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Sorgebrev

brev med svarta kanter

För många av oss äldre ger ”brev med svarta

kanter” associationer till de sorgebrev som förr i
världen lämnades personligen. Om sorgebrev
och tackkort efter begravningar skriver
Margareta Lindqvist på sidan .
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Västerås Släktforskarklubb

Vill du skriva i Arosiana?

Klubben bildades 1963 och har till ändamål att förena dem som är
intresserade av släktforskning och liknande forskning. Vi har 496
medlemmar och är anslutna till Sveriges Släktforskarförbund.

Har du tips om artiklar? Kontakta redaktören!
Manusstopp för nästa nummer är 1 nov. 2012.

Plusgiro 96054-2
Bankgiro 5481-4843
Org.nr. 878001-8324
ISSN 1402-300
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Redaktionskommitté

Innehåll

Medlemsavgift 130 kr
Familjeavgift 160 kr
Junioravgift (under 25 år) 20 kr

Författarna ansvarar för riktigheten i sina artiklar.
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända bidrag.
Om du vill citera en artikel ska källan anges.

Internet
Arosiana: www.arosiana.se
Nättidningen Rötter: www.genealogi.se/
Bergslagsrötter: www.genealogi.se/bergslagen

Ordföranden

har ordet

Först vill jag hälsa vår nya styrelsemedlem Henry Johansson välkommen. Han
presenterar sig själv med en antavla på sidan 16.
Jag vill också gratulera Föreningen Västra Mälardalens Släktforskare till att
de ska anordna de årliga Släktforskardagarna i Köping i augusti 2013. Vi håller
tummarna och önskar lycka till!
Sedan börjar det dra ihop sig till ett jubileum. Klubben fyller 50 år till våren
och vi måste naturligtvis fira detta. Styrelsen vill gärna ha in förslag på aktiviteter. Ska vi ha en släktforskarmässa med utställningar, föredrag och middag?
Vilka föredragshållare vill du ska komma? Var ska vi vara? Vad får det kosta?
Många frågor som vi vill ha svar på.
Flera av de populära radio- och TV-programmen med släktforskaranknytning kommer tillbaka under hösten. Släktband i radions P1 sänder sin 11:e
säsong med tio nya program. Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström vill
visa vilka rika skatter våra arkiv har i sina gömmor i form av handlingar som
synliggör människors liv och villkor förr i tiden. Höstens program kommer att
ha temat ”Bortlämnad – Bortlurad – Bortrövad” och börjar måndag 24/9.
Har du några arkivfynd eller släktberättelser som du vill berätta om kan du
ta kontakt med programledarna. E-post: slaktband@sr.se.
”Vem tror du att du är?” kommer i sin femte säsong att handla om Plura
Jonsson, Petra Mede, Camilla Läckberg, Kalle Moraeus, Siw Malmkvist, Mark
Levengood och Lasse Åberg. Kalle Moraeus ska vara släkt med Carl von Linnés
hustru Sara Lisa Moraea och Lasse Åberg ska ha anor från Västerfärnebo.
Allt för Sverige är inne på sin andra säsong. Tio nya amerikaner kommer till
Sverige för att finna sina efterlängtade svenska rötter. Precis som förra säsongen
är Anders Lundin programledare. Det blir åtta avsnitt. Bland deltagarna finns en
före detta helikopterpilot, en skådespelare, en sångerska, en lärare och en långtradarchaufför. Tre program att se fram emot när hösten närmar sig!
Nationell Arkivdatabas (NAD) har förbättrats och fått ett utökat innehåll.
Här kan du nu samsöka information om arkiv i Sverige och Riksarkivet SVARs
utbud av digitaliserat arkivmaterial, t.ex. kyrkoarkiv och mantalslängder samt
register som folkräkningar, konselj och brev. Samsökning sker även med
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, SDHK och
Svenskt biografiskt lexikon, SBL. I en enda sökning kan du få träffar i flera olika
typer av material. En annan nyhet är att visningen av de digitala bilderna är integrerad och att du som har abonnemang hos SVAR kan logga in direkt för att
se dem. Prova en sökning på: www.nad.riksarkivet.se
SBL är Sveriges största personhistoriska uppslagsverk. Nu finns de delar som är klara gratis tillgängliga på internet. Här finns utförliga biografier över
personer och släkter som gjort sig bemärkta i samhället.
I dag är personer från A till Ström klara.
Som avslutning vill jag visa biskop Thomas
Söderberg med ett kors som han bar då han
besökte Irsta församling under våren. Han
fick det under ett besök i Afrika. Det är tillverkat av siktena från några gevär (Kalasjnikov). Ett bra sätt att återanvända krigsmaterial.

Jourhavande

släktforskare

Onsdagarna 26/9, 31/10 och
28/11 kl. 15-18 finns hjälp att
få i släktforskarrummet på
Stadsbiblioteket. Det finns
en kölista där du antecknar
dig när du kommer (ingen
förbokning).
Vi avdelar c:a 30 minuter till
varje besökare. Har du tid
kan du ställa dig i kö igen.
Med grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, orter och källor) så
får du ut mera av tiden.

Glad sommar önskar

Foto: Sven Olby

N ya medlemmar

hälsas välkomna

Inger Larsson
Kungsfågelgatan 45, Västerås
Agneta Brinkmann
Stora gatan 41, Västerås
Liberth Karlsson
Kråkskärsvägen 18, Västerås
Tage Guldbrandzen
Norra Allégatan 37 D, Västerås
Stefan Enbäck
Välljärnsgatan 484, Västerås
Daniela & Per Lindberg
Kvarnbrogatan 4, Västerås
Göran Läck
Lindskärsvägen 3, Västerås
Anita Gauffin
Ramnäsgatan 29, Västerås
Niclas Karlsson
Grundstuvägen 13, Västerås
Bengt Norström
Frejavägen 2, Surahammar
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”brev med svarta kanter”
– om sorgebrev

I dikten Den tänkande lantbrevbäraren skriver
Hjalmar Gullberg:
…
Mitt kall hör till de ringare, ej vingar har min häl,
dock är jag överbringare, av bud från själ till själ.
…
Den ville jag ge guld och diamanter,
som skördat stenar där han gått till fots.
Men ofta bar jag brev med svarta kanter,
till en som redan sörjde nog.

F

ör många av oss äldre ger raderna om ”brev med
svarta kanter” associationer till de sorgebrev som
förr i världen lämnades personligen eller skickades med
post till släktingar och vänner för att meddela att någon
kär anförvant hade gått bort.
Hur gammal seden med sorgebrev är, vet jag inte exakt, men det finns uppgifter om att den i alla fall förekom
under senare halvan av 1800-talet och levde tydligen
kvar ända in på 1960-talet. I dagens samhälle är det
många som inte ens vet vad ett sorgebrev är för något.
Numera är det dödsannonserna i tidningarna som har
tagit över förutom telefonsamtal och e-post.
Bland de brev jag har kvar efter mina föräldrar finns
ett antal s k sorgebrev samt tackkort efter begravningar.
De äldsta breven är gjorda av ett dubbelvikt vitt papper
med ungefär två centimeter svart kant runt om. Papperet
är vikt tvärsöver och den bakre sidan har en förlängning,
som en flik, som stoppas ner i en skåra och ger det hela
formen av ett kuvert. Litet längre fram i tiden minskar
bredden på det svarta för att vid mitten av 1950-talet
bara vara en smal svart rand på kuvertet. Dessutom är
det dubbelvikta kort som används.
Det äldsta sorgebrevet i min ägo är från 1924 och är
det som min pappa skickade ut efter det att farfar gått
bort.
Det avspeglar en fast förtröstan på Gud och hans
allvisa handlande samt tacksamhet över det som varit.
Där finns också en hänvisning till Svenska Missionsförbundets sångbok nr 655. Det är en psalm av den danske
psalmförfattaren Grundtvig, och den andas hopp om
uppståndelse och försoning.
Den kristna traditionen är stark vid den här tiden och
det märks även i andra brev. Det kan vara hänvisning
till en psalm i psalmboken, t.ex. nr 355 ”Blott en dag ett
ögonblick i sänder” eller nr 144: ”I himmelen, i himmelen, där Herren Gud själv bor”.
4

Hela eller delar av psalmverser citeras också:
”Så tag nu mina händer och led du mig.
Att saligt hem, jag länder, o, Gud till dig.”
I sorgebrevet efter min mormor citeras en vers av
Johan Olof Wallin. Den är inristad på hans gravsten på
Norra begravningsplatsen i Solna. Lägg märke till begynnelsebokstäverna JOV i versens första rad nedan:
Jordens oro viker
För den frid som varar,
Graven allt förliker
Himlen allt förklarar.
Direkta bibelcitat förekommer likaså, t.ex. ”Gud är
vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad” från Psaltaren 46:1, eller Uppenbarelseboken
3:5 ”Den som vinner seger, han skall så bliva klädd i
vita kläder och jag skall aldrig utplåna hans namn ur
livets bok, utan kännas vid hans namn inför min Fader
och inför hans änglar.”

