiska kompaniet Nicolaus Sahlgren till en stiftelse, Östadstiftelsen, vars syfte var att ägna sig åt barnuppfostran. Sahlgrens dotter var gift med Jonas Alströmers son Claes och stiftelsen kontrolleras
än idag av släkten Alströmer. (Östads säteri, 26 maj 2013)
12
Viktor Behms samling I:3, fascikel »Diverse handlingar för utredning av släkten Behm«,
»Behmiska slägtregistret tillhörigt Victor Behm, Ende sonen till kronolänsmannen A. L.
Behm, Östersund den 13de Sept. 1859«.
13
GSD och GST.
14
Akademiska konsistoriets protokoll, d. 7, s. 118.
15
SBL (bd 3, s. 61)
16
Av den latinska namnformen för Gävle, Gevalia. (Red:s anm.)
10
11
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serades han Behmer. Hans yngre bror Jonas Jonasson Behm är belagd
med Behm 1650.17
Hos Behm (1888) fanns även kopparslagaren Mikael Behm i Nyköping som bror till Jonas Mikaelsson. Varifrån denna uppgift kommer
är oklart. Örnberg skrev i ett brev till Viktor Behm den 4 februari 1889,
alltså efter det att Behm (1888) publicerats, i samband med att han
överlämnar en grafisk stamtavla (se Bild 2) över Nyköpings-släkten:
»Nyköpingsgrenens koppling till hufvudstammen är ett hugskott af mig, …«.18

Det verkar som om Victor Örnberg när brevet skrevs 1889 inte var
medveten om Behm (1888) utan menade att det var hans eget hugskott.
Samtidigt menade Behm (Bild 1) att Örnberg var hans källa angående
Nyköpings-släkten. Även Behm (1888) anför Örnberg som källa men
inte till vad. En tolkning är därför att det funnits annan kommunikation mellan de två släktforskarna som inte bevarats.
I Victor Örnbergs opublicerade stamtavla (vars datering är oklar)
finns bara Jonas Mikaelsson som son till Mikael Behm i Gruvriset,
men stamfäderna för Nyköpings- och Linköpings-släkterna är infogade som potentiella bröder (med frågetecken och utan att deras ättlingar redovisas).19 Victor Örnberg indikerar dock i sin tryckta utgåva
att Nyköpings- och Linköpings-släkterna tillhör samma släkt som
Gävle-släkten men utan att ange hur.20 Victor Örnberg går alltså här
ett steg längre och kopplar på ett obestämt sätt ihop de tre släkterna.
För Viktor Behm fanns det i de tryckta skrifterna aldrig någon reservation om att Jonas Mikaelsson i Gävle och Mikael Behm i Nyköping var bröder. I själva verket visar dock hans efterlämnade
handlingar på mycket stor osäkerhet. Denna osäkerhet och det faktum
att han egentligen inte vet något utan bara gissar illustreras i ett brev
till kusinen Hermann Behm 25 februari 1900:
»Der vi Behmar skulle få bästa reda frå slägtens första svenska medlemmar är
nog i Falun, då stamfadern var stor delegare i Falu grufva och egde ’Grufriset’.
Om jag visste hvarest grufvan hade sitt arkiv och hvem som förestår detsamma,
skulle jag vända mig till honom. Det är sannolikt att der finnas Mikael Behms

17
18

1889.
19

20

GST.
Viktor Behms samling II:5, fascikel »Örnberg, Victor 1879–1898«, brev den 4 februari
Örnbergska samlingen 8:8, fol. 261r.
ÖÄ (bd 14, s. 23 f).
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Bild 1
Viktor Behms källor
till de äldsta leden i
Behm (1888).
Foto: förf.

Bild 2
Victor Örnbergs stamtavla över Nyköpingssläkten Behm 1889 i
brev till Viktor Behm.
Foto: förf.

bouppteckning och arfskifte och i dessa handlingar finnas hans maka och barn
uppräknade«.21

