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K erstin Andersson

i Nyköping
inleddes på fredagen med informationsmöte. Riksarkivarien Björn
Jordell informerade om Riksarkivets
verksamhet och organisation. Det
finns 500-600 medarbetare och verket
omsätter en halv miljard. De arbetar
med att kunna få bildvisningsprogrammet att fungera för SVAR på
läsplattor och smarta telefoner, något
som de tror blir klart under hösten
2015.
Niklas Hertzman redogjorde för
utveckling och ökad tillgänglighet i
ArkivDigital. De kommer med Sveriges befolkning 1950, ett register
med strax över 7 miljoner poster.
Sveriges befolkning 1960 innehåller
ca 7,4 miljoner poster och det publiceras så snart det är klart. Sveriges
befolkning 1880-1920 har drygt 48
miljoner poster. Stockholm är inte
med. I det här registret finns varje
person registrerad på flera ställen,
nämligen på varje ställe han eller
hon finns i husförhörslängderna eller
i församlingsboken.
ArkivDigital visade upp sin nya
programvara som kan laddas ner på:
www.arkivdigital.se/online/preview.
På riksstämman redogjorde
Erland Ringborg för verksamhetsberättelsen 2014. Förbundet består
av 171 medlemsorganisationer med
sammanlagt 73 660 medlemmar.
Mycket diskussion fördes om hur
släktforskardagarna skall utformas
i framtiden. Ska de hållas varje år,
vara ”lokala” släktforskardagar i
stället för nationella, kanske skall
förbundet gå in mera och stötta?
Ett antal priser och hedersdiplom
utdelades. 2015 års Örnbergspris
delades ut till Håkan Skogsjö som
var en av initiativtagarna när Genealogisk Ungdom grundades 1977.
Även då Sveriges Släktforskarförbund bildades 1986 var han en av
de drivande krafterna. Håkan var
redan från starten 1977 redaktör för
Genealogisk Ungdoms Tidskrift som
Släktforskardagarna

senare namnändrades till Släkthistoriskt Forum. Han lade grunden till
Nättidningen Rötter. Anbytarforum
och Porträttfynd kom till på hans
initiativ.
Under lördagen och söndagen
var det dags för utställningar och en
mängd intressanta föreläsningar. För
många av oss är dessa dagar årets
höjdpunkt. Det syntes också på lördagen då köerna till mässan på Rosvalla event center blev långa.
Södermanland brukar kallas för
herrgårdslandskapet. Därför blev
temat för i år ”Ett gods – en värld”.
Karin Lindvalls föreläsning handlade
om livet på herrgårdar. Mangårdsbyggnader, gårdar, torp och statarlängor minner om en tid då många
levde i godsens hägn. De flesta på
godsen var bönder och torpare.
Lillemor Nyström berättade om
Krapperups gods som har anor tillbaka till 1300-talet. Krapperup och
Frösåker var Gyllenstiernas familjegods. Redan år 1694 var Gyllenstierna ägare av godset. Vi har fler
band mellan Krapperup och Västerås
genom en uppmätningsritning av
borgen. August Hahr, bror till Erik
Hahr, utförde i början av 1900-talet
denna ritning.
Några av föreläsningarna filmades
och sändes under hösten på Kunskapskanalen.
Jan Carlsäter har skänkt ett exemplar av sin bok ”Wefde, Gussjö, RörboAxholm” till föreningen. Något
som vi varmt tackar Jan för! Jan är
medlem i Västerås Släktforskarklubb
och har forskat i 50 år. Nu har han
sammanställt en del av sitt material i
sin bok.
Att forska med hjälp av DNA har
blivit populärt och under våren kommer vi att starta en diskussionsgrupp
för att kunna utbyta erfarenheter
med varandra. Du som vill delta i
den gruppen kontaktar Lars Berglöf
så får ni mer information. Max antal
deltagare kommer att bli 8 personer.

Forum

Torsdagen den 15 oktober hade
vi ett extrainsatt årsmöte med anledning av den på det ordinarie årsmötet
höjda medlemsavgiften till 180 kr/år.
Bakgrunden är att Postnord har höjt
kostnaden för föreningspost och därmed portot för vår tidning Arosiana,
men vår kassör, Gunnar, har undersökt hur vi kan hålla portokostnaden
på samma nivå som tidigare, varför
större höjning av medlemsavgiften
än den som styrelsen föreslog inte är
befogad. Styrelsens förslag var 160
kr för år 2016, vilket klubbades.
I ett sockenstämmoprotokoll från
den 21 december 1845 begärs nödhjälp till Västerås län. Svår missväxt
var orsaken till uppmaningen. Du
hittar det intressanta sockenstämmodokumentet på: ArkivDigital Norra
Ny KI:3 sid 45.
Ny kassör?

Vill du bli vår nye kassör så kontakta
Gunnar för information. Han har varit
vår kassör sedan 2001 och önskar
överlämna ekonomidelen och medlemshanteringen till en ny kraft.