Text: Margareta Lindqvist
Bild: Sven Olby

Följande vers kan fortfarande läsas i dödsannonser:
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen.
Formuleringarna av själva meddelandet skiljer sig
inte nämnvärt från dagens dödsannonser. De varierar
från rent neutrala, klichéartade till mer känslobetonade.
Härmed tillkännagives att XX har avlidit ...
Vår syster XX insomnade …
Min käre far XX har lämnat oss ...
Min älskade Maka vår kära Mor XX avled stilla efter ett
långt lidande ...
Vår älskade uppoffrande lilla Mamma och Farmor XX
har gått in i den eviga vilan …

Det finns inte så många brev med verkligt känsloladdade ord och uttryck, men här är några:

I många sorgebrev finns verser som berättar om tungt
strävsamt arbete eller långt lidande. Några kanske skrivna av de sörjande, andra tagna ur de förslag som begravningsbyråerna brukar tillhandahålla.
Ett strävsamt liv har slocknat ut,
En flitig hand har domnat.
Din arbetsdag har nått sitt slut,
Ditt trötta huvud somnat.
En vers med liknande innehåll:
Ditt goda, varma hjärta
Har slagit sitt sista slag.
Nu vilar Du från all smärta,
Från Din rastlösa arbetsdag.
Hur ärligt och troget Du tjänat,
Från mödorna aldrig Du vek.
Din blick var så öppen och trofast,
Ditt hjärta det kände ej svek.

Vår älskade lilla
Gull-Britt
vårt allt
(sju månader gammal) med versen:
”En liten ängel till oss kom, hälsade och vände om”.
En förkrossad barnlös änkling skriver:
Min ömt älskade lilla Margit har lämnat mig i namnlös sorg.
Hon dog blott 41 år gammal.
Versen som följer är ytterligare ett uttryck för hans
tankar och känslor. Kanske han själv skrev versen?
Farväl mitt hjärtas vän, mitt allt,
Du sol i mina levnadsöden.
O, vad livet känns tungt och kallt
Nu sen Ditt varma hjärta brast i döden.
Du livets liv uti mitt hjärta var,
I ungdomslivets sälla dar.
Hav tack för allt, min älskling!
Bed för mig, att jag hos Gud en gång får träffa Dig.
Vi tacka för allt, vad i livet Du skänkt,
För vänskap och lycka, vad vackert Du tänkt.
Må klockorna ringa till vila.
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Av de närmare 40 sorgebreven jag har är det bara
ett som inte har ett svart kors som symbol. I det brevet
avtecknar sig ett kors och en palmkvist i knappt synbar
relief i övre vänstra hörnet. De svarta korsen är olika
utformade. Dels finns de som är helt släta, dels sådana
som är mer utsirade och kombinerade med blommor,
palmkvistar och solstrålar, och som ger ett ljusare, hoppfullare intryck.
Sorgebreven innehåller inte enbart ett meddelande
om dödsfallet utan också en inbjudan till begravningsakten i respektive kyrka med efterföljande samling med
kaffe eller mat. Sorgehuset väljer på sätt och vis ut vilka
de vill ska hedra den avlidne. Numera står det ofta o.s.a.
i dödsannonserna och begravningarna blir mer öppna. I
flera av de gamla breven tycks man utgå från att de som
inbjudits vill närvara. Det står nämligen ”Ev. förhinder
torde godhetsfullt meddelas ...” och så en adress eller ett
telefonnummer.
Numera hålls begravningarna på veckodagar, men
förr var det nästan uteslutande på lördagar eller söndagar.
Eftersom jag känner till flera av kyrkorna som nämns
och deras gudstjänsttider, i alla fall på 1950- och 60talen, förstår jag att söndagsbegravningarna hölls efter
högmässan. Det innebar att sorgefolket först kunde delta
i gudstjänsten och därefter i begravningen. Jag har hört
att det också förekommit att kistan med den döde stått i
koret under hela gudstjänsten.
Även de tackkort som skickades ut efter begravningar
har ändrat karaktär genom åren. De flesta som mina föräldrar fick, har en svart rand runt om på både kuvert och
kort och formuleringarna är ganska stereotypa. Några
från senare år har silverrand, är i färg och har kanske
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även ett foto av den avlidne. Överhuvudtaget har konventionerna kring död och begravning lättats på.
Sorgebreven avspeglar det faktum att vi alla en dag
ska möta döden. De antyder också att vi förhåller oss
till den vetskapen på olika sätt, för vi vet inte vad döden
egentligen innebär mer än att livet på jorden tar slut.
Den kände poeten och psalmförfattaren Bo Setterlind
har skrivit följande dikt, som framställer det okända på
ett tryggt och odramatiskt sätt och som ibland citeras i
dödsannonser:
Det gick en gammal odalman
och sjöng på åkerjorden.
Han bar en frökorg i sin hand
och strödde mellan orden
för livets början och livets slut
sin nya fröskörd ut.
Han gick från soluppgång till soluppgång.
Det var den sista dagens morgon.
Jag stod som harens unge, när han kom.
Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång!
Då tog han mig och satte mig i korgen
och när jag somnat, började han gå.
Döden tänkte jag mig så.

Den som vill läsa mer om gamla seder och traditioner kring död
och begravning hänvisas till Nils-Arvid Bringéus, Livets högtider
och Livets högtidsdagar.

Domkapitlet i Västerås
Text och Foto: Kerstin Andersson

Västerås släktforskarklubb fick
under maj månad besöka Västerås
Domkapitel. Göran Broås berättade
och visade vad som finns i detta arkiv.

Domkapitlet är ett stiftsorgan inom
Svenska kyrkan med anor från
medeltiden. Det var ursprungligen
en krets av högre präster vid stiftsstadens domkyrka som hade ansvar
för gudstjänsterna i domkyrkan samt
prästutbildningen. De avlönades
genom prebenden, inkomster från
socknar och stiftelser. Av Sveriges
tretton domkapitel inrättades flera
på 1200-talet. De försvann vid reformationen, för att sedan återinföras i
samband med att gymnasier inrättades i stiftstäderna på mitten av 1600talet. De kallades då konsistorier.
Domkapitlet upphörde att vara
statliga myndigheter i samband
med kyrkans skiljande från staten år
2000. Numera är domkapitlet stiftets
centrala juridiska och administrativa
organ.
Västerås första kända biskop är
Robertus, 1219-1225. Den mest betydande kyrkomannen i Sverige var
Johannes Rudbeckius, 1619-1646.
Han grundade Sveriges första gymnasium år 1623 och Sveriges första
flickskola 1632. Nu blev det ordning
och reda med visitationer och han
utfärdade den första föreskriften om
förhörslängder. Han införde också
regler för kykobokföringen i sitt

stift. Vår nuvarande biskop
Tomas Söderberg, som
tillträdde 2008, är nummer
66 av stiftets biskopar.
Handlingar från Västerås Domkapitel går att spåra redan från 1100talet. Det äldsta dokumentet är från
juni 1288 och det avser ett markbyte.
Det äldsta sammanhängande protokollet är från 1595. Visitationshandlingar är ofta intressanta då de speglar en församlings liv och utveckling
– inte bara i religiöst avseende.
Domkapitlet hade hand om olika
kyrkliga handlingar. De viktigaste
handlingarna är protokollserierna
som ger en god bild av domkapitlets
skiftande verksamhet. De innehåller
bl.a. ärenden rörande tillsättning av
biskopar och präster samt även prästexamina och prästvigningar.
Skolor och undervisning låg
även det inom domkapitlets område.
Domkapitlet svarade för tillsättning
av lärare. Skolhandlingar fram till
1900-talets början finns i arkivet. Vidare ansvarade de för vård av sjuka
och fångar. Äldre hospitalhandlingar
finns därför i arkivet. En stor grupp
handlingar rör trolovning och äktenskap eller skilsmässa. Fram till år
1748 var det endast domkapitlet som

kunde upplösa ett äktenskap eller
trolovning. Vet man att det har förekommit kan man kanske hitta sådana
handlingar, skiljobrev, i domkapitlets arkiv. Andra viktiga frågor för
domkapitlet var ekonomi, löner och
byggnader.
Herdaminnen innehåller biografier över präster som verkat i
stiftet. Här hittar man uppgifter om
födelse- och dödsdatum, äktenskap
och barn. Det finns också information om utbildning och tjänstgöring.
Präster som var upprorsmakare eller
har gjort sig bemärkta på något sätt
finns det mycket dokumentation om.
Dessa herdaminnen sträcker sig fram
till 1800-talet och har kommit ut i
fem band.
Domkapitelarkiven är i regel bevarade från 1600-talet. De innehåller
källmaterial till inte enbart kyrkohistoria utan även till undervisnings-,
social- och lokalhistoria.

