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Nya medlemmar
hälsas välkomna

Forum

Leif Eriksson
Lupinvägen 6, 722 46 Västerås

Kent och Eva Kahlström  
Hotellgränd 27, Surahammar
Viola Reder och Jan Berg 
Nybyggevägen 24, Västerås

Inger Källstig   
Benvägen 9, Västerås

Birgit Larsson   
N. Källgatan 26, Västerås

Håkan Slagbrand  
Karlsgatan 21 A, Västerås

Kent Strandman   
Stångjärnsgatan 57, Västerås

Vid årets släktforskardagar i Växjö 
representerade Lars Berglöf och jag 
vår förening på stämman. Fokus 
på stämman i år blev ekonomin. 
Styrelsen hade lagt en budget och 
prognos översikt för 2017-2022. Under 
nästkommande åren ligger resultatet 
på ett stort underskott. Ekonomin 
diskuterades frekvent efter att DIS 
lyft frågan. Styrelsen fick i uppdrag 
att se över budget och prognosö-
versikten. På stämman beslutades 
också att höja medlemsavgiften till 
förbundet från nuvarande 12 kronor 
till 24 kronor (i tre steg à 4 kronor). 
Det betyder att vi kommer att behöva 
höja medlemsavgiften. Förbundet 
har tecknat samarbetsavtal med 
Riksarkivet om utgivning av Sveri-
ges befolkning 2000 och 2010. Något 
som kommer att bli till stor hjälp i 
vår släktforskning. På lördagen var 
det dags för själva invigningen av 
släktforskardagarna. Kulturminister 
Alice Bah Kunke höll ett innerligt 
invigningstal: ”Släktforskare sitter 
och skriver historia. Ni ger därmed 
inte bara fantastiska gåvor till era 
släktingar utan ni skriver också lan-
dets historia”. Släktforskardagarna i 
Växjö lockade drygt 3 500 besökande, 
merparten under lördagen. Nästa 
år är Borås värd för släktforskar-
dagarna.

Centrala Soldatregistrets data-
bas har uppgraderats och innehåller 
nu över 510 000 indelta soldater från 
Skåne till Norrland. Det är soldater 
som antagits i svenska armén mel-
lan 1682-1901. Eftersom i många 
fall även föräldrar, hustru och barn 
regist rerats beräknas det finnas cirka 
3 miljoner personer i basen. Centrala 
Soldatregistret finns bland Linkö-
pings universitets databaser och har 
omkring 950 000 besökare årligen. 
Registrets hemsida har adressen 
www.soldatreg.se.

Tack vare en donation på 30 mil-
joner kronor från forskningsstiftelsen 
Arcadia kan Kungliga biblioteket 

(KB) och Riksarkivet digitalisera 
hela återstoden av det upphovs-
rättsligt fria svenska pressarvet. KB 
samlar in och bevarar alla svenska 
dagstidningar som ges ut i Sveri-
ge och mateialet har länge tillhört 
biblio tekets mest använda. Dagstid-
ningarna har stor betydelse också för 
oss släktforskare. Projektet beräknas 
pågå fram till år 2022. Tidningarna 
blir publicerade löpande i KB:s 
tjänst ”Svenska dagstidningar” allt 
eftersom de digitaliseras.

Inför årsmötet den 27 mars 
söker valberedningen just nu efter 
nya kandidater till klubbens styrelse. 
Anmäl dig till Gunnar Andersson 
gg.andersson@telia.com eller Börje 
Öhrling larbor6@gmail.com om du 
själv är intresserad eller om du ev. 
vet någon som du skulle vilja ha med 
i vår styrelse!

Jag ser fram emot årets julklapp; 
Sveriges dödbok nr 7. Ett bra hjälp-
medel i forskningen. Beställ den 
redan nu för att vara säker på att få 
den jul!

Vi följer nya dataskyddsför
ordningen (GDPR) och skyddar 
dina uppgifter. De uppgifter som 
kan finnas i vårt medlemsregister är: 
medlemsnummer, namn, postadress, 
telefonnummer och e-postadress. Du 
som är registrerad medlem har rätt 
att ta del av och ändra dina person-
liga uppgifter. Läs mer om GDPR: 
hhtps://www.datainspektionen.se/
lagar--regler/dataskyddsfordningen/

I samband med att nya data-
skyddslagen GDPR blev det för-
ändringar hos Riksarkivet/SVAR 
digitala forskarsal. För att kunna ta 
del av digitaliserat material som är 
yngre än 110 år infördes en inlogg-
ningsfunktion. Om du inte redan har 
ett användarkonto skapar du själv ett 
i Riksarkivets webbutik.

Redan digitaliserade konfir-
mationsböcker, flyttningslängder, 
lysnings- och vigselböcker yngre än 
70 år avpublicerades. Även digita-

liserade bouppteckningar för åren 
1980-2001 och fastighetsböcker för 
åren 1933-1985 avpublicerades. De 
handlingarna som nu avpublicerats 
omfattas inte av sekretess. Du kan ta 
del av dem vid det arkiv där hand-
lingarna förvaras.

I anslutning till jourhavande 
släktforskare den 13 februari har 
vi en föreläsning där Lars-Göran 
Dybeck berättar och visar bilder om 
de amerikanska nödlandarna i Väs-
terås under andra världskriget. Den 
13 mars, direkt efter Jourhavande 
kommer Kerstin Rännar att berätta 
om Aina Wifalk, västeråskvinnan 
bakom dagens rollator. 

Lördagen den 18 maj blir det 
en föreläsning på temat ”den unika 
svenska folkbokföringen och dess 
ursprung i husförhör och social om-
sorg.”

Kom ihåg att betala medlemsav
giften för 2019. Inbetalningskortet är 
inte längre ifyllt med ditt medlems-
nummer, namn eller belopp. Ett tips 
till dig som som betalar räkningar via 
internet är att lägga in betalningen 
redan nu i november och ange på ban-
kens betalningssida vilket datum du 
vill att medlemsavgiften ska betalas!

God jul och gott nytt år till
önskar jag dig!
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Stiftsbibliotekets 
boksamlingar

Text: Pia Letalick

Stiftsbiblioteket i Västerås är en avdelning av 
Västerås stadsbibliotek, där de äldre samlingarna 
av unika böcker och handskrifter finns förvarade. 
Det hör i omfånget inte till de största stiftsbib-
lioteken, men kan visa upp många unika verk. 
I magasinen står 45 000 böcker, 70 hyllmeter 
handskrifter, 30 000 småtryck och 11 000 por-
trätt. Detta gör att det är en riktig guldgruva för 
forskare och andra intresserade, som vill komma 
hit och titta i specifika verk eller på visningar.

Stiftsbibliotek har sina rötter i medeltidens dom-
kyrkobibliotek och 1600-talets gymnasiebibliotek 
i Västerås. Eftersom biblioteket alltid har haft en 
stark anknytning till kyrkan är teologi ett fram-

trädande ämne och utgör cirka en tredjedel av beståndet, 
men även många andra vetenskapliga ämnen finns repre-
senterade.

Raritetskabinettet invigdes 2017. Det har gett Västerås 
stadsbibliotek möjligheten att levandegöra de unika äldre 
samlingarna och vår lokala historia för allmänheten. Ut-
ställningsytan består av en mer permanent del, där Stifts-
bibliotekets historia och samlingens innehåll beskrivs. 
I montrarna, däremot, byts de utställda böckerna och 
handskrifterna ut kontinuerligt. Tanken är att det alltid 
ska finnas något nytt och intressant att titta på i utställ-
ningen och det är enkelt att bara ta ett steg in i Västerås 
historia, när du är på biblioteket. 

Vid Släktforskarklubbens besök i april pågick utställ-
ningen om historiska bokband: Kan vi döma en bok efter 
omslaget? Utställningen ville uppmärksamma att en bok 
inte enbart är betydelsefull på grund av dess innehåll, 
utan det är minst lika viktigt att se till bokbandet och även 
bokens proveniens – tidigare ägare. Böckerna som ställs 

ut representerar en tidsresa i traditioner, stilar, tekniker, 
material och trender vad gäller bokband. Idag är vi vana 
vid att när vi köper en bok, så är bokbandet med sitt omslag 
en naturlig del av boken. Det har inte alltid varit så, utan 
ända in på 1900-talet var det vanligt att man lät binda in 
sin bok allt efter tycke, smak och plånbok.

Det allra äldsta dokumentet i Stiftsbiblioteket är hela 
1200 år gammalt. Det är en handskrift och består av två 
pergamentfragment från 800-talet, skapade i klostret i 
Fulda, där bland annat abboten Hrabanus Maurus verka-
de. Fragmenten är författade på latin och innehåller en 
korsdikt. Dessa fragment är så kallade pärmfyllnader, 
åter använda manuskript som användes för att förstärka 
pärmar på nyare, tryckta böcker. 

Bibliotekets enda nästan kompletta medeltida hand-
skrift är en inbunden bok nedtecknad på pergament. Den 
kommer från ett kloster i Mariefred i slutet av 1400-talet. 
Det är ett breviarium, en andaktsbok ämnad för dagens 
olika bönestunder och var vanligt förekommande under 
den katolska tiden. Handskriften är perfekt präntad med 
gotisk handstil och om man betänker hur många djurhudar 
som gått åt för att skapa denna bok på över 100 sidor, 
förstår man dess värde.

Den äldsta handskriften i samlingen är en korsdikt på 
latin bestående av två pergamentfragment från 800-
talet. (De korsande orden, bokstäverna och siffrorna 
i sig är en hyllning till korset).

Under en kväll i april hade jag nöjet 
att få visa Västerås släktforskar klubb 
Raritetskabinettet samt böcker och 
handskrifter ur vårt klimatanpas sade 
magasin i Stiftsbiblio  teket.
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Boktryckarkonsten - en viktig milstolpe i vår historia 
- uppstod i mitten av 1400-talet och Johann Gutenberg 
tillskrivs som upphovsmannen till denna ”medie-
revolution”. Tack vare denna uppfinning fick både 
reformationen och renässansen en snabb utbredning i 
Västeuropa. De allra äldsta böckerna, som härstammar 
från boktryckarkonstens början fram till och med år 
1500, kallas för inkunabler. I Stiftsbiblioteket bevaras 
139 stycken inkunabler och den äldsta är tryckt 1467.

I samlingen finns ingen Gutenbergbibel, men en av 
samlingens vackraste böcker, Decretum cum apparatu, 
är tryckt i Mainz 1472 av Gutenbergs samarbetspartner, 
Peter Schöffer. Boken, som har funnits i bibliotekets 
ägo sedan 1640, har en betydande storlek och väger 
drygt 12 kilo. [Se boken på vår hemsida: arosiana.
se/album-2018, red. anm.] Det rör sig om en samling 
kyrko lagar skapade på 1100-talet av den italienske mun-
ken Gratianus. Det vackra bokbandet i brunt kalvskinn 
är utsmyckat med beslag och stämplar och man slås av 
perfek tionen i trycket, av satsytans symmetri och av 
anfangerna, de vackert handmålade begynnelsebok-
stäverna. 