Nya medlemmar

hälsas välkomna

Mats Karlsson
Fjällskivlingsvägen 4
Västerås
Ingegerd Forsberg
Labradorvägen 8
Västerås
Roine Grandin
Dräktspännaregatan 8
Västerås
Jörgen Runnman
Duettvägen 101
Skogås
Anita & Lars Berggren
Västra Ringvägen 10 C
Västerås
Hans & Gun Holmberg
Pimpelgatan 27
Västerås
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Föreläsning den 29 augusti på Släktforskardagarna i Nyköping (avkortad)

Vardag och fest på Krapperups gods
Paret som ägde Krapperups gods var friherreparet Nils och Lilian Eleonora (Ellen)
Gyllenstierna. De fick tillsammans från 1882 fram t.o.m. 1891 fyra barn, tre
pojkar och en flicka; Erik, som kom att gifta sig fyra gånger och fick en dotter,
Wanda Gyllenstierna, Carl, som aldrig gifte sig, Gustav, som heller aldrig gifte sig
och Ebba, som gifte sig med sin syssling Johan Gyllenstierna men inte fick några
barn. Wanda Gyllenstierna fick i sin tur en son, men han omkom vid 17 års ålder.
Därmed fanns ingen arvinge från Krapperupsgrenen kvar att ta över.
Text: Lillemor Nyström
På Krapperup ordnade herrskapet
fester traditionsenligt varje år just
vid trettondagen. Att man gjorde det
under den mörka årstiden var ingen
tillfällighet. På somrarna hanns det
inte festas så mycket eftersom arbetet tog så mycket tid i anspråk. Krapperup gästades dessutom av släkt
och bekanta som kunde bo på borgen
flera veckor i taget och detta krävde
mycket arbete från tjänarstaben och
uppmärksamhet från herrskapsfamiljen.
Vardag på godset för gårdsfolket
betydde långa, slitsamma dagar med
två raster, en kort frukostrast och en
timme middag. Arbetsdagen varade
i tolv timmar. Mat för det arbetande
folket från måndag till söndag bestod av potatis och andra rotfrukter,
liksom stekt sill, hembakat bröd på
egenmalet mjöl – en lyx idag men
inte då. Fläsk från egen gris var det
bästa, då frossade man. Omeletter
gjorda på ägg från egna höns hörde
också till ”det goda”. Men bäst av
allt var det så kallade köpebrödet av
vete, bakat och köpt i konditori. Det
var sällsynt, men förekom. Borgens
tjänarstab hade också långa arbetsdagar med bestämda raster. Men om
det var hektiska dagar med mycket
matlagning till någon större fest fick
raster tas när det fanns tid.
Fest betydde för det arbetande
folket, när de var inbjudna, mycket
mat – och mat de inte fick till var4
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dags. För herrskapet var det inte så
stor skillnad. De åt alltid gott och
nyttigt men ganska enkelt till vardags. Vid fester, däremot, fick det
kosta, likväl när de anställda bjöds
som för vänner av samma klass som
de själva tillhörde, nämligen adeln.
Kökets personal

Stora kök, husets hjärta, var en intensiv arbetsplats. Där lagades naturligtvis all mat, där bakades bröd,
pajer, kakor och tårtor. Det lagades
även mat till katten och hundarna.
Katten hade ett eget recept i en av
kokböckerna på macaroni, en slags
makaronpudding. Till hundarna
bakades hundbröd.
Till sin hjälp hade kokerskan flera
kökspigor samt den stora Bolinderspisen, installerad 1882. Många slott
och herrgårdar köpte den här typen
av ”Herrgårdsspis”, som den kallades. På listan i Bolinders priskurant
nämns de som hade köpt pjäsen
samtidigt som Nils Gyllenstierna;
Kungliga slottet i Stockholm, Drottningholms slott och Sofiero slott.
Det var runt spisen och långborden i köket som det dagliga köksarbetet utspelade sig. Mitt i köket stod
ett träbord och strax därefter ett bord
med en stenskiva på. Tillsammans
utgjorde de båda borden en längd
på nära fem och en halv meter. Vid
två av fönsternischerna stod var sitt
mindre träbord. I köket fanns också

två diskhoar i porslin och en mathiss.
Så det fanns plats att förbereda mat
och bak, diska och att hissa upp mat
till stora salen. Spisen skulle putsas
ibland när den fortfarande var ljum
med ett putsmedel (enligt rekommendation från Bolinders), kallat
Zebra. Medlet skulle fuktas med öl
och gnidas in med en hård borste så
att ytan blev blank.
Den som härskade i stora kök var
mamsell, kokerskan eller hushållerskan. Fanns en mamsell så hade
hon för det mesta en kokerska under
sig. Fanns det endast en kokerska så
var hon kökschef, liksom kokerskan.
Kompetensen avgjorde oftast hur det
var. Det här var också en modesak. I
slutet av 1800-talet blev titeln mamsell omodern och hushållerska eller
kokerska användes istället. 1919
kom åter mamsell i ropet, för att
upphöra runt 1950-talet. Det är inte
heller säkert att detta var vedertaget i
hela Sverige men så var det på Krapperup. Mamsell höll i nyckelknippan. Det var bara hon som kunde
öppna skafferi och handkammare,
lådan med kryddor, islådan eller
sockerlådan. Det gick inte an att gå
och norpa en skorpa eller en bulle ur
skafferiet när någon var sugen!
Mamsellen skulle handleda hushållselever när de befann sig på
Krapperup, beställa varor, konferera
med frun i huset om menyer, både
för de anställda och för herrskapet.