Bilden ovan visar Domkapitlets äldsta
pergamentbrev från 24 juli 1410.
Det är ett fastebrev rörande ett
jordbyte.
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Badelunda
kolera kyrkogård

Koleran satte skräck i befolkningen under 1800-talet.
Folk stod maktlösa då de inte kände till kolerans ursprung och därför levde de i ständig skräck för att bli
smittade. De döda fick inte ens begravas på socknens
kyrkogård. Mellan åren 1834–1874 rapporterades 11
epidemier med kolera i Sverige och totalt dog ca 37 000
personer.
Vid sockenstämman i Badelunda den 21 augusti 1831
läste pastor Stamberg upp en kungörelse som berättade
om kolerans spridning i Europa, nu hade städerna
Archangel, Riga och Danzig drabbats av koleraepidemin. Sockenstämman beslutade att tillsätta en Sundhetsnämnd med ansvar för att sätta in åtgärder i fall koleran
skulle slå till i Badelunda.
Först 1834 bröt koleran ut i Västerås och farsoten
spred sig snabb bland stadens fattiga, även välbärgade
insjuknade. Många smittades och 67 rapporterades döda.
Inga dödsfall registrerades i Badelunda under denna epidemi.
Kolerakyrkogård anläggs på kyrkoherdeboställets skog

Vid sockenstämman den 24 augusti 1834 tillkännagav
pastor Stamberg den plats på ”kyrkoherdeboställets
skog” som Sundhetsnämnden hade utsett till begravningsplats för offren för koleran. Det var viktigt att även denna
gravplats skulle invigas för att den avlidne skulle få vila i
”vigd jord”. Eftersom ingen blev begravd på kolerakyrkogården denna gång blev den heller inte invigd.
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Text och foto (stora bilden): Bengt Wallén
Stora bilden:
Den av kyrkoherde Markku Wendelius hållna
minneshögtiden den 13 maj.
Nedan:
Anteckningarna i dödboken angående Charlotta Albertinas
död i kolera. Badelunda F:3 (1822-58) bild 131 nr 20

Kolerafarsoten hemsökte Badelunda på
hösten 1853

På hösten 1853 härjar koleraepidemin i mellersta
Sverige. I Västerås insjuknade 340 personer och 106
dog. För att begränsa spridningen av smittan ställde man
den hösten in folkmarknaden och skolorna hölls stängda.
Den 34-åriga änkan Lovisa Olström från Jädra ägor
var den första badelundabon som avled i samband med
sviterna av koleran. Hon dog den 20 oktober 1853 i Västerås, där hon var på besök, och begravdes dagen därpå
troligen på kolerakyrkogården i Humlegården, söder om
nuvarande Punktvaruhuset. I en artikel i Vestmanlands
Läns Tidning från den 1 december 1853 kan man läsa att
inga nya kolerafall hade rapporterats från länet med undantag av Badelunda socken där under senaste veckorna
4 insjuknat, av vilka 1 avlidit.
Den 18 november 1853 hade mycket riktigt den lilla
flickan Charlotta Albertina dött i kolera, hon bodde i fattigstugan och var endast 3 år gammal. Charlotta Albertina begravdes på kolerakyrkogården den 23 november,
som då också blev invigd. Den lilla kolerakyrkogården i
Badelunda, nu inhägnad av en gärdesgård med grindar,
kom bara att nyttjas en gång eftersom inga fler personer i
socknen fick sätta livet till för den fruktade farsoten.
Charlotta Albertinas familj

Charlotta Albertinas far Carl Petter Andersson föddes
1812-07-26 på Skälby ägor, inte långt ifrån den plats
som skulle bli Badelundas kolerakyrkogård. Carl Petters

föräldrar, torparen och dagkarlen Anders Persson med
hustrun Anna Cajsa Andersdotter, bodde i ett torp med
sina sju barn.
År 1834, vid 22 års ålder, blev Carl Petter antagen till
Livregementets grenadjärkår med placering i södra ryttartorpet Nr 29 i Myrby, Badelunda. Han fick nu knektnamnet Myrman efter gården Myrby. Året därpå, 1835, gifter
han sig med Anna Kristina Melin född 1813-02-17 i
Sura, och nu behöver han inte längre bo ensam i det lilla
ryttartorpet.
Soldatfamiljen i Myrby fick sex barn – en son dog
strax efter födseln. Sist i barnaskaran var dottern Charlotta Albertina, som föddes 1850-06-11. Fyra månader
efter födseln dog pappan Carl Petter av okänd sjukdom
i en ålder av 38 år. Hustrun Anna Kristina lämnades ensam med fyra barn i ryttartorpet, äldsta flickan hade fått
en anställning som piga i Västerås.
Soldatänkan Anna Kristina med 4 barn flyttar in
i fattigstugan

Rusthållarna satte genast igång med rekryteringen av en
ny grenadjär och änkan Anna Kristina Melin fick börja
förbereda sig på att flytta ut från ryttartorpet. År 1851
fick hon plats i fattigstugans övre våning med sina fyra
barn.
Vid den här tiden bodde många änkor med barn i det
begränsade utrymmet, däribland ytterligare två soldatänkor med minderåriga barn. För att få en uppfattning av
trångboddheten på övervåningen kan man räkna antalet

Den lilla minnesstenen. Foto: Karin Jyrell

deltagare vid husförhören och då visar det sig att det var
10-12 personer som bodde tillsammans på övervåningen
– troligtvis lika många på nedre våningen.
Krig, fattigdom och eländiga hygieniska levnadsförhållanden har alltid varit kolerans främsta påskyndare
och därför är det inte förvånande att lilla 3-åriga Charlotta
Albertina drabbades av kolera i denna fattigstugemiljö.
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Bild 1: Stora Tuna C-8 (1776-1808) födda 1780.

Bild 2: Torsång C-4 (1775-1825) födda 1794.

Kungliga faddrar ...
När vi söker i de gamla kyrkböckerna kan det komma fram mycket
av intresse. Som här, där vi i födelseböcker finner kungliga ammor och
faddrar i Dalarna, långt från det
kungliga slottet i Stockholm. Vår
nyfikenhet gör att vi forskar vidare
även i andra källor för att försöka
finna svaren. Sveriges historia och
olika seder börjar växa fram.
Kungliga ammor och faddrar

1780-11-11 föddes ett barn, döpt till
Gustaf, som fick 12 kungliga faddrar
(bild 1). Varför? Jo, modern står
som amma till hans kungliga höghet
kronprinsen Gustaf Adolf, sedermera
kung Gustaf IV Adolf. Stämmer det?
I Stora Tuna husförhörslängd
AI:14b (1776-1784) står mycket
riktig att (Margareta) Margta Greta
Görsdotter år 1779 flyttar till Stockholm som amma för Gustaf III:s son,
blivande kronprins Gustaf Adolf,
född 1778-11-01. Hon har själv fött
sonen Eric den 1 juli samma år. Var
kan man få detta bekräftat?
Tankarna går till Christopher
O`Regan, känd för många släktforskare genom sin medverkan på
släktforskardagarna, då han föreläste
om Gustaf III:s tid. Han medverkade även i TV-soffan när prinsessan Estelle föddes (och döptes). Då
berörde han sederna vid hovet vid
10

kronprinsen Gustaf Adolfs födelse.
Se Hovförvaltningen Födelse- och
dopbok CI:4 1779. I sin bok ”Ett
märkvärdigt barn – Gustaf III:s son”
finns mycket intressant att läsa om
livet på de kungliga slotten, prinsens
tillkomst och födelse samt hans
föräldrar och ammor. Kronprinsens
första amma var även hon från Tuna,
en bondhustru vid namn Lisbeth
Månsdotter. Gustaf III valde ammor
från det kungatrogna Dalarna. Under
ett häradsting med Tuna tingslag i
Dalarna dracks kronprinsens skål
och en av ledamöterna läste sålunda
följande rim.
Välkommen dyre prins! Du bådar
sälla tider.
Om Tuna bygd ibland av missväxt
hunger lider;
Du då ej glömma lär, och det är
just vår tröst,
Att du din föda fått av Tunakullans bröst.