Den heliga Birgittas Uppenbarelser är ett av den 
svenska medeltidens viktigaste litterära alster och det 
enda av internationell rang. Handskrifterna av hennes 
uppenbarelser spreds tidigt över Europa och trycktes 
sedan i Lübeck 1492. Denna inkunabel blev ett av de 
vackraste nordeuropeiska trycken från den tiden – ett 
typografiskt mästerverk och en rikt illustrerad foliant 

med träsnitt på helsidor och i anfanger. Intressant är att 
den trycktes i en för medeltiden tämligen stor upplaga: 
800 exemplar. Detta tyder på stor efterfrågan. Utav 
dessa 800 finns det cirka 40 stycken kvar idag i världen, 
varav två exemplar finns bevarade i Stiftsbiblioteket. Det 
ena exemplaret är en gåva från Johannes Rudbeckius 
själv och den listas i den äldsta kända tryckta svenska 
bibliotekskatalogen, tryckt här i Västerås 1640. Det är 
intressant att notera att Uppenbarelserna enligt katalogen 
klassificerades på hyllan för kättersk litteratur, men att 
den ändå var alltför betydelsefull för att inte finnas med i 
bibliotekets samlingar.

En inkunabel man inte får missa i samlingen är Hart-
mann Schedels historiska krönika, Liber chronicarum, 
tryckt i Nürnberg 1493 och donerad till Stiftsbiblioteket 
av biskop Nicolaus Rudbeckius, son till Johannes. Det är 
en rikt illustrerad världshistoria med över 1800 träsnitt 

Den heliga 
Birgitta ur 
Hartmann 
Schedels Liber 
chronicarum.

Den heliga 
Birgittas 
Uppen-
barelser 
(Revela-
tiones), 
Lübeck, 
Träsnitt 
1492.

Hartmann Schedels historiska krönika Liber chronicarum, 
tryckt i Nürnberg 1493.

Inkunabel 
kommer 
av latinets 
incunabula, 
ursprung, 
och syftar 
på en tryckt 
bok från 
boktryckar-
konstens 
begynnelse-
skede (cirka 
1450) fram 
till och med 
år 1500.
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och utgör en beskrivning av den europeiska stadskulturen 
i slutet av 1400-talet. Dock är avbildade stadsvyer och 
personporträtt inte särskilt porträttlika. Bilden av staden 
Mantua avbildas till exempel identiskt med den av Ferrara 
och det är praktiskt att bara ändra stadens namn. Som 
enda svensk att omnämnas och avbildas i denna vitt 
spridda bok är den heliga Birgitta, vilket ytterligare för-
stärker vår uppfattning om hur känd hon var ute i 
Europa. Som Birgittaforskaren Birger Bergh uttryckte 
det: ”Längre än så har ingen svensk avancerat.”
Det är i reformationens efterdyningar som Stiftsbiblio teket 
får ett rejält uppsving och i synnerhet tack vare 
Johannes Rudbeckius (1581-1646) entré på Västerås-
scenen under andra årtiondet av 1600-talet. Det Västerås 
han mötte var en viktig handelsstad vid Mälaren med cirka 

2000 invånare. Gustav II Adolf var kung och Sverige en 
stormakt när Johannes Rudbeckius tillträdde biskops-
ämbetet 1619. Nere på kontinenten hade det trettioåriga 
kriget just brutit ut. Domkapitlet hade inte återhämtat sig 
efter Gustav Vasas indragningar av kyrklig egendom på 
1500-talet. Västerås präglades av andligt och materiellt 
förfall och biskopen antog genast utmaningen. En stormakt 
behövde bildade människor och lösningen var att snabbt 
kunna sprida kunskap. 
I Västerås sker det genom två stora satsningar: etable-
ringen av domkapitlets boktryckeri och utvecklingen av 
undervisningsväsendet. Med det perspektivet etable rade 
Rudbeckius i Västerås ett av de första tryckerierna i 
landsorten 1621 och grundade Sveriges första gymna-

sium 1623. Johannes Rudbeckius har med rätta kallats 
gymnasie bibliotekets egentliga skapare. Vid hans tillträde 
av biskopsämbetet 1619 började han bland annat förteckna 
bibliotekets då 86 volymer och såg till att bokbeståndet 
ökade stadigt. Rudbeckius entusiasm för både bildning 
och vetenskap gjorde honom medveten om att ett bibliotek 
var förutsättningen för en frodande verksamhet. Förutom 
att främja bibliotek och tryckeriverksamhet såg biskopen 
till att upprätta en boklåda nära biskopsgården i Västerås. 
Där såldes bland annat lokalproducerade böcker.

Biskopen hade insett vikten av att domkapitlet och 
gymnasiet i Västerås kunde bedriva egen tryckeriverk-
samhet och Rudbeckius åtog sig ett slags förläggarroll. 
Tre boktryckarmärken – eller förläggarmärken – prydde 
redan de första trycken och brukades ända in på 1740-talet. 
Tre blommor är avbildade på två av märkena och det är 
intressant att denna blomsymbol redan utgjorde Johannes 
Rudbeckius biskopssignet. ”Det är i tryck eftervärlden 
ser epokens ansikte”, skriver bokhistorikern Per Ridder stad 
i sin artikel Tryckpressens makt och makten över tryck-
pressen, och vi kan verkligen utläsa mycket värdefull 
lokalhistoria ur de Västeråstryck, i form av likpredikningar, 
avhandlingar och personverser, som idag står i Stifts-
bibliotekets magasin.
Bland handskrifterna finns även Rudbeckius egenhändigt 
nedtecknade anteckningar i två volymer. De innehåller 
vardagliga anteckningar av vitt olika slag. Här finns en 
veckomatsedel för hospitalet och en del lokala kartor 
från Västerås stift. Rudbeckius hade den egenheten att han 
placerade norr nederst på bilden och det gäller även den 
världskarta som han egenhändigt ritade och som han lät 
trycka här i Västerås 1626. Den hittades inuti en bok så sent 
som 1970 i Skinnskattebergs kyrka och är nu deponerad i 
Stiftsbiblioteket.
Böcker fascinerar och varje bok i samlingen bär på en 
egen historia. En del böcker har kommit till biblioteket 
som krigsbyten och många av dem har stått i drottning 
Christinas bibliotek under 1600-talet, innan de hamnade 
på hyllorna i Västerås stiftsbibliotek. Står man och blickar ut 
över bokhyllorna i bokmagasinen ser man lätt att många 
böcker är märkta med en stor bokstav på bokryggen. 
Detta boksignum betyder att de ingick i drottning Christinas 
boksamlingar.

Under 1500-talet började studier inom naturvetenskap, 
astronomi och medicin att framträda och i Stiftsbiblio tekets 
bestånd finns både Nicolaus Copernicus original utgåva 
av Om himlakropparnas kretslopp från 1543, samt Andreas 
Vesalius digra anatomiverk från 1555 med detaljerade 
bilder av människokroppen. Västerås sonen Olof Rudbeck, 
son till Johannes Rudbeckius, blev känd för sin medicin-
ska upptäckt av lymfkärlssystemet, vilket publicerades i 
en skrift tryckt vid Västeråstryckeriet 1653. Hans andra 
stora och mer ökända verk var Atlantican, i vilken Rudbeck 
hävdade att den mytomspunna fiktiva ön Atlantis egentligen 
var Sverige, göternas och civilisationens urhem.

Sång och musik har alltid varit viktiga inslag både 

Hartmann Schedels historiska krönika Liber chronicarum 
med jorden i universums centrum, tryckt i Nürnberg 1493, 
(detalj).
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för kyrkans verksamhet och i gymnasiets undervisning, 
vilket bevarade musikalier tyder på. I Stiftsbiblioteket 
återfinns några fragment av Västeråsgradualet, Nordens 
förnämsta mässbok från medeltiden. Det är ett praktfullt 
tryck på pergament från 1493, avsett att brukas här i 
Västerås. Den användes under den katolska mässan som 
ett slags sångbok. Vid gymnasiet var det djäknarna som 
stod för musiken vid gudstjänster och högtidligheter. För 
400 år sedan var Västeråsgymnasiet en av norra Europas 
viktigaste musikinstitutioner. I våra samlingar finns därför 
många unika handskrivna noter bevarade från sent 1500-
tal och framåt, vilket lockar både forskare och andra 
intresserade. 

1700-talet utgjorde en glansperiod i Stiftsbibliotekets 
historia vad gäller förvärv. Det fanns ekonomiska 
möjlig heter till inköp av böcker. Det var också under 
detta århundrade som de flesta större donationerna gjordes 
till Stiftsbiblioteket. Abraham Abrahamsson Hülphers 
var en köpman från Västerås, som testamenterade sin 
stora bok- och handskriftssamling till biblioteket. Hülphers 
var även topograf, musikhistoriker och släktforskare. 
Hans nedteckningar av genealogier i Västmanland och 
Dalarna är än idag en enorm resurs för släktforskare och 
personhistoriker.

Sedan 1800-talets första hälft har inte samlingen vuxit 
nämnvärt. Under 1900-talet har det förekommit ett fåtal 
mindre donationer, depositioner samt en del smärre inköp 
och idag ses samlingen som avslutad.

Stiftsbiblioteket har under sin 700-åriga historia varit 
placerat i olika lokaler, dels i domkyrkan och dels i de 
skolhus som byggts kring kyrkan. I mitten av 1850-talet 
flyttades det över till den då nyuppförda läroverksbygg-
naden (nuvarande Rudbeckianska gymnasiet). År 1917 
ritade stadsarkitekten Erik Hahr ett speciellt bibliotekshus 
intill domkapitelshuset. Här fanns boksamlingarna till 
1955, då de flyttades över till det nybyggda stifts- och 
landsbiblioteket. År 1975 kommunaliserades biblioteket. 
Samtidigt övergick de äldre bok- och handskriftssam-
lingarna i Västerås stads ägo.

Nicolaus Copernicus’ originalutgåva av Om himlakroppar-
nas kretslopp, Nürnberg 1543, De revolutionibus orbium 
coelestium

Andreas Vesalius’ digra anatomiverk, Basel 1555: De humani 
corporis fabrica libri septem (’Sju böcker om människo-
kroppens uppbyggnad’).

Idag är Stiftsbibliotekets uppgift att vårda, bevara och på 
olika vis tillgängliggöra samlingarna för allmänheten och 
forskare. Katalogisering, digitalisering, konserverings-
åtgärder och inte minst utställningar och visningar är en 
del av detta uppdrag.

Johannes Rudbeckius iver för kunskapsförmedling 
lever till stor del vidare i dagens bibliotek. Vi ser visningar 
av Raritetskabinettet eller specialvisningar av andra 
guldkorn i Stiftsbiblioteket som en del i arbetet med att 
främja intresset för bildning, upplysning, utbildning och 
forskning. Vi vill verka för att levandegöra vårt gemen-
samma kulturarv i Västerås. Det känns därför väldigt 
betydelsefullt och roligt att medlemmar ur Västerås 
släktforskarklubb gästat oss på denna visning av de äldre 
samlingarna och vi ser fram emot ett fortsatt fruktsamt 
samarbete och fler visningstillfällen. n
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Västerås stad
Det äldsta gästgiveriet fanns enligt L.L. 
Lorichs1 på ”vägen från Gamla torget 
över Apoteksbron över Svartån, i 
backen upp innan Oxbackstullen”. 
Vid Västerås brand 1668 förstördes 
det sannolikt2, varför ett reservgäst-
giveri inrättades i Hälla by, 6 km 
öster om staden. År 1714 brann 
centrum igen, gästgiveriet flyttades 
då till Lista i Irsta församling, 8 km 
från centrum. Lista anges på Abra-
ham Hesselgrens första karta år 1731, 
men hade upphört innan Biurmans 
karta upprättades 1742. Gästgiveriet 
i Tibble var sannolikt också reserv 
efter båda bränderna.