Krapperups borg. Foto: Lars Westrup

Hon skulle dela ut löner till sina
underordnade när hon redovisat vad
var och en tjänat ihop. Hon fick kontanter av herrskapsfrun, som hade ett
litet pengaskrin i sitt kabinett. Mamsellen skulle se till att det fanns varor
av alla slag i köket när det var dags
för matlagning. Hon skickade ner
pigan i källaren för att hämta mjölk
ur karet.
En av de som jag har intervjuat
berättar:

”Ur de stora mjölkfaten eller
spannarna tog man först grädden och sedan tog man det som
skulle vara till kaffegrädde. Det
hemskaste var de där stora råttorna som kom in där. Man fick
lägga över spannarna, för om
man glömt att lägga över dem så
var råttorna där och doppade ner
svansen i grädden och slickade av
den.”
Källaren på Krapperup var välfylld. 1888 redovisas i liggarna 1100
buteljer av olika sorters vin samt
champagne, 30 kannor brännvin
(vilket utgör 78,5 liter våta kannor).
Det här låter mycket men det var
ett generöst hus som vid fester inte
snålade. I källaren fanns vidare fyra
stora saltkar med lock, två saltbaljor
och två saltbyttor, vilka innehöll saltat kött och fisk.
Som tidigare nämnts, så åt herrskapet inte riktigt så överdådigt som när

de bjöd till fest. Under 1800-talet
lagade kökspersonalen till fem eller sex rätter till hersskapets middag
varje dag samt i regel en rätt till
tjänarna. Men matvanorna kom att
förändras för alla, även för adeln.
Ellen Gyllenstierna har en receptbok där hon har skrivit ner 30 olika
menyer för januari och december
månad 1884, allt enligt dåtidens
måltidsideal. Alla middagar inleddes
med en soppa: hönssoppa, fårsoppa,
klar buljong, soppa på jordärtskocka,
falsk sköldpaddsoppa, kräftsoppa
eller vanlig ärtsoppa. Förutom soppan
åts en fiskrätt och två sorters kötträtter i en och samma måltid. Det
kunde vara oxfilé, kalv eller får eller
fasan, höns, orre, kalkon eller annan
fågel. Fisken var främst torsk eller
piggvar, ibland gös. Sallad (”salade”)
fanns för det mesta med och bestod
av huvudsallad, hårdkokta ägg,
socker, salt, peppar, fransk senap,
matolja, ättika och ”fina” örter. Varje
middag avslutades med en efterrätt:
glass, paj (tarte) eller tårta.
Den 24 december 1884, julafton,
fick herrskapet serverat sig jordärtskocksoppa, timbaler av hönsfärs
fyllda med champinjoner och tryffel
och med en stark sås. På menyn
fanns också gris- och oxfiléer med
legymer samt skinka. Också här
serverades ”salade” och till efterrätt
åts ”tarte” med vaniljglass. Inte var
det här väl så värst överdådigt om

vi tänker på våra julbord idag! Men
julen betonades mera som en kristen
högtid där maten inte hamnade i fokus så som den gör idag.
En annan receptbok från 1920-talet,
35 år fram i tiden, visar att middagarnas rätter hade blivit färre och
enklare. Julafton 1920 serverades
risgröt med gräddmjölk, lutfisk med
senapssås och smält smör, potatis
och ärtor, kyckling med potatis och
sallader och kompott med klenäter
och mandelmusslor. I februari och
resten av år 1921 blev rätterna färre
och inte alltid serverades soppa.
Förändring från fem, sex rättter varje middag till två markerar
modernare och enklare måltidsideal.
Varför det blev så är svårt att exakt
svara på men en möjlighet kan vara
efterdyningar från första världskriget. Ransoneringarna hade påverkat
människorna till återhållsamhet.
Trettondagsfesten