I mars 1779 utsåg kungen en ny
amma åt sin son, även hon en dalkulla. Hon hette Greta Görsdotter,
bördig från Islingby i Stora Tuna,
en frisk och sund bondhustru som
kunde räkna sina anor bakåt i tiden
till Anders Person (som hade räddat
Gustaf Vasa från danskarna).

Den första amman fick sluta då
hon lät sig förföras av män vid hovet.
Gravid fick hon lämna sin tid på slottet som amma.
Greta Görsdotter stannade kvar i
tjänst hos Gustaf Adolf till i januari
1780, då det bestämdes att han skulle
avvänjas från sin amma. Avvänjningen var brutal. Hennes bröst målades svarta och vårtorna ströks med
sura safter för att avskräcka den lille
prinsen.
Greta sändes hem till Dalarna
med presenter och en donation på
en ansenlig frälsejord till henne och
hennes efterkommande. Med tanke
på denna donation och uttrycket
”efterkommande” kan man undra
vem som var far till barnet, som fick
namnet Gustaf och föddes i november 1780, där konungen och drottningen var faddrar?
Greta Görsdotter finns inte med
i Stora Tunas husförhörslängd, som
innehåller uppgifter om förhör och
nattvardsgång, efter återkomsten
till Tuna. Maken mottog nattvarden
1780. Barnet är däremot inskrivet
i husförhörslängden. Sonen Gustaf
blir bara ett år och dör 1781 i rödsot.
Samma år i juni flyttar familjen till
Aspeboda. I alla husförhörslängder
fram till Gretas bortgång 1834-07-05
finns noterat att hon var kunglig
amma.

Bild 3: Alsike C-1 (1681-1764) födda 1760.

... och annat intressant i födelseböcker
I ett annat exempel (bild 2) fick
barnet Gustava Carolina namn efter
båda sina höga faddrar, Sveriges
konung Gustaf IV Adolf och hertig
Carl. Dopet förrättades på Stora Ornäs.
Andra kvinnoöden

Om föregående dop hade kunglig
glans och många omkring sig, kan
man verkligen undra hur denna
barnaföderska hade det dagarna
mellan tvillingfödseln?
Den 15 april 1760 fick Nils Persson en son i Tuna torp och döpte
honom till Johan den 17 samma
månad. Den 18 april, tre dagar efter
tvilling ett, föddes Nils Perssons
andra tvilling, döpt till Brita den 20
april (bild 3).
Här ser man hur prästen utelämnar moderns namn samt att det fötts
en dotter. Flickan nämns bara som
”den andra tvillingen”.
Barnen föds med tre dagars mellanrum. Vilken hjälp och stöd hade denna kvinna vid den tiden? Här finns
många frågor: Var det en jordemor
som stöttade modern? Den första
tvillingen skulle ammas och skötas
medan värkarna pågick för fullt inför
nästa tvillingfödelse. Vilka människor fanns till hands omkring henne?
Födelse- och dopböcker

I äldre dopböcker noterades inte

födelsedagen, utan endast dopdagen.
1686 års kyrkolag stadgade att
prästen i församlingen skulle föra
längder över ”Alle barns så ächtas
som oächtas med dheras föräldrars
och faddrars namn, födelse och döpelsedag”. Det var inte alltid som
moderns namn antecknades, men
däremot stod alltid faderns namn om
föräldrarna var gifta. Det stod också
ofta var föräldrarna bodde. Tabellverket ville veta moderns ålder, så
efter 1775 noterade prästerna detta
i födelseboken. Efter 1888 skrevs
även moderns födelsedatum in, allt
för att undvika fel.
Enligt kyrkolagen från 1686
skulle barnet döpas inom åtta dagar
efter födelsen. Om föräldrarna bodde
långt från kyrkan kunde det dock ta
längre tid för dom att ta sig dit. Barnet
kunde hinna dö innan det döptes. År
1846 förlängdes därför tiden till sex
veckor. Genast efter dopet skulle anteckningar i födelse- och dopboken
göras. Under en period på 1800-talet
noterades i vissa församlingar även
det nyfödda barnets ordning i syskonskaran. Något som kan underlätta för
släktforskarna.
Under 1800-talet växte frikyrkorörelserna. Deras medlemmar döpte
sällan sina barn. Då kunde prästen
inte heller föra fullständiga anteckningar i födelseboken. Hittar man

inte det man söker i födelseböckerna
kan barnet vara från just en sådan
familj. 1887 kom en förordning om
att oavsett om barnet var döpt eller
inte så skulle födelsen antecknas i
födelseboken. 1896 började man
erkänna lekmannadop. Även dessa
skulle införas i kyrkans födelse- och
dopbok.
Fram till 1915 angavs barnet som
oäkta om föräldrarna inte var gifta.
Då finns som regel inte fädernas
namn antecknat. Efter 1894 bestämdes att faderns namn bara skulle
anges om han själv erkänt sig som
far till barnet.
Text:
Kerstin Andersson
och Karin Jyrell
Källor:
• Stora Tuna Kyrkoarkiv Födelse- och
dopbok C:8 (1776-1808) s. 58 födda
år 1780.
• Stora Tuna husförhörslängd AI:14b
(1776-1784) s. 346.
• Hovförvaltningen Födelse- och dop
bok CI:4 1779.
• Torsångs kyrkoarkiv Födelse- och
dopbok C:4 (1775–1825) s. 95 födda
år 1794.
• Alsike kyrkoarkiv Födelse- och dopbok C:1 (1681–1764) s. 135 födda år
1760.
• Christopher O`Regan: Ett märkvärdigt barn – Gustaf III:s son.
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Ett av tre studiebesök i Domkapitlets arkiv i maj.

Foto: Sven Olby.

Vänster: Christina Jonsson, Lars Bergman, Göran Oldermark och Vanja Lövstrand.
Höger: Christina Jonsson, Gudrun Larsén, Lars Bergman och guiden Göran Broås.
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Detta brev från 1651 med
Drottning Kristinas
namnteckning förevisades
vid studiebesöken på
Domkapitlets arkiv.
Foto: Kerstin Andersson
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Föreläsning 21 mars.

Ovan: Hans Hanner från Genealogiska
Föreningen föreläste om Inrikes pass.
Se notis på sidan 23. Foto: Sven Olby.

Släktforskningens dag 17 mars
Ulla Sköld och Anita Mellberg.
Foto: Kerstin Andersson

Möte för nya medlemmar

Över: Stefan Enbäck, Åke Lindquist,
Britt-Marie Emmot, Anita Gauffin och
Gudrun Larsén.
Under: Bengt Norström, Inger Larsson,
Ove och Kerstin Bergqvist.
Foto: Sven Olby
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Läsövning

Läsövningen denna gång ger en intressant inblick i en
vallonsk hammarsmeds liv; Anton Classon Bovin 1607-1690.
Källa: Kolbäck F:1 (1688-1770) sid 5 år 1690