Från Västerås mot Uppsala 
Det är bara 6 km från torget i Väs-
terås till Badelundaåsen, som förr 
var mycket brant. Efter att ha tagit 
sig upp över åsen var det inte mycket 
kraft kvar i hästarna och passagerarna 
fick ofta hjälpa till genom att gå till 
fots uppför åsen. Just därför fanns 
möjlighet att byta hästar och få sig 
något att dricka på båda sidor om 
åsen, i Tibble om man var på väg mot 
Västerås, och i Långby om man var 
på väg mot Uppsala. Det är endast 
1 km emellan Tibble och Långby 
och 1,5 km till Närlunda som tillkom 
något senare. Vägen över Badelunda-
åsen sänktes ungefär år 1800, varpå 
alla tre gästgiverierna drogs in, de är 
senast nämnda 1805 i skrifterna, men 
fanns kvar ytterligare några år. Där-
efter sänktes vägen en andra gång år 
1859-60 till nuvarande stigning.
 

Tibble, Badelunda 1650-tal-ca 1820
Enligt Västmanlands Läns Museum 
fanns gästgiveriet i Tibble på samma 
plats som Rusthållargården där. 
Rusthållen bildades på 1680-talet. 
Deras skattskyldighet bestod i att 
hålla med ryttare och hästar för mili-
tära ändamål. Efter Karl XII död in-
leddes en lång fredsperiod från 1721. 
I Tibble kanske det var en kombi-
nation av hästar till rusthållet och 
för gästgiveriet? Gästgivaregården 
i Tibble drogs in ca 1820. Bonings-
huset i rusthållargården i Tibble är 
nybyggt 1830. Tibble var sannolikt 
också ersättning för gästgivare-
gården i Västerås, som brann ner 
1668 och återigen 1714.

Långby, 1650-tal-1820 och Närlunda 
ca 1780-1820, båda i Badelunda 
socken
Efter Badelundaåsens krön kommer 
man till Långby gästgiveri. Långby 
ligger strategiskt där vägen delar 
sig i den Övre vägen till Upplands-
gränsen över Sagån i Bred (gamla 
Eriksgatan) och den Nedre vägen till 
Nyqvarn. 

Tibble, Långby och Närlunda 
nämns i skrifterna senast 1805, men 
Tibble och Långby fanns sannolikt 
kvar till ca 1820. Av Närlundas gäst-
giveri finns idag inga spår. 

Gästgiveriebyggnaden i Långby 
fanns kvar vid Länsmuséets inven -
t ering år 1979. Långby var en parstuga 
från slutet av 1600-talet, med kök 
och kammare på var sin sida om 
en förstuga och en liten kammare 
innan för förstugan. Övervåningen 

hade två rum. Byggnaden fanns kvar 
på ursprunglig plats till någon gång 
på 1990-talet, varefter den monterades 
ned och flyttades, obekant vart.

Det stora 1890-tals huset i Lång-
by monterades också ned. Huset 
byggdes upp igen år 2008 i Vångsta, 
Dingtuna av konstnären Unna Katz 
och fungerar nu som ateljé och bostad.

Edsberga, Breds socken i Uppsala 
län, 1667-1732 och 1735-1846
Edsberga by ligger i korsningen 
mellan Övre vägen Västerås-Uppsala 
och ”vanliga” vägen Enköping-Sala3. 
Georg Biurmans4 karta av 1768 visar 
att Riksväg 70s föregångare ännu 
inte fanns eller snarare var en mycket 
sank väg över Marstallen norr om 
Frösthults kyrka. De stora trafik-
stråken norrut gick istället Enkö-
ping-Edsberga-Wadh i Simtuna-Tärna 
och från Stockholmshållet Gran 
(Bålsta)-Furby-Långtora-Carleby i 
Simtuna-Tärna. 

Edsberga hade tidigt gästgiveri. 
Man kan ha skiftat gästgivareuppgiften 
inom byn, en vecka i en gård, nästa 
vecka i nästa gård. Uppehållet på tre år 
kan tyda på att man byggde nytt, för att 
uppfylla 1734 års krav på matsal och 
rum för minst tre kategorier resande. 
Men från 1735 fanns gästgiveriet alltid 
på Edsberga No 1. Edsberga har en 
dramatisk historia. Den första gästgi-
varen vi har namnet på är Jan Ersson 
år 17605. Anders Hansson, som var 
gästgivare senare på 1770-talet, hade 
häftig humör. Han fälldes år 1778 till 
1 daler silver mynt i böter vid Åsunda 
tingsrätt för att ha svurit åt länsman 
när denne försökte driva in en tidigare 
skuld6.

Här skriver Elisabeth 
Torsner den andra 
artikeln av tre om gäst
givaregårdarnas historia. 
(se Arosiana 22018).

Gästgivaregårdar var en gång en del av de allmänna kommunikationer-
na där man bytte häst. Medan man väntade på en ledig häst kunde man 
få sig en sup och något att äta, och kanske sova över. De var väldigt 
långt ifrån dagens gästgivaregårdar, som specialiserar sig på god mat. 
I detta avsnitt behandlas gästgiverierna öster om Västerås på vägen mot 
Uppsala respektive Enköping.

Gästgivaregårdar och skjutsväsende
Läs även om Edsberga gästgiveri i Arosiana nr 3-2009.
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Tibble Rusthållargård, byggt 1830, 
efter tiden som gästgiveri.
Foto: Västmanlands Läns Museum.

Långby f.d. gästgivaregård. 
Foto: Västmanlands Läns Museum år 1979.

Edsberga No 1, nuvarande utseende 
Foto: E. Torsner, 2017.

I början av 1800-talet gick gäst-
givare Gustaf Gustafsson i konkurs 
och gästgiveriet skulle säljas på ex-
ekutiv auktion, men Gustafsson dog 
innan auktionen i december 1821. 
Auktionen sköts upp och änkan 
Katarina Lundgren fortsatte att driva 
gästgiveriet. År 1826 beslutades att 
skulden skulle betalas genom att 
arren dera ut gästgiveriet på 10 år. 

Hur kunde ett gästgiveri gå i konkurs? 
1766 kom en ny konkurslag7. Man 
behövde inte längre fly utomlands 
för att undvika gäldenärsfängelse, 
utan fick rätt att försöka ordna upp 
sina affärer. Man slapp utmätning 
så länge ärendet pågick, ca 3 år. Det 
är därför rimligt att anta att Gustaf 
Gustafsson hamnade i problem redan 
1818/19. Orsakerna kan ha varit:
1. Sjukdom
2. Skulder som inte hade med gästgi-
veriet att göra
3. Minskad lönsamhet pga minskad 
trafik. Trafiken Edsberga-Wadh avtog, 
Wadh nämns senast 1776. 

December 1826-december 1835 var 
Erik Jansson Björkstas gäst givare8. 
Det var sannolikt han som var ford-
ringsägare. Efter arrendetidens slut 
hette gästgivaren under 1835-1838 
Carl Jansson Silvstedt. Gästgivare 
Lars Törnblom tog över 1838 men 
han dog redan 1846. Den unga änkan 
Katarina Törnblom hade två döttrar, 
11 och 4 år, och drev gästgiveriet 
fram till årsskiftet 1846/478.

Edsberga No 1 fick utflyttnings-
skyldighet i Laga skiftet, som genom  -
fördes 1860-61. Gästgivare Törn-
bloms änka Katarina ägde då, 15 år 
senare, 9/32 (28%) av gården. Huset 

flyttades och senare byggdes det till 
med övervåning och verandor och är 
nu Edsberga 17. ”Snaret” lanthandel 
och senare missionshus låg också i 
byn. Bilden av Edsberga gästgiveri i 
A. Bladh i Två sockenkrönikor5, sid 
378, visar Snaret ca år 1902.

Skjutsväsendet blir entreprenad
År 1844 ändrades Westerås läns och 
Upsala läns gästgiverier på försök 
till entreprenadform, d.v.s. bönder-
na utefter vägarna slapp plikten att 
hålla med häst och körkarl under 
1 dygn i taget på gästgiveriet. Nu 
betalade bönderna gästgivaren att 
också stå för hästarna. Vid den första 
entreprenad auktionen 1844 förlorade 
Edsberga gästgiveriet till Torgesta.

Torgesta, 1847-1904, ca 23 km från 
Västerås
Jan Petter Jansson vann entreprenad-
budgivningen i december 1844 och 
gästgiveriet flyttade från 1 januari 
1847 till gården Torgesta 1 i Tillinge 
socken. År 1881 överfördes gården 
till Sparrsätra socken och fick då 
benämningen Torgesta 2. Gästgive-
riet inrymdes i huvudbyggnaden, 
som var från sent 1600-tal eller tidigt 
1700-tal.

Gästgivare Jan Petter Jansson 
hade rätt att servera brännvin, vilket 
var mycket viktigt för lönsamheten. 
1854 kom en lag som innebar att nya 
gästgiverier aldrig fick denna rätt, 
med påföljd att nya gästgiverier blev 
näst intill omöjliga att få lönsamma. 
Befintliga gästgiverier fick fortsätta 
att servera brännvin till dess de bytte 
ägare. Jan Petter Jansson drev gäst-
giveriet framgångsrikt till 1860. Sonen 
Per Erik Johansson då 31 år tog över. 

Åsunda tingsrätt fastställde en ny 
taxa samma år, 1860. Prislistan hittad 
i rättegångsprotokoll från Åsunda 
härad år 1860 av Marie Andersson6. 

Per Erik var gift med Anna Karin 
Arenander, gästgivaredotter från 
Långtora. Per Erik dog redan år 1870, 
vilket lämnade Anna Karin ensam 
med 8 barn, det äldsta 19 år och 
ännu omyndigt, det yngsta nyfött. 
Hon tog över rörelsen. Lite diskret 
skrev hon sig som A. Johansson år 
1890 och sannolikt var det hon som 
drev verksamheten till slutet år 1904.

Med järnvägarnas tillkomst ändrades 
resandet, tågförbindelser var över-
lägset mycket snabbare. Samtidigt 
infördes stadshotell. Gästgiverier 
behövdes endast på sträckor som 
inte hade tillgång till järnväg. Stock-
holm-Westerås-Bergslagens Jernväg 
invigdes i december 1876, Enköping 
fick stadshotell 1879, Tillberga unge-
fär 1876 (Svenska Turistföreningens 
hotell), Västerås något senare, 1909. 
Från 1881 blev Torgesta och ett antal 
andra gästgiverier nedgraderade till 
skjutsställen, d.v.s. de skulle erbjuda 
utvilade hästar men behövde inte 
längre ordna övernattning eller ser-
vera mat och dryck. De flesta gästgi-
verier och skjutsstationer stängdes i 
slutet av 1904. Det blev slutet på en 
epok.