En av festerna på Krapperup är mera
framträdande än andra genom att den
har nedtecknats så i detalj att den
kan vara värd att berätta om. Den här
festen utspelade sig 1915, den 6 januari, och jag kallar den i boken för
”Ett muntert ögonblick”.
Texten som sparats har blivit en
viktig handling, nu bevarad i Krapperups arkiv. Från en pärm hos
kulturintendenten hamnade den av
en tillfällighet framför mina ögon.
Ingen vet hur den kommit till Krapperup eller hur den hamnat i en pärm
och blivit bortglömd. Först var det
lätt att tro att det var en fejkad historia av någon skrivglad person, men
jag började analysera och kontrollera
med mantalskrivningshandlingarna
om personerna som nämns har existerat och varit anställda på Krapperup. Det jag kom fram till stämde
väl överens med texten. Samtidigt
undrade jag över om herrskapet hade
varit med eller inte. Så småningom
hittade jag en liten notis som dåvarande förvaltaren skrivit i sin lilla
röda bok där han antecknade allt om
sitt arbete. Jodå, han hade en anteckning om festen, när den hade ägt rum
och han hade också antecknat att:
Arosiana 3-2015
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Vänster:

Friherreparet
Ellen och Nils
Gyllenstierna,
1884.
Krapperups
fotoarkiv.
Höger:

Statarfamiljen
Malte och
Anna Stedt,
första halvan
av 1940-talet.

”… herrskapet hade varit med hela
natten och festat, som de alltid är!”
Festen enligt den nedskrivna
handlingen

”… Undrar hur det är med Erik
efter der ståtliga kalaset på Krapperup. Det var så festligt, köket var
klätt med gröna girlanger över dörrar
och fönster, två kronor med ljus som
brände och vi bjödos så in i folkstugan
vid ett stort kaffebord dukat med
fjorton sorters småbröd, pariserbullar och wienerbröd. Så fick herrarna
cognac och punsch till. Och sedan
gingo vi alla ut i stora köket, så var
klockan half nio. Då lyfte karlarna
alla i det stora marmorbordet bort
till ena sidan, så börjades dansen. En
spela fiol och harmonika. Där var
muntert bland alla 50 personerna.
Erik var nog belåten att han också
fick komma och vara med, och Lilly
och sen Elida. De hade glädt sig
hela dagen. Alla voro trevliga och
glada. Under tiden de dansade bjöds
punsch, cigarrer, äpplen, nötter,
krakmandel och bischoff [biskopsdryck: dryck av vin, socker, pomerans och vatten, red. anm.]. Där fylldes
på för jämt.
Så var klockan 11 på kvällen då
den myckna maten dukades fram,
först smörgåsmat med sillsallat, ost
och korv. Leverpastej, sylta och rödbetor, kryddsill, ägghalvor och något
mera och brännvinssup till. Julöl och
lageröl. Så kom varmrätterna med
stekt spätta, en stor kokt julskinka
med rosenkål, en stor gödkalvsstek
med potatis och till: sallad, syltlök,
gurka, lingon. Det var mycket gott,
6
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sedan kom de in med tre stora smördegstårtor med vispgrädde, garnerade med vinbärsgelé. Sedan bars det
bort från bordet all maten och mycket disk, som 2 gummor diskade. Där
var att göra för dem hela kvällen. Så
dansade de igen. Så efter en stund
framdukades punsch, bischoff, nötter
och skurna apelsinskivor i sockerlag i 3 stora glasskålar. Det var så
läskande gott, så var klockan halv 4
på morgonen, så dukades fram kaffebordet med småbröd till kaffet. Så
blåste nattvakten 4 gånger.
Så slutade kalaset, så lade vi oss
och låg och vilade oss i två timmar,
så skulle Lilly och Elida städa kök
och folkrum till på morgonen. Sedan
skulle vi gå till Mölle. Det var ett
dyrt kalas för Herrskapet Gyllenstjärna men de äro så snälla mot tjänarna …”
Hur kan jag då veta att det här
stämmer? Om jag börjar med den
som skrivit texten, så kom jag fram
till att hon hette Hulda Nilsson, var
nyanställd som piga på Krapperup
och hade därför ännu inte fått något rum på borgen. Hon skulle ju
gå ända till Mölle efter festen, en
sträcka på ungefär 5 km. Lilly och
Elida var anställda som pigor på
borgen, enligt mantalskrivningshandlingarna. Hulda nämner att de
var 50 personer på festen. När jag
räknar alla anställda vid den är det
49 stycken. Med den nämnda Erik
som medbjuden blev det exakt 50
personer. Erik måste ha varit Huldas
bror eller fästman. Gummorna som
diskade var inhyrda extra för fes-

ten och under hela året fanns ingen
nattvakt anställd, så han som blåste
fyra gånger i luren var också en extra
inhyrd för kvällen.
Åter till vardagen