Av: Ulla Sköld och Ingemar Widestig

Dn La´tare Sahl. Anthonius Classon Bowijn födh uthi Frankrijket i Valonien, widh pass, efter hans egen berättelse A:o 607 widh Hindermässo tijden af Valonska föräldrar och ächta säng, fadrenz
nampn hafwer warit Clas Classon, hwilcken tillijka medh sin hustr
hafwer medh dhenne sin Sohn skyndat till doop och Christendom,
hwar igenom han är blifwen en rätt lem i Christi försambling,
dhenne sin Sohn hafwa hans föräldrar, så länge dhe wistades uthi
sitt fädernes land uptuchtadt uthi dhen Christeliga doch Calvinske
religion, men sedermehra enär dhe uthi Sahl. Konung Gustaffz Adolphz tijd begofwo sig hijt till Swerige, emedan hans fader
war Hammarsmeedh, och widh dhen tijden blefwo många hijt i Rijket kallade som dhet handtwärket brukade, då hade hans föräldrar dhenne sin Sohn med sig hijt till Swerige, som då kunde wara wedh pass 20 åhr gammal, men sedermehra sedan dhe äro hijt
i Swerige ahnkomne och blefwo boendes widh lösta bruuk, så
läto så wähl föräldrarna som och dhenne dheras Sohn omwända
sig till dhen Lutherska eller Evangeliske religion, till hwilcken
samma lära och dhenne Sahl. mannen hölt sig stadig in till sin
dödz stundh: dhet samma handtwärket som hans fader hafwer
bruckadt, har och dhenne idkat i sin wälmacht. (Trenne) gångor hafr
han warit i Echtenskapzståndet, första gången medh Sahl. ho Anna
ifrån Heed Sochn, medh hwilcken han hade 2 Söner, andra resan
medh Sahl. ho Jana, som war födh i Norie och Christianien, då och
dhenne Sahl. mannen lät dher å orten bruka sig för hammarsmeedh
uthi 14 åhr, medh bemte sin hustr aflade han elofwa barn 9 söner och
2 dottrar, af hwilcka nu 5 söner och 2 dottrar lefwa, 3die gången
begaf han sig i echtenskap medh sin nu efterlåtne maka husto anna
hansdotter, medh hwilcken han hafr aflat tillhopa 3 barn, af hwilcka
allenast 1 dotter lefwer. Hans allgemena lefwerne ahnbelangande
så hafwer han så wijda af predikoämbetet här i försambl.n kunigt
är, stält sigh ährl.n Christeln och wähl, här till försambl.n hafwer han
hållit sig wedh pass i elåfwa åhr, doch hafwer han i 12 åhr warit blind
och altså igenom betlande sökt sin födha hoos godt fålk: Siuknade
wedh nästledne Nyåhrstijdh af wattsothen, lät sig besökia medh Herrens
H. Nattward för 7 wekor sedan, afsomnade Christel.n i Herranom d 22 Martj,
hafwer lefwat i 83 åhr, Testamente förmåhr änkian intet gifwa, emedan hon är mycket fattig.

Dn Latare =
Dominica Laetare,
vilket är fjärde
söndagen i Fastan,
också kallad
Midfastosöndagen.
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Henry Johansson – ny styrelsemedlem
Som ny styrelsemedlem blir man
ombedd att berätta något om sig
själv. Jag är född 1940 i Breds
socken som ligger på gränsen mellan Uppland och Västmanland. Mitt
intresse för släktforskning började i
slutet av 70-talet då jag genom hembygdsföreningen i min hemsocken
fick låna en rullfilmsprojektor.
Jag arbetade då i Enköping så
gott som granne med biblioteket.
Eftersom större delen av min släkt
kommer från trakterna runt Enköping kunde jag låna filmrullar så
gott som dagligen, så starten på min
forskning blev lätt. Det var väldigt
bekvämt att sitta hemma i lugn och
ro och utforska min släkt. Jag använde datorn för registrering av mina
anfäder. Jag fick också hjälp i starten
av min släktforskning genom att min
morfar i början 50-talet hade köpt
uppdragsforskning.
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När sedan kyrkböckerna blev tillgängliga på nätet blev det ett lyft för
min släktforskning. Tänk att kunna
sitta hemma och ha tillgång till all
denna information!
Sedan 1967 bor jag i Västerås.
Jag blev snart medlem i både Västerås Släktforskarklubb och Dis
Bergslagen där jag kunde få tillgång
till mycket ny information och även
utbildningar för att förkovra mig
i släktforskning. Jag hade tidigare
använt Holger i min forskning, men
märkte att mycket av utbildningen
i Västerås skedde i Disgen, så jag
registrerar nu min forskning i det
programmet.
I min släktforskning har jag c:a
1200 personer som är relaterade till
mig och min fru, och genom förfäder som emigrerat till Amerika finns
ytterligare c:a 550 personer som är
länkade till vår släkt. Jag har blivit

inbjuden som gäst i min amerikanska
släktings forskning ”Ancestry” och
kan vandra runt i hans släktträd. Jag
har sänt en Gedcom-fil till honom
och han har gjort min forskning
tillgänglig på nätet, vilket inneburit
att han fått förfrågningar om min
släkt från en person som är boende i
Bålsta utanför Enköping. Världen är
liten när man har sådana möjligheter
som Internet givit oss!
Numera sker min forskning i
något lugnare takt, men när något
intressant inträffar kan det bli många
timmar framför datorn. Det känns
intressant att bli styrelsemedlem i
Västerås Släktforkarklubb och jag
hoppas kunna göra en bra insats.
Bifogar en del av mitt släktträd.

H

enry Johansson

En Johansson Axel
Född 1869-02-23 i
Härkeberga (C).
Jordbruksarbetare. Död
1949-09-03 i Svinnegarn
(C).

Eriksson (Larsson)
Kristina
Född 1869-08-20 i Teda
(C).
Död 1943-07-17 i
Svinnegarn (C).

Johansson Knut
Född 1901-03-12 i Yttergran (C).
Lantbrukare.
Död 1988-03-13 i Edsberga , Bred (C).

Tibbelin Oskar
i Nordahl 1876-05-16 i
Yttergran (C).
Hemmansägare. Död
1962-12-19 i Edsberga ,
Bred (C).
Andersdotter Christina
Född 1845-09-24 i Bred (C).
Död 1931-03-27 i Västerås domkyrkoförs (U).

Björklund Per
Född 1844-12-31 i Björksta (U).
Hemmansägare o Kyrkvärd.
Död 1913-07-31 i Björksta (U).

Henriksdotter Johanna
Född 1852-05-11 i Bro (AB).
Död 1911-08-25 i Bred (C).

Tibblin Johan
Lilla Ullvi 1841-06-24 i Bro (AB).
Hemmansägare.
Död 1926-08-09 i Bred (C).

Landgren Josefina
Född 1830-11-17 i Biskopskulla (C).
Död 1901-04-08 i Teda (C).

Larsson (Valti) Erik
Född 1828-11-28 i Västra Vingåker (D).
Torpare : 1881 Hemmansägare.
Död 1880-11-29 i Långtora (C).

Stoldt (Jansdotter) Johanna
Född 1838-07-12 i Häggeby (C).
Död 1911-02-17 i Vallby (C).

Johansson/Jansson Erik
Född 1835-04-11 i Husby-Sjutolft (C).
Hästdräng , Statardräng , Tegeldräng 1864.
Död 1885-12-23 i Härkeberga (C).

Ersson Anders
1765-1825 Anna
Jansdotter
1768-1841
Ersson
(Sundholm) Jan
1771-1836
Andersdotter Stina
1775Andersson
Per
1765-1821
Björck Anna
1784Okänd
Broberg Magdalena
1793- Eric
Jonsson
1766Larsdotter
Brita
1774- Pehr
Spets
1769Larsdotter
Catarina
1771Landgren Erik
1763Andersdotter
Greta
1770Persson Per
1750-1803 Anna
Ersdotter
1762-1803
Tibblin
Olof
1769Nyström Sofia
1771- Christian
Knape
1773Söderling
Stina
1783Ersson Heinrich
1786Fagerström
Anna
1793Bergström Per
1794Ersdotter
Anna
1796Jansson Carl
1791Persdotter
Stina
1800Larsson Lars
1777-1861
Andersdotter
Magdalena
1780-1815
Olsson
Anders
1763Andersdotter Anna
1767- Eric
Persson
1761Andersdotter
Stina
1768-

Släktforskning Henry Johansson

Ersdotter Cajsa
1810-

Andersson Anders
1797-

Larsdotter Maria
1813-1855

Björklund Jan
1820-1858

Bergström Johanna
1825-

Henriksson Karl
1818-

Knape Carolina
1813-

Tibblin Anders
1811-

Persdotter Anna
1799-

Landgren Anders
1797-1871

Persdotter Karin
1800-

Ersson Lars
1798-

Jansdotter Johanna
1812-

Persson Stoldt Abraham
1818-1881

Sundholm Anna
1801-

Andersson Jan
1792-1855

2012-05-22
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Björklund Hildur
Född 1881-02-21 i Björksta
(U).
Död 1945-03-06 i Bred (C).

Tibbelin Viola
Född 1910-10-17 i Teda (C).
Död 1997-08-25 i Edsberga , Bred (C).