Myrby, 1847-1861, Badelunda socken
Samtidigt som Torgesta från år 
1847 utsågs till gästgivaregård efter 
Edsberga, tyckte ett antal intressenter 
att 22-23 km mellan Västerås och 
Torge sta var för långt, eftersom back-
arna vid Badelundaåsen fort farande 
var mycket branta och krävande. 
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Edsberga-Snaret. Bilden tagen ca 
1902, baserat på att yngsta barnet ser 
ut att vara 4 år, född 1898.

Lars Jansson i Myrby erbjöd sig 
att hålla gästgiveri, mot extra hög 
skjutstaxa. Myrby, endast 11 km från 
Västerås, fick då gästgiveri. 

Boningshuset på Myrby byggdes 
redan 1823. Lars Jansson fick också 
rätt att servera brännvin (begräns-
ningarna började först 1854). Vägen 
över Badelundaåsen sänktes en andra 
gång år 1859-60 med statliga medel, 
varpå Myrby gästiveri drogs in i 
slutet av 1861. 

Därefter gick skjutsen officiellt 
direkt Västerås-Torgesta. Fast det 
gjorde den inte alltid. Väster Åby, 
några få kilometer öster om Myrby 
rapporteras ha haft inofficiell skjuts-
station med hästbyte. Man kan anta 
att hästägarna tyckte det var för långt 
till Torgesta. Ungefär samtidigt blev 
Väster Åby lanthandel, vilket anger 
tiden till 1862 eller senare. 

Från Västerås mot Enköping
Efter Västerås stadsbrand 1668 flyt-
tades stadens gästgiveri till Hälla by 
och därefter tillbaka till staden. Från 
ca 1740 gick skjutsen från Västerås 
direkt till Nyqvarn. På Georg Biurmans 
karta4 från 1768 är Nyqvarn första 
stoppet efter Westerås.

Nyqvarn 1600-talets mitt-1865 eller 
kanske till 1880
Mellangården i Östanbro flyttade ut 
från bytomten vid mitten av 1600-
talet. Man startade krog som senare 
utnämndes till gästgiveri vid bron 
över Sagån. Den statliga bron bygg-
des om på 1690-talet. Kungligt brev 
från 1699 säger att bropengar skall 
tas av ståndspersoner, inte av allmoge. 
Pengarna gick till under hållet av 
bron. 

Nyqvarn var ett mycket stort 
gästgiveri och betjänade den stora 
trafiken Stockholm-Västerås-Örebro. 

Den södra vägen om Mälaren till 
Örebro var ännu obetydlig.

År 1794 i kanslirådet Elers10 
handskrifter sägs att ”Nyqvarns gäst-
givaregård har 17 hästar för varje 
dygn samt 12 hemman i reservskjuts. 
Ny byggnad med sal och 4 kamrar 
uppbyggd. Dessutom finns reserv-
lägenheter å det i närheten liggande 
Östanbro”. 
Hur en gästgivargård kunde se ut vid 
1800-talets början lämnar oss följande 
beskrivning av Nyqvarns gästgivare-
gård och krog uppgift om11:

I. En Byggning med förstuga, en 
Sal och 4 kammare under näfver och 
torftak;

II. En byggning för Gästgifwa-
rens behof bestående af förstuga, 
Kök och tvänne Kammare å ena och 
2:ne små Rum med Brygghus och 
Brygghuskammare å andra sidan, 
tillika med en af 2:ne kammare 
öfverbygd portgång, alltsammans 
under Brädtak;

III. En gammal Byggning, som 
består af en Förstuga och 2:ne 
stugor, af hvilka den ena nyttjas till 
hållstuga;

IV. Stall och vagnshus
År 1844 beslöt Westerås län 

tillsammans med Upsala län att på 
försök införa gästgiveri på entre-
prenad. Vid entreprenadauktionen 
i december 1844 förlorade gäst-
givaren i Nyqvarn till en ny aktör i 
Bjuggsta. Nyqvarn skulle upphöra i 
slutet av december 1846. Nyqvarn, i 
förbund med skjutslaget från Enkö-
ping överklagade men fick avslag av 
Kgl. Majt. 1849. Här blir historien 
oklar. Sannolikt blev Nyqvarn kvar 
ytterligare ett antal år som gästgiveri 
med brännvin, mat och övernattning, 
kanske ända till årsskiftet 1880/1881, 
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Väster Åby, inofficiell skjutsstation och 
lanthandel i slutet av 1800-talet.
Foto E. Torsner, 2018

Nykvarn 2013. 
Foto: Kjell Ludén

Karleby, Kungsåra.
Foto: Olle Myrsten, Carlsson Ring 2017

medan byte till utvilade hästar skedde 
i Bjuggsta från 1847. 

Nyqvarn blir definitivt överspelat 
när en bredare bro över Sagån krävs. 
Vägen flyttades söderut till en ny 
bro vid Östanbro, invigd år 1865. 
Den gamla bron vid Nyqvarn finns 
ännu kvar. Men det blev en omväg 
till Nyqvarn varför det är oklart när 
verksamheten upphörde. Två försök 
till romantiskt gästgiveri på landet 
misslyckades. Gästgivarebyggnaden 
är numera privatbostad. 

Östergården i Bjuggsta, Kungsåra, 
1847-1880
Bjuggsta ligger mitt emellan En-
köping och Västerås, alltså ett 
perfekt läge för ett gästgiveri. Vid 
entreprenad auktionen 1844 bjöd 
Bjuggsta under Nyqvarn, och lovade 
att bygga nytt för gästgiveriet. P.g.a. 
det osäkra läget med Nyqvarns 
överklagande byggdes eventuellt 
aldrig ett gästgiveri i Bjuggsta, men 
däremot inrättades en skjutsstation. 

Den nya landsvägsbron vid Öst-
anbro invigdes 1865. Bjuggsta fanns 
kvar som skjutsstation, sannolikt 
ända till 1904. SWB Stockholm-
Västerås-Berg s lagens Järnväg invig-
des i december 1876. Från Enköping 
drogs järnvägen längre norröver till 
Tillberga, där man var tvungen att 
byta för att komma till Västerås. 
Dragningen lämnade kvar landsvägen 
närmare Mälaren med hästskjutsar.
Karleby, Kungsåra, 1881-1904, 

16 km från Västerås
Trots inrättandet av järnvägen var 
landsvägstrafiken fortfarande mycket 
omfattande. Gästgiveriet flyttade 
till Karleby, Kungsåra från år 1881, 
medan skjutsstationen låg kvar i 
Bjuggsta. Huset är byggt redan ca 
1850, och är stort med många rum. 
Fasaden är klädd med ljusgrön 
stående pärlspontspanel, enkupigt 
taktegel, och veranda med lövsågeri-
detaljer. Gården var till salu hösten 
2017. n

Myrby, 1847-1861, Badelunda socken, 
11 km från Västerås. 
Foto: 2013. E. Torsner

Foto av Stora huset på Torgesta 2, 
nybyggt 1911. Privat.

S K J U T S N I N G T A X A  F Ö R  T O R G E S T A ,  å t i d a  o c h  n u t i d a  p e n n i n g v ä r d e ,  k r o n o r

Å r / P e r i o d
T a x a  p e r 
n y m i l  o c h  h ä s t

J a
O b e k a n t
O b e k a n t
J a
J a
N e j
N e j
J a
J a
J a
N e j
N e j

E n t r e p r e n a d

1 8 4 7 - 1 8 5 5
1 8 5 6 - 1 8 6 0
1 8 6 1 - 1 8 6 5
1 8 6 6 - 1 8 7 0
1 8 7 1 - 1 8 7 5
1 8 7 6 - 1 8 7 9
1 8 8 0 - 1 8 8 2
1 8 8 3 - 1 8 8 5
1 8 8 6 - 1 8 8 8
1 8 8 9 - 1 8 9 3
1 8 9 4 - 1 8 9 8
1 8 9 9 - 1 9 0 4

2 0 1 0  å r s
p e n n i n g -
v ä r d e

- -
- -
- -
5 5 , 9 0
8 6 , 5 5
5 4 , 7 0
6 3 , 0 0
8 9 , 1 0
9 2 , 0 0
9 8 , 0 0
6 2 , 6 0
6 0 , 6 5

S t a t l i g t 
e n t r e p r e n a d -
b i d r a g

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
J a
J a
- -
- -

I n g e n  u p p g i f t
I n g e n  u p p g i f t
I n g e n  u p p g i f t
1 , 2 0 - 1 , 5 0
1  k r  6 0  ö r e
1  k r  2 0  ö r e
1  k r  2 0  ö r e
1  k r  8 0  ö r e
1  k r  7 0  ö r e
1  k r  7 0  ö r e
1  k r  1 2  ö r e
1  k r  1 2  ö r e

KÄLLOR
Faktaunderlaget kommer huvudsakligen 
från Kunglig Befallningshavares kungö-
relser och 5-årsrapporter för Westerås 
län och för Upsala län, och från följande 
särskilt angivna referenser:
1. L. L. Lorich, Vägar och Gästgivaregårdar 
i Västmanland, 1932.
2. Brage Lundstöm, Järnvågen i Västerås, 
Industrihistoriska föreningen, Västerås, 
2015.
3. Adam Bohlin, Handbok för resande i 
Sverige, 1838.
4. Georg Biurman, karta 1768, avbildad 
i Stefan Nordin, Milstolpar, Stockholm, 
Uppsala, Södermanland, 1998, sid 19.
5. Arvid Bladh, Två sockenkrönkor, Sparr-
sätra och Bred, 1981.
6. Marie Andersson, ordf. Upplands Forn-
minnesförening och Hembygdsförening, 
Åsunda härads rättegångsprotokoll.
7. Sveriges Radio, Släktband, Gästgiverier, 
december 2013.
8. Familjen Johanssons uppteckning av 
Edsberga no 1/no 17 gårds historia.
9. Historiskt-Geografiskt och Statistiskt 
Lexikon, Sverige, 1859-60.
10. Kanslirådet Elers handskrifter, Uppsala 
Universitet, 1794.
11. Vägar- Västmanland-2008, Västman-
lands Läns Museum, s 21.
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Släktforskar -
dagarna i 

Växjö

SLÄKTFORSKAR-
DAGARNA 
I VÄXJÖ 31/9-2/10

Mikael Hellberg, Johanna 
Ekstrand, Eva Dahlberg, Sigvard 
Jakobsson och Erland Ringborg.

 Lars Berglöf och Kerstin Anders

so
n

deltog i konferensen på fre
dag

en

Lars Ihlshammar 
talade om Riks-
arkivets roll med 
att upprätthålla 
en säker informa-
tionshantering 
och om den 
offentliga förvalt-
ningens digitala 
processer.

Konferensen fredagen 31/9

Årets Släktforskardagar invigs av 
kulturminister Alice Bah-Kuhnke. 
Efter talet får hon ett släktträd i 
gåva av arrangörerna, där hennes 
mors släkt sex generationer 
bakåt ryms i grenarna. Hon 
uttryckte också sin tack-
samhet till släkt forskare i 
sin egen släkt och till släkt-
forskare i allmänhet för vi 
hjälper andra att hitta sitt 
historiska sammanhang.
– ”Ni är en gåva!” 

Alice Bah Kuhnke och Erland 
Ringborg lyssnar på landhöv-
dingen i Kronobergs län, Ingrid 
Burmans invigningstal.