Anna hette en av de kvinnor som jag
intervjuade inför avhandlingen, Hon
kom 1925 som 17-åring till Krapperup och fick arbete som hjälpa i
stora köket på borgen. (Det var hon
som berättade om råttorna i källaren). Anna berättade om sitt liv som
statarhustru, för det blev hon vid 20
års ålder när hon gifte sig med kördrängen Malte Stedt. De bildade i
och med giftermålet en statarfamilj.
De fick sju eller åtta barn tillsammans och livet blev hårt för Anna.
När jag pratade med henne var hon
över 90 år och hade varit änka länge.
Hon hade varit frisk större delen av
sitt liv.
Huset som de bodde i var byggt
i tegel och stod färdigt kring 1875.
Det fanns två lägenheter i huset
och hennes svärfar bodde i den ena
tillsammans med hustru och de kvarvarande tre barnen. Två rum och
kök kallades det för, men Anna kallade inte köket för kök, eftersom det
bara fanns en vedspis på ena sidan
och en vask med handpump på den
andra. Något kylskåp fanns inte och
skafferiet var alldeles för varmt om
somrarna. I huset kunde det bo upp
till 15-16 personer. Anna tyckte inte
att det var mycket till bostad. Hela
familjen Stedt på runt 9-10 personer
var på något sätt tvungna att få plats
i de båda rummen där barnen skulle

Omkring 1890 kom industrialiseringen igång på allvar
i Sverige men det dröjde ungefär 25 år innan man
någorlunda kom ikapp övriga Europa. Nils Gyllenstierna
var intresserad av teknik och han införskaffade de
maskiner som ansågs underlätta jordbruksarbetet
samtidigt som godset moderniserades. Han lät dra in
vattenledningar i ladugården under 1880-talet. Borgen
hade telefon 1891 och hela godset elektrifierades 1918.
Bilden visar en lokomobil. Hämtad från USA och renoverad
2005. Uppvisad under utställningen På farfars tid, Kullahalvön.
Foto Lillemor Nyström.

läsa läxor och leka, Anna skulle ha
symaskinen framme – fast det hade
hon mest om kvällarna när barnen
lagt sig. Hon skulle ut på åkrarna för
att arbeta. Ibland fick hon ha med sig
barnvagn med minstingen i då hon
plockade betor. Den enda fritiden
hon hade var när de små barnen ville
bada nere i Lerhamn. Då var hon
tvungen att följa med och se till så
att de kom helskinnade hem igen.
Familjen bodde i samma hus i 18
år och under den tiden gjordes inga
reparationer eller förbättringar. När
statarorganisationen upphörde 1945
dömdes huset ut och ingen barnfamilj fick längre bo i huset. De fick
tillfälle till ett fördelaktigt lån för att
bygga ett nytt hus åt sig bara en liten
bit därifrån, en vacker plats med vid
utsikt över Öresund.
Anna mjölkade inte. Krapperup
hade inte några krav på att statarkvinnor var tvungna till det. Familjen
kunde få bostad och arbete på godset
ändå. Det upprepas ofta, och har
upprepats så ofta att det har blivit en
sanning, att de flesta gods i Sverige
hade mjölkningsplikt. Arbetet sågs
därför som en tvingande negativ
uppgift. Ivar Lo-Johansson myntade
begreppet ”den vita piskan” eftersom mjölkningen var ett ständigt
återkommande och aldrig avslutat
arbete.
Men var det så? Forskning har
kommit fram till att mjölkningen
egentligen var ett eftertraktat arbete.
Det blev extrapengar till familjens
ekonomi. Varje kvinna som mjölkade
på Krapperup kunde 1890 tjäna c:a
8 kronor i månaden och då mjölkade

hon tio kor två gånger per dag. Så
länge mjölknigen skedde för hand
var det en kvinnosyssla. Så småningom tog ju mjölkmaskiner över
arbetet och då blev mansdominansen
nära nog total. Anledningen var inte
att man ansåg att kvinnor inte kunde
lära sig tekniken, utan det var istället
den starka traditionen om att handmjölkningen var ett kvinnoarbete.
Istället fick kvinnor ta sig an arbetet
med utfodring och att rengöra mjölkkärlen.
Sammanfattning

Redan under senare delen av 1920talet förändrades mycket på Krapperup. Den dåvarande friherren Nils
Gyllenstierna dog 1926 och hans
hustru Ellen flyttade till Helsingborg.
Den äldsta sonen Erik Gyllenstierna,
som tog över fideikommisset, var
stationerad i Moskva och kom bara
hem under sommaren, då med hustru
och egen personal. Hans bror Carl
Gyllenstierna, som aldrig gifte sig,
bodde visserligen i stort sett hela sitt
liv på Krapperup som fideikommisarie mellan 1940 och 1951 och efter
hans död flyttade yngste sonen Gustaf Gyllenstierna in i slutet av 1950talet.
Under den här tiden var tjänarna
inte många. Tiden efter friherre Nils
Gyllenstiernas död bestod tjänarna
av en mindre skara på högst 2-3
personer för var och en av sönerna.
Dottern Ebba Gyllenstierna bodde
på annan ort med sin man Johan
Gyllenstierna. Det var långt ifrån de
gyllene åren under 1890-talet, när
tjänarstaben kunde uppgå till 9-10