Johansson Henry
Född 1940-09-19 i Edsberga , Bred (C).
Ing.
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Torp och torpare,
skatte- krono- och frälsebönder
Sammanställt av Börje Öhrling

I släktforskningen känner vi alla till
dessa begrepp. Vilken innebörd de
olika benämningarna har är inte så
lätt att hålla reda på. De övriga begrepp som det kan vara intressant att
belysa i en artikel är också (Backstugusittare, Undantag, Inhysehjon och
Fattighjon) men det får anstå till ett
kommande nummer av tidningen.
Torp och torpare

Begreppet torp har genom tiderna
haft olika innebörd. På medeltiden
var ett torp eller avgärdstorp en gård
som anlagts på byns mark men avskilts som en självständig enhet.
Under 1500-talet kallades ett enstaka nybygge som byggts på en bys
allmänning och låg lite avsides, för
torp. Skattemässigt var ett torp en
jordlägenhet som var otillräcklig att
sätta i mantal men tillräcklig att åsättas ränta.
Under 1600-talet var många torp
jämförbara med mindre hemman och
skattlades som självständiga fastigheter till 1⁄2, 1⁄4 eller 1/8 mantal.
Från 1600-talet kom begreppet
torp även att beteckna en mindre,
inte skattelagd, jordbrukslägenhet. Utnyttjanderätten uppläts åt en
brukare (torpare) som gjorde dagsverken åt markägaren. Torpen blev
med andra ord en avlöningsform för
arbetskraft på gods och större gårdar.
Skatte-, krono- och
frälsebönder

Detta är inte helt okomplicerat och
innebörden har ändrats under århundradena. Till att börja med så
18

kommer namnen från den typ av jord
som bönder brukade.
* Skattebönder var brukare av skattejord, d.v.s. de ägde jorden och betalade skatt till kronan.
* Kronobönder var brukare av kronojord, d.v.s. de arrenderade jord som
ägdes av kronan (staten) samt betalade skatt till kronan.
Kronobondens legotid var vanligen sexårig, och varje år betalade
han arrende för brukningsrätten till
kronan. På 1680-talet fick de flesta
kronobönder ärftlig besittningsrätt
till gårdarna, en rättighet som dock
kunde upphävas av kronan.
1789 stärktes den ärftliga besittningsrätten i något som benämndes
stadgad åborätt. En kronobonde
har även benämnts landbo (kronolandbo).
* Frälsebönder var brukare av
av frälsejord, dvs de arrenderade
jord av adeln och betalade skatt till
adeln. Arrendet betalades i regel
med dagsverken på markägarens
gods.
Frälsebondens besittningsrätt
var mindre trygg än kronobondens,
framförallt efter mitten av 1700talet. En frälsebonde har även benämnts landbo (frälselandbo).
Bild: Oskar Larsson från Apalla i Irsta
med dotter.
Källor:
• Nationalencyklopedin
• Hans Högmans hemsida:
http://www.algonet.se/~hogman/

Vänster: ”Anno 1625 grundade rikskanslern Axel Oxenstierna och hans maka Anna Bååt denna borg. Trehundraårsminnet hugfästet
med detta slottskapell av fidekomissets innehavare David von Schinkel Herranom till pris och ära. Anno 1925.”
Mitten: Altartavlan från 1500-talet. Höger: David von Schinkels namnsmide.

Tidö slottskapell - frukten av ett jubileum
Text och Foto: Karin Jyrell
Tidö slott grundlades 1625 på Axel
Oxenstiernas initiativ. För att manifestera 300-års minnet inreddes
slottskapellet år 1925 i slottets södra
flygel. Biskop Einar Billing invigde
ett stämningsmättat och intimt slottskapell.
Kapellets initiativtagare var fideikommissets dåvarande innehavare
David von Schinkel.
I sitt anförande i samband med invigningen förklarade han att det tillskapats ”som en gärd av tacksamhet
till Den Allsmäktige, vilken medan
sekel lagts till sekel hållit sin mäktiga hand över Tidö gamla slott och
låtit farligheter och olyckor förbliva
fjärran från dess murar”.
Den som ursprungligen lät uppföra det sägenomspunna slottet var
Axel Oxenstjärna, som kommit över
Tidö gamla herresäte i Rytterne
socken vid Mälaren genom giftermålet med Anna Åkesdotter Bååt.
Tidö tillhör Rytterne församling och
i dess kyrka finns flera gåvor från
paret på Tidö slott.
Stämningsmättat

Slottskapellet är inrett i slottets södra
länga, till höger om portalen mot
borggården. Läsare som kommer

ihåg var leksaksmuseet låg tidigare
har ingången till kapellet till höger
om museets ingång. En stämningsmättad och rogivande interiör får
sin karaktär genom de tjocka murarna som framhävs genom djupa
fönstersprång. Vackra kryssvalv ger
en antydan om att denna sal redan
när slottet byggdes var avsedd som
kyrkolokal. Bänkinredningen är sluten (bänkdörrar som går att stänga),
enkel och smakfull, och har plats för
ett 50-tal besökare.
Längst fram till höger finns en
längsgående herrskapsbänk. Den är
dekorationsmålad av Rudolf Spathon
och försedd med vackert snidade
bänköverstycken. På samma sätt avskärmas den lilla orgeln på motsatt
sida. Kapellets belysning består av
levande ljus i den centralt placerade
sexarmade ljuskronan och vackra
ljusplåtar i mässing samt ljusstakar
på de främre bänkbarriärerna.

Den kan vara utförd av honom själv
eller av någon vid hans målarverkstad.
En egendomlighet är att den har
ett motiv på baksidan visande Kristus och Maria, vars hjärta är genomstunget av ett svärd.
Tavlan fanns redan tidigare i
slottets samlingar och lär har varit
en viktig anledning till beslutet att
inreda detta värdiga andaktsrum.
Troligen har den tidigare tjänat som
andaktsbild vid husandakter i slottet.
Altartavlan flankeras av förgyllda
s.k. puttifigurer. Ramen är effektfullt
krönt med symbolen för Guds allseende öga, omgiven av en strålkrans.
På altaret står en Kristusfigur i elfenben samt ett par trearmade kandelabrar i mässing.
I vapenhuset sitter ätterna von
Schinkel och Lind af Hagebys vapensköldar på varsin sida om tavlan som
beskriver slottet och kapellet.

Kapellets klenod

Altartavlan, en tysk 1500-talsmålning, är kapellets verkliga klenod.
Den föreställer en krönt madonna
med barnet på armen. Man tror att
den är influerad av ett av Albrecht
Dürer år 1516 utfört kopparstick.

Källa:
Västmanlands kyrkor i ord och bild,
Hakon Ahlberg, Staffan Björklund
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Viktor Larsson

Kolbäckspojken som blev statsråd
Text: Ulla Sköld, foto Kunskapens träd: Daniel Sköld

V

ictor föddes på Skantsen i
Kolbäcks socken 18 juni
1869. Hans far var kanalarbetaren,
stenhuggaren Johannes Larsson,
född i Hvarf socken 17 september
1827 och död i Kolbäck 12 november 1888. Victors mor hette Johanna
Persdotter född i Västanfors 27 juni
1832 och död 28 januari 1901 på
Skantsen, Kolbäck. Familjen bodde
i det lilla röda huset mellan Skantzöbadet och Strömsholms kanal, idag
Elias café. Victor växte upp med sex
syskon. Han gick i skolan på Skantsen, nu en del av Skantzöbadet, och
sedan i den 1878 nybyggda Näslunds
skola. På den tiden gick man 6 år i
skolan.
När Victor slutade skolan började han arbeta nära hemmet på
Sörkvarns limfabrik. Efter 5 år där
utbildade han sig till verktygsarbetare i Eskilstuna. 1892 fick han utflyttningsbetyg från Kolbäck för att flytta
till Stockholm Kungsholmen. 1894
började han på ASEA i Västerås.
Året därpå gifte han sig med Alma
Grönqvist, född 1869 i Vimmerby.
8 januari 1894 föddes dottern Alma
Viktoria (Tora) i Stockholm Adolf
Fredrik. Hustru Alma avled 1931 i
Stockholm Matteus. Viktor gifte om
sig med Gerda Johanna Björling från
Arboga. De bodde på Dalagatan 44 i
Stockholm. Viktor Larsson avled 27
september 1950 i Stockholm Gustav
Vasa.
När Viktor Larsson kom till ASEA
fanns det ingen fackförening, men
på hösten 1895 hölls ett möte med
järn- och metallarbetare. 17 personer kom till mötet, som leddes av
Viktor Larsson, och alla antecknade
sig för medlemskap i den planerade
20

föreningen som blev avdelning 20
och som 1896 inträdde i Svenska
Järn- och Metallarbetareförbundet.
Viktor Larsson representerade avd.
20 i centralstyrelsen och blev sedan
ordförande.
En fackföreningsmedlem skulle
enligt Viktor Larsson:
1. Besöka möten och betala avgiften .
2. Behandla andra medlemmar som
familjemedlemmar och hjälpa varandra.
3. Visa förakt för dem som inte var
medlemmar, men inte tvinga någon att
ansluta sig.