Bildsidan

Richard Grügiel överlämnade en 
antavla från arangörerna, Krono-
bergs Genealogiska Förening.
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Kerstin Andersson fick en för-
trolig pratstund med ministern.

Alice Bah Kuhnke, Erland Ringborg och Ted Rosvall lyssnar 
på Ingrid Burmans anförande.

Kerstin Andersson handlar litteratur 
av författaren Eva Wassén Eriksson. 

För musiken under invigningen stod Ulrika Gunnarsson (sång), 
Magnus Gustafsson(fiol) och Magnus Lundmark (värendstrumma).

Daniel Berglund talade för släktforskarför-
eningen DIS när han inte ställde sig bakom 
förbundsstyrelsens förslag om en höjning 
av medlemsavgiften med fyra kronor, från 
12 till 16 kronor [per medlem i resp. klubb]. 
Stämman röstade emot DIS och beslutade att 
bifalla förbundsstyrelsens förslag om att höja 
medlemsavgiften. 
För VSFK bedyder det en ökad utgift med ca 
1800 kr/år för medlemsskapet i för bundet.

Foto: Simeon Andersson
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Kvarteret Igor i Västerås 
- från medeltid till 2000-tal
Annika Olsson och Johan Andersson, 
arkivarier vid Västerås stads arkiv, har 
här valt att utforska det stadskvarter 
som idag heter Igor.

Text: Johan Andersson

Den som i sin forskning följer en 
plats och de människor som levat 
och verkat där genom historien, 
finner ofta ett myller av unika 
berät telser och spännande livs
öden. 

Medeltida gator
Kvarteret Igor intill Stora torget 
domi neras idag av en stor galleria 
med samma namn. Men några av 
gatorna som omgärdar kvarteret 
– Smedjegatan i söder och Östra 
kyrkogatan i väster – tillhör de 
allra äldsta i staden. Smedjegatan 
omnämns första gången i ett perga-
mentsbrev daterat år 1378. Vasa-
gatan i öster är dock ett tillskott från 
1900-talet. Tvärsigenom hela kvarteret 
gick förr även en smal gata som be-
nämndes Tjuvgatan – senare omdöpt 
till Nygatan.

Slaget om Västerås
Det är på Smedjegatan som en fana 
ledd av Lasse Eriksson dundrar fram 
den 29 april 1521, jagandes danska 
ryttare i riktning mot torget. På 
torget står danskarnas kanoner redo, 
men en annan ryttarhär kommer 
norrifrån på Långgatan, som Östra 
kyrkogatan då kallades, och dans-
karna blir hopträngda från två håll. 
Desperat flyr det danska fotfolket 
och ryttarna genom staden mot 
slottet och dominikanerkonventet. 
Ledaren för upproret mot den danska 
överhögheten, Gustav Eriksson (Vasa) 
väntar under tiden uppe vid S:t Ursulas 
kapell på Blåsbo. ”Slaget om Västerås” 
har detta kallats av eftervärlden.

Stadens hjärta
På Gustav Vasas tid – och långt 
därefter – var torget hjärtat i staden 
Västerås. Här var handelsplats och 
här fanns rådhuset, det administra-
tiva centrat, och vågen, där järn och 
koppar från Bergslagen vägdes in.
I gårdarna runt om torget bodde 
många borgare och förmögna köp-
män. Om rikedomen vittnar inte 
minst de två stenhusen i kvarterets 
södra del. Hus av sten och tegel var 
exklusiva och länge en ovanlig syn 
i Västerås. Stadsbebyggelsen domi-
nerades långt in på 1800-talet av låga 
trähus. 

Lars Olofssons stenhus
De båda stenhusen är utmärkta på 
lantmätaren Jonas Carlstens stads-
karta från 1688, men var gamla 
redan då. Vid denna tid tillhörde de 
en och samma gård, som på kartan 
har nummer 110/123. I Stadsarki-
vets beskrivning till kartan står att 
läsa: ”Rådmannens Wällaktade Lars 
Olssons Tompt, är både så wähl med 
2ne Wackra Steenhuus som älliest 
med stora Zirlige Träbyggningar heel 
kringbyggdh”. Denne ”Lars Olsson” 
var Lars Olofsson (Westmarck) 
(1636-1702), rådman och handels-
man. Han var åtminstone tredje 
generationen i gården. I början av 
1600-talet ägdes det östra stenhuset 
av hans farfar Lars Jonsson skinna-
re (död 1634), vars gravsten finns i 
domkyrkan.

Karta från 1915 över det nuvarande 
kvarteret Igor, som då hade beteck-
ningen Norra kvarteret nr 34-39.

Hur kvarteret Igor kan ha sett ut år 
1688 utifrån kartbeskrivningen. 
Illustration: Annika Olsson

Jonas Carlstens stadskarta från 1688.
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Matematikadjunkten Fredrik Johan 
Leonard Wulff (1819-1899), som bodde 
i Norra kvarteret nr 37.

Affärskvinnan Maria 
Wilckens
När Carlsten ritar sin karta över 
Västerås år 1688 har rådmannen 
Lars Olofsson precis gift sig för 
fjärde gången. Bruden hette Maria 
Wilckens och var från Stockholm. 
När Lars avlider 1702 är Maria 37 
år gammal och får ärva både gård, 
pengar, segelskuta och handelsverk-
samhet. Som änka blir Maria en 
synnerligen rik och mäktig affärs-
kvinna med hög ställning i staden. 
Hon driver även Trångfors järnbruk. 
Efter femton år som änka gifter hon 
om sig och återgår till ett liv som 
omyndig. Maria Wilckens är begravd 
i Romfartuna, men i domkyrkan 
finns ett påkostat epitafium med hen-
nes och Lars Olofssons porträtt.

Staden i lågor
I april 1714 drabbades Västerås av en 
omfattande stadsbrand. Elden lade 
halva staden i aska, knappt en enda 
större borgargård stod kvar orörd 
av branden. Rådhuset på torget blev 
lågornas rov, men domkyrkan klarade 
sig. Till de drabbade hörde dock 
Maria Wilckens och hennes granne 
i norr, på andra sidan Tjuvgatan, 
Magnus Schenström.

Schenströmska gården
Den Schenströmska gården i hörnet 
av Österlånggatan (Östra kyrko-
gatan) och Tjuvgatan/Nygatan fick 
beteck ningen Norra kvarteret nr 37, 
när tomtindelningen reglerades i 
brandens efterföljd. 1776 donerades 
gården, som då ägdes av handels-
mannen och brukspatronen på 
Ramnäs och Bäckhammar Magnus 
Schenström (1715-1776) och hans 
hustru Gustava Catharina Le Moine 
(1734- 1812), till att bli en barn-
husinrättning i Västerås. Samtidigt 
donerades 225 000 daler kopparmynt 
till barnhusets verksamhet.

Västerås första barnhus
I barnhuset skulle finnas plats för 
10-12 barn, hälften pojkar och hälften 
flickor. Två tredjedelar av barnen 
skulle komma från Västerås och 
en tredjedel från Ramnäs socken. 

Barnen skulle vara fattiga och för-
äldralösa, men fick inte vara födda 
utanför äktenskapet eller ha föräldrar 
som ”genom stygga eller uppenbara 
laster sig förderfwat”. En informator 
och matmor med piga var anställda 
vid barnhuset. Barnen fick kläder, 
mat och boende – allt noggrant upp-
skrivet i barnhusets räkenskapsbok.

Från barnhus till värdshus
Med tiden fick barnhuset ekono-
miska bekymmer. Lösningen blev 
att barnen så småningom istället 
började utackorderas i fosterfamiljer. 
Själva barnhusgården hade därmed 
spelat ut sin roll och 1837 bjuds den 
ut på auktion. Till ett pris av 3 852 
riksdaler köps gården av traktören 
och källarmästaren Anders Gustav 
Laman (1801-1875). Här bedriver 
han värdshusrörelse i omkring 15 år. 
En av Lamans anställda kypare var 
Jacob Tranell (1828-1880), som senare 
skulle bli en framstående traktör i 
staden. Det nuvarande Tranellska 
gymnasiet är uppkallat efter honom.

Från värdshus till urmakeri
Efter Laman byter den gamla barn-
husgården ägare flera gånger. 1859 
köps den av urmakaren Johan Fredrik 
Carlsson, som flyttar hit sin verkstad. 
Detta urmakeri, som grundades 1851, 
är ursprunget till dagens Nymans Ur. 
Carlsson säljer sin rörelse 1868 till 
Wilhelm Lundbeck, som flyttar den 
till Stora gatan. En av hans anställda, 
Adolf Nyman (1853-1926), övertar 
1881 urmakeriet och det får därmed 
sitt nuvarande namn.

Pricken
Norra kvarteret nr 37, den tidigare 
barnhusgården, var stor och många 
rum hyrdes också ut som bostäder. 
Från 1880 och fram till sin död 1899 
bor här matematikadjunkten Fredrik 
Johan Leonard Wulff (1819-1899). 
Wulff var ogift och levde tillsam-
mans med sin syster. Av skolpoj-
karna i läroverket kallades han för 
”Pricken”. En av Prickens elever 
läsåret 1879/80 är en 15-årig pojke från 
Dalarna vid namn Erik Axel Eriksson 
– senare känd som Erik Axel Karlfeldt, 

I mitten huset som tidigare inrymde 
det Schenströmska barnhuset (Norra 
kvarteret nr 37), och som senare er-
sattes av Erik Hahrs polis- och brand-
station. 1890-talet.
Fotograf: Ernst Blom

Epitafium i Västerås domkyrka med 
rådmannen Lars Olofssons och Maria 
Wilckens’ porträtt. 
Fotograf: Johan Andersson

Fredrik Johan Leonard Wullfs stenbänk 
på Djäkneberget (detalj).
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en av våra mest berömda diktare. 
På Djäkneberget finns Wulffs namn 
förevigat med en inskription på en 
stenbänk.

Klockargård i mer än 300 år
I den angränsade gården i norr, Norra 
kvarteret nr 36, härskade kontinui-
teten. Här hade domkyrkans klock-
are varit bosatt åtminstone sedan 
1600-talets början – och säkert lång 
tid innan dess. Enligt en beskriv-
ning från 1828 var klockargården 
ett torvtäckt, timrat envåningshus 
innehållande två rum och kök. 1860 
öppnar här Västerås stads socken-
bibliotek för utlåning av litteratur, 
främst religiös sådan. Ett nytt 
klockar boställe uppfördes på platsen 
1887. Byggnadsritningen är kolorerad 
och ett litet konstverk i sig, i likhet 
med många andra ritningar från den 
här tiden.

Första huset med TC
På 1890-talet påbörjades en omdaning 
av hela kvarteret Igor. Tomterna 
norr om klockargården hade länge 
varit obebyggda och brukats till 
odlingar. På tomten Norra kvarteret 
nr 35 uppfördes 1892 ett stort putsat 
stenhus i två våningar. Det kallades 
ofta ”Mattsonska huset” efter dess 
byggmästare, Johan Mattson. Huset 
rymde tre lägenheter och lär ha varit 
ett av de första i staden med bad-
rum och torrklosett. Från slutet av 
1930-talet hade Hushållningssällskapet 
sina lokaler i huset.