personer för herrskapet och deras
barn. Wanda Gyllenstierna, den sista
friherrinnan flyttade in 1976-77 med
sin man. Hon kom aldrig riktigt över
sin sons död, men hon skapade sig
ett rätt så bra liv ändå med livligt
umgänge bland vänner ur lottakåren
och folk från andra föreningar som
hon var med i.
Gården utvecklades i långsam
takt. 1945 avvecklades statarorganisationen och mannarna fick titeln
jordbruksarbetare istället. Staten
försvann och avtalsenliga löner infördes, även semester. Hästar som
dragdjur fasades ut och traktorer
ersatte. Andra maskiner tillkom,
utvecklades och byttes igen. Mjölkmaskinerna blev mer sofistikerade,
gårdspersonalen minskade i samma
takt som maskinerna tillkom. Från
tio statarfamiljer samt drängar och
pigor till fyra jordbruksarbetare, som
idag sköter gården, gick det ungefär
140 år.

Lillemor Nyström
arbetar på Krapperups
borg med borgens
samlingar; böcker,
fornsakssamling,
arkivmaterial m.m. Det
forna fideikommisset
Krapperups gods är
beläget i Nyhamnsläge i Skåne och
drivs av stiftelsen Gyllenstiernska
krapperupsstiftelsen. Hon har skrivit
avhandlingen I skuggan av en borg.
Vardag och fest på Krapperups gods
1881-1995.
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Föreläsning den 30 augusti på Släktforskardagarna i Nyköping

Min familj och Finlands historia
Att Finland, som i mer än 600 år hört ihop med Sverige, erövrades av
Ryssland 1809 är väl känt. Men hur tillvaron blev för de f.d. svenska
medborgarna är mindre känt. De försvann in i det tsaristiska enväldet med
livegenskap, annan religion och ett främmande språk som skrevs med
andra bokstäver. Min familj hamnade i allt detta. Hur blev livet för dem?
Text: Stina Palmberg-Eriksson

Det var tydligt att ryssarna, som alla
erövrare, ville sätta sin stämpel på
landet. Den förra huvudstaden Åbo
påminde för mycket om den svenska
tiden. Helsingfors blev ny huvudstad
och fick ett magnifikt centrum för att
markera att landet fått nya härskare.
Min hemstad Lovisa brann på mitten
av 1800-talet och staden byggdes
upp med ryska pengar. I Finland
är man mycket stolt över detta
arkitektoniska kulturarv. Det ses som
en del av Finlands identitet.
Vid skilsmässan fick landet behålla alla gamla lagar från svenska
tiden, vilket innebar att administration och statliga och lokala tjänstemän fortsatte som förr. Den största
förändringen var att finländarna
slapp blodsskatten, d.v.s. de behövde
inte ställa upp med soldater. Eftersom invandringen från Ryssland begränsades träffade folk i gemen inte
många ryssar.
Under Krimkriget 1855 seglade
franska och brittiska flottor i Östersjön. Ryssarna, som fruktade en
landstigning, förlade stora trupper i
södra Finland. Det var förmodligen
första gången som min anmoder
Amanda Palmberg träffade ryssar.
Hon växte upp på en prästgård på
sydkusten. I sina minnen beskriver
hon hur hennes far, kyrkoherden,
uppmanade sin familj:
“… det var vår plikt att vara hövliga
mot dem och tåla dem. Det var det
enda sättet att vinna deras aktning till
8
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skydd för oss själva. Men gränslöst
obehagligt var det med alla dessa
ryssar och deras obehagliga lukt…
I allmänhet voro de artiga, godmodiga och vänliga med varandra.
Men tjuvaktiga, så man måste noga
se upp med dem!”
Amanda uttrycker än idag vanliga
fördomar om de ”annorlunda” ryssarna.
Men Ryssland var en växande
stormakt och erbjöd stora möjligheter
att göra karriär och förtjäna pengar.
Huvudstaden och världsmetropolen
Sankt Petersburg lockade människor
– från pigor till handelsmän, militärer och administratörer. Finländare
var välutbildade och eftertraktade
på alla nivåer i samhället. Det ryska
imperiet var mångkulturellt och
krävde främst lojalitet mot kejsaren.
Nationaliteten var en underordnad
fråga. Min farfar Harry Palmberg,
född 1890, som växte upp i Viborg,
en stad som av tradition hade livliga
kontakter med imperiet, berättade
för mig på 1960-talet om hur ”alla
som ville förtjäna pengar for till
Ryssland. Det fanns hur många intressanta och välbetalda jobb som
helst.”
Hans första jobb som ingenjör var
på Parviainens artillerifabrik i Sankt
Petersburg och han talade nostalgiskt
om hur han brukade fira avlöningsdagarna med sina vänner på det
legendariska hotell Astoria.
Som ett exempel på karriärmöjlig-