Ett önskemål var medlemmarnas
nykterhet. Han var själv organiserad
nykterist och var mycket nöjd med
stadsfullmäktiges beslut 1901 att hålla
ölstugor och krogar stängda viss tid
över helgerna. Likaså avslogs stadsbyggnadskommitténs begäran om
tilläggsanslag för att bygga lokaler
för ett punschbryggeri.
Hans sätt att föra avtalsrörelser
blev ett mönster för förbundsstyrelsen i Stockholm. Hans klokhet och
lugn är omvittnat. När stadsfullmäktige biföll ett förslag att magistraten
vid arbetskonflikten 1905 skulle få
förstärkning av polisen var Viktor
Larsson den ende som röstade emot.
När landstinget inte längre skulle stå
för kostnaden för ridande polis (som
inrättats vid storstrejken 1909), utan
kostnaden istället skulle läggas på
staden, ansåg Viktor Larsson att det
räckte om de fick cyklar. Han förlorade men beslutet överklagades och
frågan löstes 1913. Vid flera tillfällen
blev det Larssons uppgift att gjuta
olja på vågorna. Genom sitt lugn
kunde han ställa allt till rätta, när
partikamrater förivrat sig. 20 april
1917 anordnade Metalls avd. 20 i

Viktor Larsson.

Västerås hungerdemonstrationer på
Stora torget. Då for Larsson från
Stockholm till Västerås och talade
lugnande ord till deltagarna och avstyrde vidare intermezzon.
1899 blev Viktor Larsson den förste socialdemokraten som invaldes
i Västerås stadsfullmäktige, och
en av de två första i landet. 1906
blev han och redaktör Anders Pers
inte återvalda men 1910 invaldes
de igen. Då tillämpades för första
gången den nya proportionella valmetoden. 1916-1924 var Larsson
stadsfullmäktiges vice ordförande.
Under hans tid behandlades frågan
om byggandet av stadshotellet vid
Stora Torget. En annan fråga var att
få koloniträdgårdar i staden.
1901 försökte socialdemokraterna
få in flera ledamöter i fullmäktige
men lyckades inte. Valsystemet,
som grundade sig på inkomst
och förmögenhet, stoppade dem.

”I hövdingaminnenas bok för nya och åter nya släkten skall vid sidan av
namnen Hjalmar Branting, F.V.Thorsson, Axel Danielsson och
Fredrik Sterky stå namnet Viktor Larsson .”

214 personer röstade på socialdemokraten och det gav 2.427 poäng. 109
röstade på motkandidaten och det
gav 5.349 poäng.
1910 ändrades den 5000-gradiga
fyrkskalan till den 40-gradiga röstskalan. Den direkta proportionella
valmetoden garanterade större inflytande för minoriteterna. Nu kunde
samhällsgrupper, som förut inte haft
möjlighet därtill, få plats i landstinget. Valda blev Viktor Larsson och
Knut Kättström, som båda påverkade
arbetet. En av alla viktiga frågor var
att bevilja anslag för förskottering av
resekostnader för medellösa arbetare
som anvisats arbete på annan ort.
Anslaget för oförvållad arbetslöshet
höjdes, liksom höjd skattesubvention
till lasarettspatienterna.
Viktor Larsson var mycket intresserad av bostadsbyggande. Den
arbetande befolkningens bostadsförhållanden var mycket dåliga. Det
var stor bostadsbrist. Han strävade
efter att tillvarata mindre bemedlades intressen. Beträffande Tekniska
skolans nybyggnad gick Sigfrid Edström och Viktor Larsson på samma
linje: ”att beslut om byggnadens
uppförande skulle fattas redan innan
avgörandet om lokalisering av den
statliga elektrotekniska fackskolan
fattats, detta för att ha en trumf på
hand gentemot Örebro, som även
aspirerade på den statliga skolan.”
1914 vann förslaget.
1918 hade riksdagen slopat den
40-gradiga röstskalan och allmän
och lika kommunal rösträtt infördes. Vid valet till stadsfullmäktige
1919 fick socialdemokraterna in 22
ledamöter. Vid landstingsvalet 1919
fick socialdemokraterna och vänster-

socialisterna majoritet. Socialdemokraterna undvek att utnyttja möjligheten att ta för sig platser. Av nio
platser i förvaltningsutskottet besatte
de fyra. Under 1920-talet höll vänstern en försonlig linje som befrämjade arbetet och höll slitningar borta.
Den nödvändiga sparsamheten p.g.a.
sjunkande skatteunderlag förenade.

Larsson och Kättström motsatte sig
främst anslag som inte låg i mindre
bemedlades och arbetarnas intresse.
Beträffande sjukvården värnade de
om centraliseringsprincipen och var
emot landsortslasarett och sjukstugor.
Efter valet 1926 fick socialdemokraterna egen majoritet i landstinget.
1924-1926 var Viktor Larsson statsråd

Kunskapens träd
av Carl-Emil Berglin.
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och kunde inte delta i landstinget,
men han återkom och satt kvar t.o.m.
1927. L.L.Lorichs har skrivit ett uppskattande omdöme om Viktor Larsson: ”Viktor Larssons frånträdande
av sina uppdrag i landstingets tjänst
innebar en stor förlust för tinget.
Larsson var en av tingets dugligaste
och kunnigaste ledamöter under
senare tider. Hans klara huvud och
bestämda, men dock hovsamma uppträdande, förskaffade honom aktning
och respekt inom tingets alla åsiktsgrupper.”
1902 valdes Larsson in i riksdagen
som socialdemokraternas och de
frisinnades kandidat. Red. Anders
Pers hade stött hans kandidatur:
”Jag har funnit Viktor Larsson
vara en samvetsmänniska, rättrådig
och med gott omdöme.” I en kommentar till valet skriver han den 18
september 1902: ”Västerås har nu
fått tillfälle att uttala sig om befogenheten av kroppsarbetets direkta representation i riksdagen, att såsom
ett upplyst samhälle sätta sig över
varjehanda fördomar. Den arbetare,
som det här är fråga om, tillhör icke
de fruktade ’agitatorerna’. Han kommer direkt från verkstaden, direkt
från det arbete, varmed han på ett
ärligt sätt försörjer sig.” När Larsson kom med i riksdagen kom han i
ekonomiskt trångmål p.g.a. förlorad
arbetsförtjänst. Han begärde ekonomiskt stöd av Metalls avdelning,
som beslutade att låna honom 400 kr
räntefritt ”samt sedermera vad han
kunde behöva”.
I riksdagen arbetade Larsson
mest med försvarsfrågor. 1923 kom
försvarsrevisionens förslag att kostnaderna för försvaret skulle uppgå
22

till c:a 123
milj. kr. Larsson var en
av dem som
reserverade sig
för en lägre kostnad. Den viktigaste
posten var Konstitutionsutskottet, vars ordförande han var 1919-21 och 1924.
Han var ledamot av utrikesnämnden
och statsrevisor. 1922-23 och 1927
var han andra kammarens talman.
Han lämnade andra kammaren för
att övergå till första kammaren 1932
och tillhörde den t.o.m. 1941 då han
avgick efter nära 40 år i riksdagen.
När Hjalmar Branting skulle bilda
sin tredje ministär i oktober 1924
blev Larsson statsråd och chef för
kommunikationsdepartementet.
Han var också kvar i Rickard Sandlers första ministär till juni 1926.
Viktor Larsson blev en mycket bra
kommunikationsminister.
Vid Larssons 60-årsdag skrevs
i Västmanlands Folkblad: ”I hövdingaminnenas bok för nya och åter
nya släkten skall vid sidan av namnen Hjalmar Branting, F.V.Thorsson,
Axel Danielsson och Fredrik Sterky
stå namnet Viktor Larsson – namnet
på den västmanländske järnarbetaren, som var en av de första fyra
socialdemokraterna i den svenska
riksdagen, som blev en av riksdagens
mest aktade män, som blev andra
kammarens talman, som blev statsråd och alltså fick plats vid Konungens rådsbord, som fick av riksdagen
det stora förtroendet att vara en
av ledarna för rikets bank och som
ändå alltjämt och i allt var lika anspråkslös som han var den gången,