Polis- och brandstationen
Efter många års utredande beslutas 
1897 att stadens polis- och brandkårer 
ska få nya och moderna lokaler. 
Platsen som utses är den före detta 
barnhusgårdens tomt, vars låga 
trähus från 1700-talet därmed rivs. 
Den smala gamla Tjuvgatan/Nyga-
tan försvinner också. Istället byggs 
en imponerande polis- och brand-
station i tegel efter ritningar av den 
blivande stadsarkitekten Erik Hahr. 
Neder våningen rymmer bland annat 
kontor, matsal, arkiv, telefonrum, 
logement och finka. Ovanvåningen 
är inredd med lägenheter för befälen. 

För polisens del går flyttlasset från 
det gamla vaktkontoret på andra 
sidan torget den 30 oktober 1899. 
Inledningsvis prövar man att ha en 
kombinerad polis- och brandkår, 
men redan 1905 delas de upp i två 
separata kårer.

Missionskyrkan
I kvarterets nordöstra hörn, där 
parkeringshuset ligger idag, uppför 
missionsförsamlingen i Västerås en 
ståtlig kyrkobyggnad, som invigs 
1902. Arkitekt till den slutliga 
utformningen är A. G. Forsberg. 
Missions kyrkan har två torn med 
spiror och ovanför den rundbågade 
portalen pryds fasaden av ett stort, 
vackert rosettfönster.

Nina Benner-Andersson
Tre år efter missionskyrkan till-
kommer ännu ett hus, nu i hörnet av 
Östra kyrkogatan och Domkyrko-
esplanaden. Det nya bostadshuset 
är ritat av arkitekten Agi Lindegren 
och rymmer två mindre lägenheter, 
bostad för gårdskarlen samt tre stora 
exklusiva lägenheter med matsal, 
herrum och pigkammare. En av 
familjerna som flyttar in är ingen-
jören Gustaf Andersson (1859-1918) 
och hans hustru Nina (född Åhlander, 
1865-1947) och deras fem söner. 
Nina är en av de ledande förkäm-
parna i kampen för kvinnlig rösträtt i 
Västerås. Hon är med om att grunda 
den lokala rösträttsföreningen 1906 
och hon är senare dess ordförande en 
tid. Vid kommunalvalet 1912 väljs 
hon som första kvinna in i Västerås 
stadsfullmäktige. Nina och sönerna 
tar sig senare efternamnet Benner 
efter Gustafs födelseby Bennebo i 
Karbenning.

Andra hyresgäster
En annan av de boende i huset är 
Axel Sundström (1861-1945). Han 
var under flera decennier en av de 
ledande politikerna i staden. Han var 
även direktör i Mälarprovinsernas 
bank. Mest känd är han dock kanske 
som järnhandlare. 1891 övertog han 
järnhandeln där han arbetade och 1923 
bildades aktiebolaget Axel Sundströms 

Polis- och brandkåren tillsammans 
med hästarna Strix, Frej, Max och 
Balder samt hunden Osborn är redo 
för utryckning. Omkr. 1903. 
Fotograf: J. Fredriksson

Missionskyrkan som byggdes 1902 i 
hörnet av Vasagatan och Domkyrko-
esplanaden, där det är ett parkerings-
hus idag. Omkr. 1910-20-talet.

Nina Benner-Andersson var den första 
kvinnliga ledamoten som blev framrös-
tad i Västerås stadsfullmäktige 1912.

Erik Hahrs polis- och brandstation, 
som togs i bruk 1899, bredvid det 
gamla stenhuset, där Gottfrid 
Johansson hade sitt konditori. 
Omkr. 1910-talet.
Fotograf: Ernst Blom
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Järnhandel, länge ett välkänt inslag i 
Västerås centrum. 

Såväl Ninas som Axels söner 
var elever vid det Högre allmänna 
läroverket (HAL) – numera Rud-
beckianska gymnasiet – ett stenkast 
bort. Vid den här tiden, i början av 
1900-talet, var det enbart pojkar som 
studerade där. Till höstterminen 1928 
fick de första flickorna tillåtelse att 
börja på läroverket. En av de kvinnliga 
pion jär  studenterna hette Ingrid Ohlin. 
Hon var född 1912 i Jämtland, men 
som 9-åring hade hon och hennes 
familj flyttat in i det Lindegrenska 
huset och blivit grannar med famil-
jen Sundström. I juni 1931 tog Ingrid 
sin studentexamen från läroverkets 
reallinje.

Salaligans första mordoffer
En sen kväll i november 1930 hämtar 
droskchauffören Sven Eriksson upp 
en mystisk passagerare vid Gottfrid 
Johanssons konditori i Västerås. 
Passageraren var den så kallade 
Salaligans ledare Sigvard Nilsson, 
och droskchauffören blev den natten 
ligans första mordoffer. Gottfrid 
Johanssons konditori låg vid Stora 
torget, i hörnet av Smedjegatan och 
Östra kyrkogatan. Huset av putsad 
tegel var sannolikt byggt efter den 
stora stadsbranden 1714. Under ett 
par generationer var gården – med 
beteckningen Norra kvarteret nr 38 – 
i släkten Hülphers ägo. 1886 flyttade 
Uplands Enskilda Bank in i lokalerna, 
och i början av 1900-talet öppnade 
Gottfrid Johansson (1875-1941) där 
sitt konditori.

Kakelfabrikören Lundgren
Gården i hörnet av Smedjegatan och 
Vasagatan – Norra kvarteret nr 39 
– är på 1890-talet hem åt kakelfabri-
kören Bror Hjalmar Lundgren 
(1827-1907) och hans familj. Kakel-
fabriken låg på dagens Östermalm, 
där det faktiskt finns en gata som 
heter Kakelgatan. Fabrikens tillverk-
ning bestod av kakelugnar, både av 
enklare modell och mer påkostade, 
samt kakelplattor till vestibuler och 
badrum. Under fabrikens storhetstid 

tillverkades årligen ca 800 stycken 
kakelugnar.

Konsum och Domus tar över
På 1930-talet gör folkhemmet sitt intåg 
i Västerås stadsbild. ”Konsum tions-
föreningen Västerås med omnejd” 
köper de två södra gårdarna, nr 38-39, 
mellan polis- och brand stationen 
och Smedjegatan. De gamla husen 
från 1700-talet rivs och ersätts av ett 
modernt Konsumvaruhus, det första 
av sitt slag i staden. Invigningen är 
den 3 december 1937.På 1950- och 
60-talen blåser förändringens vindar 
än hårdare i Västerås. De gamla, 
unkna kåkarna utan rinnande vatten 
och med torrdass på innergården ska 
bort. Det är tid för ”stadssanering”, 
något som även drabbar kvarteret 
Igor. Varje stad med självaktning 
ska ha ett Domusvaruhus. Eftersom 
Konsum redan låg i kvarteret blir 
det naturligt att Domus placeras där. 
Tillsammans med Konsumvaruhuset 
från 1937 går Hahrs polis- och brand-
station, missionskyrkan och de andra 
byggnaderna rivningsödet till mötes. 
Så även den lilla klockargården, som 
med tiden blivit allt mer inklämd 
mellan de stora byggnaderna som 
växt upp runtom.

Kvarteret Igor
Domus, med tillhörande parke-
ringshus, slog upp sina portar 1970, 
även om det hade tjuvstartats några 
år tidigare med en möbelmarknad. 
Liksom i många svenska städer står 
Domusvaruhuset alltjämt kvar, även 
om det har genomgått en del ansikts-
lyftningar genom åren. Under en pe-
riod benämndes det ”Arosian”, men 
idag huserar där gallerian ”Kvarteret 
Igor”. Det är nog få av alla dess 
besökare som reflekterar över allt 
som har skett i detta kvarter genom 
historien. Men nästa gång du passe-
rar Igorgallerian eller går in i någon 
av dess butiker – stanna gärna upp 
ett tag och minns alla de människo-
öden som här har berättats om! n

Det första Konsum-varuhuset som 
byggdes 1937 i hörnet av torget och 
Smedjegatan. Fotograf: Bertil Forsén

Sigvard Nilsson-Thurne-
man (1908-1979). Sala-
ligan specialiserade sig 

på rånmord. Då den 
avslöjades 1936 hade 

man utfört fem mord. 
Thurneman hade 

en nästan hypnotisk 
kontroll över ligans 

medlemmar. Thurneman 
själv blev straffriförklarad 

som psykiskt sjuk. Han 
inspärrades sedermera på 
Säters sjukhus fasta pavil-

jong och släpptes 1969.

Agi Lindegrens hus från 1905, där bl. a. 
röst rättspionjären Nina Benner-
Andersson bodde. Omkr. 1960-talet. 
Fotograf: Stadsbyggnadskontoret
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3
Sluten fattigvård
Den slutna fattigvården karaktärise-
rades främst av verksamheten i arbets- 
och fattighuset i Södra Qvarteret. 
Det låg direkt norr om Lillån (idag 
Munkgatan) i delningen med 
Svartåns huvudfåra. Se kartan i den 
första artikeln, nr 1-2018 (sidan 5). 

Till skillnad mot distriktscheferna 
var befattningen som verkställande 
direktör för fattighuset en arvode-
rad heltidstjänst. Denne utsågs av 
stadsfullmäktige. Till sin hjälp hade 
han en syssloman som utsågs av fattig-
vårdsstyrelsen (fvst) – även han 
med lön.25 Staben innehöll också en 
föreståndar inna eller husmor, som 
kunde vara sysslomannens eller 
VD:s hustru.26 Verksamheten fick 
även stöd av två ledamöter i fattig-
vårdsstyrelsen, som genom omröst-
ning valdes att biträda VD i fattighuset. 
Biträdestjänsten var möjligen inte 
så betungande efter som dessa herrar 
samtidigt måste sköta uppdraget att 
inspektera de fattiga i sina distrikt. 

Vården på fattighuset skulle när-
mast vara föranledd av ett kroniskt 
tillstånd hos individen – ålderstigen, 
sjuklig eller vanför. Den intagne fick 
då full försörjning. Men också fattiga 
barn och tillfälliga, kringvandrande 
individer kunde inackorderas här. De 
som kunde fick arbeta av vistelsen 
med exempelvis handarbete eller 
vedhuggning. Den som var medellös 
och utan närstående kunde tas in på 
fattighuset för rehabilitering efter en 
sjukdom eller olycka. Protokollen 
noterar krav på läkarintyg för att 

styrka behovet av sådan vård. Om 
patienten åter tillfrisknade och blev 
arbetsför skrevs han ut från fattig-
huset, försedd med en räkning på 
vad vistelsen kostat. 

Så här kunde det gå till 
I fattig  vårdsstyrelsens proto koll 
1866-11-01 § 2 förekommer yng-
lingen Westerberg. Han hade haft 
tjänst hos gelbgjutaren Sjöberg 
i Västerås men blivit uppsagd. I 
jakten på försörjning gav han sig 
ut på arbets  vandring till mässings-
fabriken i Skultuna. Men hans skor var 
dåliga, och under vandringen förfrös 
han sina fötter. Han hade då blivit 
omhändertagen av orgeltramparen 
Sjögrens hustru som svarade för 
hans vård och uppehälle under fem 
veckor. Läkaren Althin bedömde att 
Westerberg behövde ytter ligare vård. 
Vid sammanträdet den 1 november 
beslutade fattigvårdsstyrelsen att 
Westerberg skulle intas på arbets-
huset för att ”kvarstanna till dess 
att fötterna var läkta”. I protokollet 
1866-12-06 § 2 rapporterade VD för 
arbetshuset att Westerberg blivit 
avpolletterad därifrån, försedd med 
strumpor och skor samt en räkning 
för detta, att betalas av Westerberg 
framdeles. Orgeltramparen Sjögrens 
hustru anhöll om ersättning för sina 
utlägg för den privata vården av 
Westerberg. Fvst beslutade att hon 
efter sammanträdet skulle förhand-
la separat med distriktschefen herr 
Magister Rathsman, som f.ö. var 
närvarande när beslutet togs.