heterna i det ryska imperiet kan man
nämna armén och flottan. Finländarna behövde inte göra militärtjänst
men kunde söka sig till den ryska
armén. Att det gick bra för dem visas
av att c:a 300 finländare mellan 1809
och 1917 avancerade till de högsta
graderna general- och amiralsnivån.
Den bäst kända är Carl Gustaf Mannerheim. När vinterkriget bröt ut
1939 hade i princip alla högre officerare börjat karriären i rysk tjänst,
vilket var en stor fördel. De kände
ryssarnas taktik och visste hur de
tänkte.
Givetvis blev det kulturkrockar
ibland. Min farfars mormors morfar,
överste Stark, gick i rysk tjänst under
1800-talets första del. Han skickades
till Polen med sitt regemente och
kom hem med en polsk hustru. När
deras dotter Johanna gifte sig c:a 20
år senare kom det en bröllopspresent
från Polen. Två livegna barn! Polen
hade fortfarande livegenskap, men i
Finland blev det en chock. Att köpa
och sälja människor som slavar hade
man i den kulturen inte sysslat med
på c:a 1000 år.
Men alla kulturkrockar var inte
av ondo. Jag tror att bara inom det
mångkulturella imperiets gränser
hade århundradets kärlekssaga kunnat
äga rum. Min pappas farmors kusin
Elsa Lindberg var på slutet av 1800talet en modern, nordisk kvinna.
Hon tog studenten, utbildade sig till
journalist och engagerades som tolk

Ovan vänster: I Lovisa är man
stolt över byggnadsminnen
från den ryska tiden.
Ovan höger: Ryska pengar
bekostade ombyggnaden
av torget i Lovisa.
Nedan vänster: Elsa LindbergDovlette i Monte Carlo vid tiden
för första världskriget. Dovlette är
hennes förfranskade titel.
Hennes man titulerades dovleh.
Nedan höger: Mirza Riza Khan.
Persiens ambassadör i flera länder,
bl.a. Ryssland.

på en resa som Persiens ambassadör,
prinsen Mirza Riza Khan, gjorde
mellan Sankt Petersburg och Stockholm, där han också var ackrediterad. Tycke uppstod, prinsen skiljde
sig från sin första hustru, paret gifte
sig och Elsa blev persisk prinsessa.
Hon följde med sin man till Konstantinopel och vidare till Monte
Carlo.
I några böcker, t.ex. Kvinnor i
minareternas stad, skildrar hon det
myllrande livet i Konstantinopel och
särskilt kvinnornas situation. Av en
slump hittade jag på nätet den självbiografi som prinsens son i första
äktenskapet, generalen Hassan Arfa,
gav ut på 1960-talet. Han ger en
nostalgisk bild från faderns hus Villa
Danesh i Monte Carlo före första
världskriget.
Det var för en ung man spännande att se världsnoblessen passera
revy, bl.a. såg han Gustaf V spela
tennis. Sällskapslivet i faderns hus
var generöst, glatt och inte minst

mångkulturellt. Elsa och prinsen fick
två barn, Fatima och Ibrahim. Att
äktenskapet mellan en luthersk nordbo och en muslim fungerade tills
prinsen dog, tror jag kan bero på att
de båda var moderna, sekulära människor. I det kosmopolitiska Monte
Carlo väckte paret inte så mycket
uppmärksamhet som i Konstantinopel.
Mellan raderna i Elsas skildringar
därifrån tycker jag mig kunna läsa att
hon, trots den fantastiska miljön, led
av kvinnornas begränsade möjligheter
och kringskurna liv.
Naturligtvis fanns det en baksida.
Toleransens gränser sätts av den starkaste, vilket man i Finland försökte
hantera utan att sätta nationens existens på spel. Det gällde att inte uppträda för provocerande, för den ryska
kejsaren kunde införa det ryska statsskicket över en natt. Från 1880-talet
började ryssarna ett långsamt och
målmedvetet förändringsarbete. När
rysk lag skulle införas uppfattades
det som ett grundskott mot den finska

nationen. I början av 1900-talet var
de ryska myndigheterna vaksamma
mot precis allt som kunde räknas
som anstiftan till uppror. Det drabbade min farfar Harrys skolkamrater
i Viborgs svenska lyceum.
Den 19 december 1910 firades
kejsarens namnsdag med stor militärparad. Några elever övade inför julfesten i skolans musiksal och kunde
inte låta bli att öppna fönstret ut mot
paraden och spela några takter av
Björneborgarnas marsch. Denna, ur
rysk synvinkel, oerhörda provokation
fördes ända upp till generalguvernören, högsta tjänsteman och kejsarens representant, och hade kunnat
förstöra tonåringarnas liv. Man
lyckades dock ge saken rimliga proportioner och lösa frågan. Bland sina
landsmän blev gossarna hjältar.
I samband med det ryska imperiets
sammanbrott i och med revolutionen
förklarade Finland sig självständigt
den 6 december 1917. I januari 1918
utbröt ett inbördeskrig i Finland.
Arosiana 3-2015
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Vänster: Tonåringar på väg ut i krig 1939. Min far till höger.
Höger: 1943 är min far en erfaren krigare och nybliven fänrik. Han står främst till vänster.