han stod
klädd i arbetsblus och
filade verktyg
på Aseas verkstad i Västerås.”
Per Albin Hansson citerades i Västmanlands Folkblad vid
60-årsdagen: ”Jag har suttit
samman med honom i partistyrelsen
mer än 20 år och i riksdagen sedan
1918 men jag har aldrig hos honom
sett ett tecken på personlig fåfänga.”
Västerås Kulturnämnds skriftserie nr 9: ”När man betänker, att
Viktor Larsson slutade skolan vid 13
års ålder och därefter icke fick någon
ytterligare skolutbildning måste man
med beundran konstatera, hur han
ändock lyckades förskaffa sig så
stort mått av kunnande, och hur han
kom att i tal och skrift på ett fint sätt
behärska vårt språk.”
1959 ville Västerås hedra Viktor
Larssons minne genom att platsen
utanför Tekniska skolan, idag Växhuset, skulle kallas Viktor Larssons
plats och förses med ett konstverk.
Det blev Kunskapens träd, rest 1980.

Källor:
• Kolbäcks kyrkoarkiv
• Sveriges Dödbok 1901-2009.
• Anders Pers, Människor Mark Meningar.
Artiklar i VLT åren 1900-1947.
• Westmanlands Läns Tidning, Hundra
årgångar berättar.
• Klippt & Skuret, Blandat gods ur
femtio VLT-årgångar 1931-1980.
• Västerås Kulturnämnds skriftserie nr 9.
• Västmanlands folkblad 15 juni 1929.
• L.L.Lorichs, Västmanlands läns landsting
1863-1927.
• Torsten Jansson, Historien om en stad.

Respass
Text Kerstin Andersson
På årsmötet 21 mars 2012 föreläste
Hans Hannes från Genealogiska Föreningen om respassens historia.
Redan på Gustav Vasas tid fanns
någon form av passhandlingar, men
1602 utfärdades ett förbudsplakat
som innebar att alla måste ha respass
vid inrikes resor. Respass utfärdades
för resa ut ur länet där man bodde.
Ibland också för resor inom länet.
Myndigheterna som utfärdade passen skulle föra register över dessa
och skicka uppgifterna till Justitiekanslern.
Med hjälp av passen skulle man
kunna förhindra uppror och spioneri
samt hålla kontroll på handlare. Resor i tjänsten krävde pass för att den
resande inte skulle riskera att anses
vara tiggare och lösdrivare och för
det straffas. I passen beskrevs innehavarens utseende. Förutom kön,
längd, ögon- och hårfärg kunde man
hitta anteckningar om talförmåga,
lyten m.m. Reglerna gällde fram till
1860 då man tyckte att det under
lång tid varit fred och respass inte
längre behövdes. Från den tiden blev
det också svårt för myndigheterna
att ha kontroll på folk som reste med
ångbåt och tåg.
Det fanns inga särskilda former
för hur respassen skulle utformas.
Varje myndighet bestämde själv hur
de skulle föra registren. Pass utfärdades för handelsmän, hantverkare och
gesäller, fabrikörer, industriidkare
samt personer ur de högre stånden.
Resandefolket antecknades som ”valaker” och ”huddragare”.
Med respassen kan man idag följa
personers noga angivna färdvägar.
Genealogiska Föreningen har påbörjat ett projekt för att fotografera
passhandlingar och göra dem tillgängliga på Internet. Det krävs dock
medlemskap i GF för att kunna ta del
av materialet.
Arosiana har tidigare skrivit om
respass i nr 1-2010.

Västerås 1688.

Västeråskartor
Text: Ingemar Widestig
Kartor är ett intressant komplement
i släktforskningen – särskilt de lite
äldre kartorna. Ganska kända är väl
Lantmäteriets ”Historiska Kartor”.
Västerås stad har på sin hemsida
lagt ut ett flertal kartor. Den äldsta
som finns över Västerås är från
1688. Sedan finns det kartor fram till
våra dagar. Gå in på Västerås stads
hemsida och klicka på ”Kartor” som
finns till höger i bilden. Klicka sedan
på ”Historiska kartor”. Då kommer
en lista på de kartor som finns upp.
Dessutom är en aktuell karta inlagd,
så att man på ett enkelt sätt kan se
hur Västerås förändrats över århundradena.
Sedan är det bara att ”botanisera”
i detta material!

Följande kartor finns:
Aktuell karta
Historisk karta 1688
Historisk karta 1751
Historisk karta 1854
Historisk karta 1854 City
Historisk karta 1902
Historisk karta 1915 del 1
Historisk karta 1915 del 2
Historisk karta 1933
Stadsägor 1950
Turistkarta 1963
Turistkarta 1973
Turistkarta 1983 Tätort
Turistk. 1983 City & ort
Turistkarta 1998 Tätort
Turistk. 1998 City & ort
Häradsekonomiska 1907
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FÖRENINGSBREV B
Västerås Släktforskarklubb
Sven Olby
Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås

Program Västerås Släktforskarklubb
* Lokal: Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 8 – där inte annat anges.

Lördag 25/8 kl. 9-17 och
Söndag 26/8 kl. 9-16
Högskolan i Gävle.

Släktforskardagar
Årets tema: ”Varthän? – Resor i tid och rum”.
www.sfd2012.se

Tisdag 4/9 kl. 15 och
Tisdag 11/9 kl. 17.30
Anmälan senast 28/8 till
Kerstin Andersson
tfn 021-246 58 eller
e-k-k-a@telia.com
Fredag 7/9 kl. 11.00
Anmälan senast 28/8 till
Kerstin Andersson
tfn 021-246 58 eller
e-k-k-a@telia.com
Meddela om du har bil eller vill
ha skjuts och om du önskar fika.

Studiebesök
Gruppbesök på Katedralbiblioteket i
Stadsbiblioteket. Helena Aspernäs visar och
berättar om de gamla böckerna.
Max 15 personer per gång.

Lördag 22/9 kl. 18-21
Släktforskarrummet,
Stadsbiblioteket

Kulturnatt
Vi visar hur man forskar med hjälp av datorer.

Lördag 29/9 kl. 9-17
Munktellarenan i Eskilstuna.

Släktforskarmässa
Föreläsningar och utställningar.
Anordnare är släktforskarföreningarna i Eskilstuna, Strängnäs,
Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Flen och Vingåker.
http://slaktforskarmassan.essf.se

Torsdag 11/10 kl. 18
Wallinsalen*
Anmälan senast 7/10 till
Ingemar Widestig,
tfn 021-4200 070 eller
ingemar.widestig@gmail.com

Problemlösarkväll
Vi hjälps åt att lösa släktforskarfrågor. Skicka gärna frågorna i
förväg, så vi kan förbereda svaren.
Kaffe/te och smörgås kan köpas för 40 kr. (Förbeställning!)

Lördag 10/11 kl. 12-16
Karlsgatan 2.

Arkivens dag
Årets tema: Framtiden.
Vi visar hur man forskar med hjälp av datorer.

Torsdag 22/11 kl. 18
Wallinsalen*
Anmälan senast 18/11 till
Karin Jyrell, tfn 021-84 15 88
eller karin.jyrell@tele2.se

Föredrag
Ivan Klaesson från Länsmuseets arkiv visar och berättar
om ASEA:s donerade glasplåtar och fotografier.
Kaffe/te och smörgås kan köpas för 40 kr. (Förbeställning!)

Torsdag 6/12 kl. 17-19.30
Personlig inbjudan.

Möte med nya medlemmar
Utanför släktforskarrummet på Stadsbiblioteket.

Studiebesök
Guidat besök i Olpersgården i Östervåla.
Gården är från 1815 och har funnits i samma släkt hela
tiden och där allt har fått vara som det alltid varit.
http://www.festiheby.se/OstervalaOlpersgarden1.htm
Entré 40 kr. Kaffe/te med tilltugg, 40 kr (frivilligt).
Samåkning i egna bilar. Samling på Vallbys parkering
kl. 9.00. Medåkande betalar 60 kr till föraren.

Jourhavande släktforskare 26/9, 31/10 och 28/11 – se sidan 3!
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