När husmoderns hand med mål-
tiderna fallerade, kanske på grund 
av sjukdom, kunde övriga familje-
medlemmar istället bli anvisade 
middags spisning på fattighuset. Sär-
skilt barnen kunde få middagsspis-
ning under skolgången om familje-
förhållandena var trassliga. För vissa 
understödstagare, kanske ett utsatt 
barn, var det vanligt att fattigvården 
snart ordnade utackordering i privata 
hem i staden eller oftare på landet hos 
någon hemmans ägare eller torpare. 
Uppfattningen var klar hos fattig-
vårdsstyrelsen: Barnen for inte väl 
av vistelsen tillsammans med fattig-
husets ordinarie klientel som kunde 
innehålla orkeslösa, vanföra och 
mindre vetande27. 

Även den så kallade kringgången 
eller rotegången på landet tillhörde 
den slutna fattigvården men tilläm-
pades inte i stadsmiljön i Västerås28. 

På läkarintyg beviljades några 
gånger brunnskurer vid Brunnsverk-
samheten i Sätra. Ett tjugotal patienter 
hade remitterats dit under decennierna 
1860-1870, och kostnaden var satt till 
15 Rdr för behandlingen. Där fanns 
medicinsk ledning och medika-
menter kunde förskrivas. Men Ruth 
Rosenius-Högman menar att den 
huvudsakliga behandlingen var att 
patienterna ordinerades att varje dag 
dricka kopiösa mängder vatten29. 

Fattigvården i Västerås hade egen 
jurisdiktion över ett s.k. (smitt-) kopp-
hus. I januari 1865 bestämdes att den 
dagliga avgiften för skötsel, husrum 
och mat skulle uppgå till 40 öre30. 

Detta är den avslutande artikeln ur Carl Henry Björklunds master uppsats om 
fattig vården i Västerås, vilken inleddes i nr 1-2018 av Arosiana. I förra numret 
handlade det om den öppna fattigvården. Den här artikeln handlar om den 
slutna fattigvården. Delar av den skulle 1863 hamna hos landstinget, det nutida 
Region Västmanland. 

Fattigvården i Västerås

Text: Carl Henry Björklund
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Till den slutna vården ska också 
räknas vården på stadens lasarett eller 
vid Up(p)sala Hospital när stads-
läkaren så rekommenderade. I det 
förra fallet betalade fattigvårdsstyrel sen 
för en legosäng när en Requisition 
på Ersättning till Westerås Lasarett 
kom in från sysslomannen där31. 

Lasarettet i Västerås, tillika läns  -
lasarett, hade legat centralt i ett 
tvåvånings trähus i Södra Qvarteret 
på Stora Gatan 20 mellan 1826 och 
186732. Det var vid nordöstra kors-
ningen av Vasagatan och Stora Gatan. 
Det året fördes sjukvården över 
till ett ståtligt nybyggt tvåvånings 
stenhuskomplex i Vestra Qvarteret. 
(Se fotografiet ovan.) Den gamla 
lasarettsgården levde kvar som väl-
kommen inkvartering för bostadslösa 
understödstagare och fick snart nya 
gäster33. 

För förståndshandikappade 
kunde styrelsen ansöka hos KB 
(Konungens befallnings havande) om 
vård på länsstyrelsens anstalt Sofie-
lund vid Strömsholm. På ansökan av 
fattig vårdsstyrelsen kunde KB ersätta 
2/3 av årskostnaden 400 Rdr34. 

Avslut
Med det här avsnittet avslutas artikel-
serien om fattigvården i Västerås 
under 1860- och 1870-talen. Det finns 
många lösa ändar kvar att forska i för 
den som vill. Stadsarkivet har vänlig 
och kompetent personal och arkiven 
är välskötta. n

Västerås Lasarett, på ett 
område som från början 
tillhörde Stallhagen, blev 
färdigt 1867. De då uppförda 
byggnaderna ser man på en 
bild från förra sekelskiftet 
med sköterskor och en del 
patienter mer eller mindre 
uppställda utanför sjukhuset. 
Fotografi: Ernst Bloms, Västerås 
1974.

KÄLLOR

25. Fvst protokoll den 1 oktober 1866 

§ 1 noterade sysslomannens för stadens 

arbetshus och arbetsinrättning dödliga 

frånfälle. Tjänsten med lön 525 Rdr årligen 

utlystes. Redan en månad senare, den 

1 november, 1866 § 1 blev stadsbetjenten 

[polisen] Ernst Ludvig Österdahl antagen 

som efterträdare. Österdahl ansökte den 

5 juni 1873 § 13 om löneförhöjning och 

större bostad. Ansökningen underställdes 

VD och hans biträde för utlåtande. Det 

utföll väl för Österberg. VSA.

26. Öberg 1948, kapitel 89, s. 854. 

27. Det fanns också ett ekonomiskt incita-

ment. Vården kostade ca 86 kronor per år 

och individ på fattighuset, medan kostnaden 

för utackorderingen framgår av fattig-

vårdsprotokollen och varierade mellan 40 

kr i början av undersökningsperioden och 

50, ibland 60 kronor per år under slutet 

av 1870-talet. Källa: Kommitté utredningen 

1885, s. 4. I en annan källa (BiSOS U 1879 

s. VII, sista stycket) anges kostnaden per 

år och individ till medeltalet 94 kronor för 

hela riket. Överensstämmelsen får anses 

vara god.

28. Montgomery 1951 (1934), s. 181 pekar 

på att kringgången dessutom var stadd 

i avveckling. Den hörde samman med 

naturahushållningen i ett samhälle med 

tryckta ekonomiska villkor som hellre hade 

gett fattigvård i natura än att organisera 

fattigvårdsanstalter. 

29. Enligt Rosenius-Högman 1962, s. 84. 

Tilläggas bör att det fanns alltid medicinsk 

ledning på plats, läkare och sköterskor. 

Protokollen är tysta om hur lång sejour 

eller vilken vårdklass avgiften motsvarade. 

Den var mestadels 15 Rdr (som motsvarar 

cirka 800 kronor idag enligt SCB:s KPI).

30. Fvst protokoll 1862-01-05 § 17. Smitt-

koppor hemsökte Sverige 1869 och 1874-76. 

Källa: SCB Döda och medellivslängd, tabell 

s. 4. 40 öre motsvarar cirka 20 kr idag 

enligt SCB:s KPI. Jämför med lasarettstaxan 

nedan.

31. 1862-06-01 var taxan även för lasa-

rettsvård 40 öre per dag enligt en kvitterad 

requisition i drätselkammarens diarium. 

Källa: C1a Diarier, volym 1 1861-1887. VSA.

32. År 1859 utnämndes Johan Fredric 

Claréus till lasarettsläkare i Västerås. Tack 

vare hans energiska bearbetningar beslöt 

det ganska nybildade landstinget 1865 om 

ett nytt lasarett som stod färdigt den 13 

augusti 1867, “beläget högt och fritt på en 

gruskulle sydöst om slottet”. Arkitekt var 

Per Ulrik Stenhammar (1829-1875). Bygg-

nadskostnaden steg till 76 000 Rdr Rmt. 

Källa: Drakenberg 1962, ss. 40-41. 

33. Redan på nyåret 1868 hade änkan 

Bjurström, hustru Lina Uhre och madam 

Åhlén flyttat in där. Fvst protokoll 1868-01-02 

§ 7. VSA. 

34. Smedsänkan B. bekostades vård av 

sin sinnessjuka son på ”Idiothemmet” 

Sofielund. Fvst protokoll 1878-09-13 § 2. 

Vistelsen förlängdes med ett år i proto-

kollet 1879-05-23 § 8. VSA. De intagnas 

syssel sättning kunde på sommaren varieras 

något. De arbetsföra kunde utackorderas 

till socknens bönder för att hjälpa till med 

höskörden, eller för att valla hem korna 

från sommarbetet i hagen för att mjölkas 

hemma på ladugården. 
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Så här hittar du bland flygbilderna
Logga in på Arkiv Digital: 
https://app.arkivdigital.se

Steg 1 
1. Klicka på Ny arkivsökning. 
2. Under Arkivtyp väljs Flygbilder (det blir 100 träffar 
för den arkivtypen). 
3. Skrolla ner till Flygkartor Västmanlands län och 
klicka på den raden. 
4. Sökfältet döljs nu på vänster sida av träfflistan och 
på höger sida kommer det fram fyra alternativ som är 
de olika flygbolag som fotograferat över Sverige:
AC_SAT:1, ASA:1, RL:1 och SAB:1. 
5. Exempel: Du vill titta på flygbilder över Irsta. 
Klicka på det flygbolag vars flygkartor du vill titta på 
(i exemplet väljer vi SAB:1 = Svenska Aero-Bilder). 
6. Klicka på öppna volym (alternativt så har du redan 
dubbelklickat på SAB:1). 
7. Nu kommer första kartan upp på skärmen. Bläddra 
med pilarna vid sidan i bilden (eller PageUp/PageDn 
på tangentbordet). På bild 80 finns det en karta som 
innefattar Irsta. Det finns flera inritade områden i kar-
tan; E6806-E6811. Det går att zooma i kartan med 
mushjulet.
8. När du hittat det område du söker på en karta, gå 
till steg 2. Vi väljer E6811.

Steg 2 
9. Klicka på Ny arkivsökning. 
10. Under Arkivtyp väljs Flygbilder.
11. Nu ska vi hitta rätt mapp med flygbilder från flyg-
bolaget SAB som innehåller område E:6811. (Bildseri-
erna kan ha en bokstav före, en siffra eller inget alls.) 
Skrolla ner till Svenska Aero-Bilder Råkopior E:XXXX. 
(SAB). 
12. Klicka på den raden. (Det blir 989 träffar.) Scrol-
la ner till E:6811. Klicka på raden och sedan Öppna 
volym.
13. Nu öppnas mappen med flygbilderna för E:6811 
och det går att bläddra bland bilderna precis som i 
kyrkböcker. Varannan bild visar baksidan som kan 
innehålla information.

Råkopior är bilder i vykortsformat och de allra flesta har texten 
PROVBILD eller RÅKOPIA tvärs över bilden. 
OBS! Det är inte alla bildserier som finns i papperskopior. I serien 
AC_SAT finns inga papperskopior eftersom SAT (Skandinavisk 
Aero-Tjänst) bara har bilder som negativ. 
Instruktion finns på Arkiv Digitals blogg: 
http://blog.arkivdigital.se/nyheter-2/nu-borjar-flygbilderna-tit-
ta-fram-i-arkivdigital/ 
Instruktionsfilmer finns här: 
https://www.youtube.com/user/ArkivDigital

Av: Sven Olby

13 Panko bilskrot och Kusta gård som de såg ut 1979.

2

4

7

11
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Bild 1

eter Nilsson föddes den 5 december 1825 i Kärda 
socken i Jönköpings län. Han föddes på gården 
Wallerstad Storegård. Senare flyttade familjen 

till torpet Österskog som också tillhörde Wallerstads 
herrgård. Han var min mormors farbror.