Ett manuskript till en reviderad släkttavla från 1900, dvs. samma år
som ovan nämnda brev, innehåller till exempel Isak Behm som en av
flera söner till »Mikael Behm … bergsman i Falun« och bröder till
Jonas Mikaelsson.22 Ännu 1902 består dock, i vad som verkar vara ett
tidigt manuskriptutkast till Behm (1913), Jonas Mikaelssons brödraskara bara av kopparslagaren i Nyköping Mikael Behm, medan Isak
Behm och övriga saknas.23
Låt oss studera borgmästaren Jonas Mikaelssons bror Lars Behm,
enligt Behm (1913). En bergsman Lars Behm i Falun finns visserligen
Viktor Behms samling I:3, fascikel »Diverse handlingar för utredning av släkten Behm.«
Brev till Herman Behm 25 februari 1900.
22
Viktor Behms samling I:3, kuvert med titeln »Manuskript m.m. rörande släkten Behm,
Behmska slägtboken af V. J. Behm, Ålsta 1900«.
23
Viktor Behms samling I:3, fascikel »Diverse handlingar för utredning av släkten Behm,
Stamtafla för slägten Behm utarbetad af Viktor Behm år 1902. Andra upplagan«.
21
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med redan i Behm (1888, s. 10) med en son fältväbel Lars Behm men
inte inplacerad i släkten. Viktor Behm menar att han uppges vara än
Jonas Mikaelssons bror än hans son. I Behm (1913) har saker och ting
»klarnat« så den tidigare obestämde bergsmannen Lars Behm nu inplacerats som son till borgmästaren. Dessutom har vi den ovan nämnde brodern till borgmästaren. Båda Lars Behm med avkomlingar som
också heter Lars Behm.
Konsekvensen blir att Viktor Behm i själva verket laborerar med
fem olika Lars Behm: Jonas Mikaelssons son Lars Behm (a) och sonson Lars Behm (b) samt Jonas Mikaelssons bror Lars Behm (c), brorson Lars Behm (d) och brorsonson Lars Larsson Behm (e) (se Släkttavla
3).
Medan Lars Behm (a–b) faktiskt kan beläggas, om än med korrigeringar i detaljerna, verkar Lars Behm (c–e) i allt väsentligt vara en
konstruktion.24 Lars Behm (c) är förmodligen en sammanblandning
med Lars Behm (a). Viktor Behm har inte förstått att de uppgifter han
haft om Lars Behm i Gruvriset rört en och samma person. Om Lars
Larsson Behm (e) skriver Victor Behm 1898:
»Det tyckes med visshet framgå att stamfadern Mikael Behm på Grufriset [i
Falun] som hade flera söner äfven hade en son vid namn Lars Behm, Bergsman
i Falun, och att denne bergsman var fadern till Lars Behm som finnes upptagen
i Vestmanland Dala matrikel som student 1689 …«.25

Här är alltså Lars Behm (c) far till Lars Larsson Behm (e). Uppenbarligen
har Victor Behm senare insett att generationerna haltar och därför i
den andra utgåvan av släktboken infört ytterligare en person som
p. g. a. studentens patronymikon då blir Lars Behm (d). Här har sannolikt ytterligare sammanblandning med Lars Behm (a) skett. Det ser
vi då studenten anges vara son till bergsmannen och nämndemannen
Lars Behm.
Här är inte platsen att i detalj utreda Lars Behm (a–b). Det finns dock dels en källutgåva av bergsmannen Jacob Ingelssons redogörelse från 1716 (Lagergren 1913) och dels en
relativt omfattande litteratur om dessa två. För Lars Behm (a) se Lagergren (1913, s. 18 och
42), Hildebrand (1946, s. 561) och DalRegPH (bd 2, tillägg och ändringar, s. 6). Eftersom Jacob
Ingelsson uppger att Lars Behm var bisittare i gruvrätten under assessor Hans Philip Lybeckers
(1609–1671) tid som bergmästare, måste denna period ligga inom åren 1644–1668 (SBL, bd
24, s. 433). För Lars Behm (b) se Ekström (1939–1991, bd 2:1, s. 459) och DalRegPH (bd 2, s.
233 f; bd 2, tillägg och ändringar, s. 6). Obervera att DalRegPH anser sig vederlägga en del
äldre påståenden som bl. a. fortfarande återges av Ekström.
25
Viktor Behms samling I:3, fascikel »Diverse handlingar för utredning av släkten Behm,
Stamtafla för slägten Behm, af Viktor Behm, Näs och Ålsta 13 oktober 1898«.
24
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Mikael Behm
Ägare till större delen av Gruvriset.
Jonas Behm
Borgmästare i Gävle

Lars Behm (c)
Bodde sannolikt på Gruvriset.

Lars Behm (a)
Handlande och bergman i Falun, ägare till större
delen av Gruvriset, bisittare i gruvrätten, död 1690.
Gift (1) med Anna Mårtensdotter och (2) med Maria.

Lars Behm (d)
Bergsman och nämndeman.

Lars Behm (b)
Född 1677, fältväbel och fänrik vid
Dalregementet. Död 1710. Gift med Katarina
Sevallia (1684-1740).

Lars Larsson Behm (e)
Student i Uppsala 1688.

Släkttavla 3. De olika Lars Behm (1913, s. 5, 6, 32 och 33).

Vem var då studenten? Han var verkligen en Lars Larsson Behm,
(senare?) bergsman i Falun, inskriven vid Uppsala universitet 10 oktober 1688 (!) och son till bergsmannen och nämndemannen Lars
Behm. 26 Med största sannolikhet är han identisk med Lars Behm (b).
Det är helt klart att filiationen Lars Behm (c–e) är en ren spekulation (»det tycks med visshet framgå«) från Viktor Behms sida. Eftersom
vi också kan konstatera att det var Lars Behms (a), som ju var från
Gävle, förste svärfar Mårten Larsson som var bergsman i Gruvriset,
så bör dessutom Jonas Mikaelssons fars anknytning till Gruvriset förpassas från all seriös diskussion.27
Viktor Behm ansåg även att Isak Behm var en möjlig bror till Jonas
Mikaelsson. Det fanns självfallet en önskan att han skulle ha varit det
eftersom han var den mest namnkunnige av alla bärare av namnet i
egenskap av amiral och ståthållare. Om Isak Behms släktförhållanden
har SBL emellertid i stort sett inte något att säga.28 Jag kommer dock
att i ett annat sammanhang redovisa Isak Behms släktkrets.
Vi kan alltså konstatera att den brödraskara som Victor Behm skapade i sina släktböcker i själva verket är uppbyggd av antaganden och
26
27
28

UUM (bd 1, s. 320) och VDala (bd 1, s. 233).
Lagergren (1913, s. 42).
SBL (bd 3, s. 54–57).

52 • Svensk Genealogisk Tidskrift 2014:1

önsketänkande. Man skulle kunna tolka Behms uppfattning som att
eftersom de behandlade personerna bar samma namn borde de därför
tillhöra samma släkt. Frågan var då för honom bara hur, inte om. Det
är självfallet så att en del av de på gissningar grundade påståenden,
som ännu inte vederlagts, som Viktor Behm har angående de äldsta
leden kan vara korrekta. Detta kan bara kontrolleras genom att systematiskt gå genom det ändå ganska rika källmaterial som finns bevarat.
Det finns alltså skäl att djupare studera de olika Behm-släkternas
ursprung. ■
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Östads säteri (versionen av den 26 maj 2013), Wikipedia, hämtad 23 juni 2014,
kl. 16:02, från:
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96stads_s%C3%A4teri&oldid=21635358.

[öä =] (1885–1908), Svensk släktkalender & Svenska ättartal, utgivna av Victor
Örnberg. Libris: 952204 & Libris: 1718096.32

Otryckta källor
Gävle stadsbibliotek
[Sehlberg =] Erik Sehlberg. »Gefle och dess slägter«.
Landsarkivet i Vadstena
Örnbergska samlingen (se/vala/02109):
Släkter på b, volym 8:8.
Landsarkivet i Göteborg
Östadsarkivet (se/gla/a0152:2):
J:85 Handlingar i skilda ämnen 1754–1800, odat.
[Östad =] Östads kyrkoarkiv (se/gla/13861):
C:3 Födelse- och dopbok 1736–1758.33
Landsarkivet i Östersund
Viktor Behms samling (se/öla/10020):
I:3 Koncept 1880–1913.
II:5 Ankomna brev (sort. i buntar) 1872–1913.
Västerås stadsbibliotek
Hülphers genealogier:34
Volym 01:01.
Volym 3.
Volym 4.
digital resurs: 1) dvd: Svenskt biografiskt lexikon (1997). Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm. Libris: 2300391. Dvd:n innehöll ursprungligen band 1–28, men har uppdaterats minst
en gång (2004) i en version omfattande band 1–31. 2) En sökbar och öppen fulltextdatabas
finns på Riksarkivets webbplats: http://sok.riksarkivet.se/sbl/Start.aspx.
32
Svensk slägt-kalender (1884–1887) och Svenska ättartal (1889–1908) är de två titlarna till
trots ett och samma verk med gemensam, löpande volymnumrering. (Red:s anm.) Finns även
som digital resurs (dvd): Svensk slägt-kalender och Svenska ättartal. (2011). [Åkersberga]:
Föreningen Sv. släktkalendern. Libris: 13528006. isbn: 978-91-633-9378-5.
33
Innehåller även begravningsbok 1736–1800.
34
Tillgänglig på http://hosting.devo.se/genealogi/frame.jsp (juni 2014).
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