I Kärda AI:11 (1845-1855) sid 186 står att han 1849 flyt-
tade till Vittaryd i Kronobergs län. I Kärda AI:11 (1845-
1855) sid 366 har namnet Hjelm tillkommit och det är 
noterat att han kom från Värnamo 1853. Han emigrerade 
till Amerika 1854. 
I kolumnen omständigheter är noterat ”obs attesten”. 
Även i flyttningslängden är attesten nämnd. Men vad 
stod det i den? Flyttningsnotiserna går inte ihop.

Värnamo kyrkböcker brann upp 1865 då prästgården 
brann och kyrko böckerna för tre församlingar förstördes. 
Där kan jag alltså inte hitta någon information.

Han flyttade till Vittaryd 1849 så jag söker i Vittaryds 
kyrkoböcker. Tyvärr finns ingen inflyttningslängd för 
1849. I stället för att leta efter honom i hus-
förhörslängden så söker jag i Centrala Soldatregistret 
eftersom han fått namnet Hjelm. Det är troligen ett 
soldatnamn. Jag söker på soldatnamnet Hjelm med 
släktnamnet Nilsson och födelseåret 1825 och får bara 
en träff som verkar stämma bra. Se bild 1. Rotens namn 
är Hult. Aktnumret betyder KR = Kronobergs regemente, 
05 = 5:te kompaniet, 0684 = kompaninummer 684 och 
1849 är antagningsåret. Han avskedades redan 1851. Det 
var en mycket kort tid som soldat i fredstid. Något bör 
ha hänt, men vad?

I generalmönsterrullor hittar jag honom. Se bild 2 
Han får avsked 24 december 1851 ad interim (under tiden). 

AD: Generalmönsterrullor - Krono bergs regemente 
357 (1849-1852) Bild 639.

SVAR: Generalmönsterrullor, 
Arkiv med löpande volymnumrering, SE/
KrA/0023/0/357 (1849-1852), bild-id: A0028334_00658.

Peter Nilsson Hjelm Long – 
Om en svenskamerikansk soldat
Denne Peter kan vi följa och kartlägga med hjälp av de 
svenska kyrkböckerna, Centrala Soldatregistret, general-
mönsterrullor, domböcker, bouppteckning samt Ancestry 
och de svenskamerikanska kyrkböckerna. Han var soldat 
i den svenska armén och senare soldat i nordstaternas 
armé under det amerikanska inbördeskriget.

Text: Ingemar Widestig

P Husförhörslängden
I husförhörslängden för Vittaryd finns han i Hult Söder-
gård, Vittaryd AI:7 (1844-1854) sid 108. Här får jag veta 
att han den 24 februari 1852 häktades för stöld och att 
han dömdes till böter och att stå uppenbar kyrkoplikt. 
(Uppenbar kyrkoplikt innebar att man inför sockenborna 
i den församling där man bodde gick upp på pliktpallen 
under den allmänna gudstjänsten, erkände sin skuld och 
betygade sin ånger, varefter den brottslige sedan formellt 

Bild 2

Bild 3
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Bild 4

Bild 5
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fick förlåtelse och återupptogs i församlingen. Uppen-
bar kyrkoplikt utdömdes av den världsliga domstolen, 
häradsrätten. Kyrkoplikten avskaffades 1855). Jag har 
ännu inte sökt i domstolsprotokollen. (Domen bör finnas 
i protokollet för vintertinget för Sunnerbo häradsrätt dit 
Vittaryd hörde). Detta är väl den troliga orsaken till avske-
det och utvandringen 1854 till Amerika. Han flyttade från 
Vittaryd till Kärda 1852 den 20 oktober och utvandrade 
därifrån 1854.
Jag har tidigare letat efter honom i Amerika utan att få 
någon säker träff. 

Ancestry och de svensk amerikanska kyrko
böckerna
Ancestry.com har nu digitaliserat de svenskamerikanska 
kyrkoböckerna, SAKA, och gjort dem sökbara med fri-
sökning. Man räknar med att 20 till 25 procent av de som 
emigrerade blev medlemmar i någon svensk amerikansk 
kyrka. Medlemskap var frivilligt och oftast förenat med 
en kostnad. Dessa kyrkböcker har tidigare enbart funnits 
hos Svenska Emigrantinstitutet i Växjö och till viss del 
hos Emigrantinstitutet i Karlstad och bara kunnat stude-
ras där på plats. De svenskamerikanska kyrkböckerna är 
förda på liknande sätt som de svenska. Denna digitalise-
ring av de svenskamerikanska kyrkböckerna öppnar nya 
möjligheter att söka efter emigranter till Amerika och 
Canada.

Som vanligt när det gäller avskrifter måste man ha 
fantasi för stavningen och kolla originaltexten. Datum är 

ibland skrivet dag/mån och ibland mån/dag.
Mer om SAKA och digitaliseringen finns i Släkthis-

toriskt forum nummer 4-2018. Jag fortsätter att söka efter 
honom i Amerika och har dessutom hittat att han kallade 
sig Lång enligt moderns bouppteckning.

Modern Stina Eriksdotter dog 1868. I hennes boupp-
teckning (Östbo häradsrätt FII:16 (1869-1870) sid 27) 
finns en uppgift om honom. Där står: ”Peter Lång som 
för 14 år sedan utflyttat till Nordamerika och Minneso-
ta”. Han kallade sig alltså Lång eller Long.

Jag söker nu efter Peter Lång född 1825 i Ancestry.
com och i All Collections. Se bild 3 En träff ser intressant 
ut i U.S., Evangecal Lutheran Church in America, Swedish 
American Church Records, 1800-1946. Se bild 4.

Här får jag bekräftelse på att det är rätt Peter jag 
hittat. Här står han som Peter Nilson Lång född den 5 
december 1825 i Kärda och att han kom från Österskog. 
Han blev medlem i församlingen 1866 och att han gifte 
sig den 25 april 1868. Han kom till Amerika 1854 och 
att han dog 1893, den 8 februari. Alla data som jag kan 
kontrollera stämmer. (Observera att i både originalet och 
renskrivningen används å, ä och ö. det går också att söka 
med dessa bokstäver). Sidan liknar mycket en svensk 
husförhörslängd. Jag hittar också Peter och hustrun Stina 
Cajsa i dödboken. Alla barnen hittas i födelse boken och 
döttrarna i vigselboken. Sönerna hittas i ”husförhörs-
längden” med sina familjer. 
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Bild 8

Bild 6

Veteranföreningen
Det finns fler uppgifter om honom som kunde hittas tack 
vare uppgifterna i de svenskamerikanska kyrkoböck-
erna Jag hittar en uppgift att hans gravsten har rests av 
veteran föreningen för de som deltog i inbördeskriget. Se 
bild 5. Det visar sig att han deltog under hela inbördes-
kriget från den 5 december 1861 till den 10 februari 1865. 
Se bild 6. Inbördeskriget mellan nord- och sydstaterna 
är det krig, som Amerika deltagit i, som har skördat flest 
amerikanska liv. Certificate of Service visar alla beläg-
ringar, slag och marscher han deltog i. Inbördeskriget 
pågick från den 19 april 1961 till den 9 april 1965. 
Se bild 7.

Jag vill med denna artikel visa att det kan löna sig att 
söka i olika källor för att få en så heltäckande bild om en 
person som möjligt! n

Bild 7
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Kyrkbacksgården, Västra Kyrko gatan 8

Information och anmälan 
till Lars Berglöf
tfn. 070-865 43 87 eller 
lars.berglof@thorshipping.se Träffa likasinnade som är intresserade av DNA-test!

-café

Program Västerås Släktforskarklubb
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Vad kan det finnas för band mellan en italiensk 
sångfågel och min mormor från Rytterne? 
Föreläsning av Gert Viebke.
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Onsdagen den 22/5 kl. 18 
Lykttändaren 
Anmälan senast den 13 maj till 
Karin Jyrell, Tfn 073-680 55 08 
eller karin.jyrell@gmail.com

Hus som finns och har funnits i kvarteret Ida vid 
Djäkneberget i Västerås.
Föredrag av Silva Pettersson där hon berättar hur hon har gått 
till väga för att finna historiken över fastigheter och dess ägare 
från tidigt 1900-tal. 
Kaffe/te och smörgås (á 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Onsdagen den 24/4 kl. 18 
Lykttändaren 
Anmälan senast den 15 april till 
Karin Jyrell, Tfn 073-680 55 08 
eller karin.jyrell@gmail.com

Onsdagen den 20/2 kl. 18 
Lykttändaren 
Anmälan senast 11/2 till 
Karin Jyrell, Tfn 073-680 55 08 
eller karin.jyrell@gmail.com

Som nybyggare i Kanada
Gunilla Zimmermann föreläser utifrån sin mormors historia. 
Gunilla fortsätter att berätta om livet i den Skandinaviska enklav 
som grundades i nybyggarstaden Nelson i Brittish Columbia. 
Det är en spännande historia som växer fram med hjälp av 
privata dokument, arkiv forskning och sökning på internet.
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Jordbruksrevolution eller stillsam utveckling: Sverige och 
Mälardalen 1650-1900”
Mats Morell föreläser hur jordbrukarna i Sverige lyckades för-
sörja den starkt växande befolkningen under 1800-talet.
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Onsdagen den 23/1 kl. 18
Lykttändaren 
Anmälan senast 14/1 till
Karin Jyrell, Tfn 073-680 55 08 
eller karin.jyrell@gmail.com

Onsdagen den 27/3 kl. 18 
Wallinsalen 
Anmälan senast den 18 mars till 
Karin Jyrell, Tfn 073-680 55 08 
eller karin.jyrell@gmail.com

Årsmöte. Före årsmötet föreläsning av Eva Wassén 
Eriksson. ”Agenter, propaganda & motståndsrörelse – 
faktorer som påverkade Amerikaemigrationen”. Var det 
verkligen bara fattigdom som gjorde att minst 1,2 miljoner 
svenskar emigrerade till Amerika mellan 1850-1930?
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås men beställs i 
förväg vid anmälan.

Släktforskningens dag
Temat är ”Fotografiet och släktforskning”.

Lördagen den 19/1 kl. 10-14
Stadsbiblioteket, 
släktforskarplatsen.
Ingen föranmälan.

Lördagen den 18/5 kl. 11-14
Fackbiblioteket

Arr: Västerås stadsbibliotek, Västerås släktforskarklubb, Svenska kyrkan.
Mera information i nästa nummer och på vår hemsida.

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna den 13/2, 13/3 och 10/4 kl. 15-18 vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på Stadsbiblioteket. 
Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning). Har du grunduppgifter förberedda 
(födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden. 
EFTER JOURHAVANDE: Den 13/2 kl. 18-19.30 föredrag av Lars-Göran Dybeck om de amerikanska nödlandarna i 
Västerås under andra världskriget. Den 13/3 kl. 18-19 föredrag av Kerstin Rännar om Aina Wifalk – kuratorn från 
Västerås och kvinnan bakom utvecklingen av dagens rollator.