Det gällde om det revolutionära samhällssystemet skulle införas eller
inte. Kriget, som var oerhört blodigt,
pågick några månader och skar rätt
igenom samhället och familjer. Min
morfar Arvo Lindh deltog och sårades svårt vid slaget om Tammerfors,
krigets största drabbning. Det kändes
paradoxalt för mig när en arbetskamrat berättade att hans farfar varit
med om samma drabbning, fast på
den motsatta sidan. Min mormor,
Ellen Silfvast, var på den tiden en
ung kvinna på c:a 20 år. Familjen var
bönder i södra Finland, den del som
hölls av de revolutionära. När hennes
far och bröder antingen anslöt sig till
den vita sidan eller gömde sig i skogen,
lämnades hon och hennes några år
äldre syster hemma för att ta hand
om gårdens djur.
Jag intervjuade henne om hennes
upplevelser på 1980-talet. Hon berättade om nattliga skidturer ut i skogen
för att lämna mat till sina manliga
släktingar, om telefonsamtal med
”hemligt kodspråk” och om skrämmande och lätt komiska möten med
soldater, oftast storstadspojkar, från
fiendesidan, som inte såg skillnaden
10 Arosiana 3-2015

mellan suggor och galtar och var
ovana att hantera hästar.
Det som påbörjade läkningen
efter inbördeskriget var ironiskt nog
vinterkrigets utbrott 1939. Stalin
hade räknat med att de som 1917
var på den revolutionära sidan skulle
hälsa Röda armén som befriare. Istället
slöt finländarna leden och kämpade.
Min pappa Björn var då
19 år, knappt mer än en skolpojke.
På några år förvandlades han och
hans kamrater till erfarna krigare.
Min faster, Susanne, var i yngre
tonåren då kriget bröt ut. Hon berättade om den totala förvirring som
bröt ut då det första luftlarmet gick i
hennes hemstad Kotka. Det var vid
lunchtid och torgdag. Ett ryskt plan
kom på så låg höjd så hon kunde
se piloten i hans typiska läderhuva.
Hästar stegrade sig, folk sprang åt
alla håll, en man sköt med pistol från
sitt fönster mot planet. Hon lyckades
ta sig hem och i områdets skraltiga
bombskydd gick skrämmande och
helt grundlösa rykten om att ryssarna
landstigit alldeles i närheten och att
det bara var en tidsfråga innan de
skulle inta staden.

Min familj drabbades inte av
traumat att bli evakuerad. Drygt
400 000 finländare fick lämna sina
hem i de delar av Karelen, inklusive
Viborg, som överlämnades till ryssarna vid fredsslutet 1944. Men vi
har våra rötter där. Numera är det
möjligt att besöka de gamla hemtrakterna. Jag har släktingar som
sovit i tält intill murstocken på sitt
gamla hus, bara för att än en gång i
livet få sova hemma.
Min familjs historia har, på gott
och ont, varit knutet till landets
förhållande till Ryssland. Det
geografiska läget har varit det man
varit tvungen att förhålla sig till.

Stina PalmbergEriksson är historiker
och arbetar som
antikvarie på Sörmlands museum.
Foto:
Kerstin Andersson

Varför släktforskar du,
Birgitta Zeijlon?
Hur kommer det sig att du började släktforska?

Började släktforska när min pappa dog, eftersom han
undvek att tala om sin härkomst och sin barndom. Jag
ville få en bredare förståelse för hans liv och en tydligare
referensram till mitt eget.
Var kommer dina förfäder ifrån?

Min mormor och hennes anfäder kommer från Västanfors, Högbyn, Söderbärke och trakterna där omkring.
Morfars anor härrör från arrendebönder under Trollesunds fideikommiss i Södermanland och farmors anor
är från samma fideikommiss men de var kronotorpare.
Trollesund har stora landområden i Södermanland och
farmor och morfar föddes i varsin ände, men deras förfäder kommer närmare och närmare varandra.
Farfars anor kommer från Ljusdal-Edsbytrakten. De
var bönder, soldater eller präster. Ett par läkare dök också
upp. Emigration till Amerika finns också med i bilden.
Vad intresserar du dig för inom släktforskningen?

Mina förfäders levnadsöden och historiska perspektiv
kring några av dessa.
Har du upptäckt något ovanligt/spännande
i din släkt?

Spännande med morfars engagemang i arbetarrörelsen
i Stockholm i början av 1900-talet och vilken påverkan
det har haft på hans barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Detta trots att han dog när min mor var 7 år.
Så var det Ljusdalsprästen som tillsammans med
landsfiskalen blev dömda till döden för att ha lurat bönderna i trakten att lägga beslag på en fora med krut som
de felaktigt trodde skulle till fienden i Norge. Nu blev de
benådade från dödsstraffet och fick fängelse i 14 dagar
på vatten och bröd.
Och så var det bonden i samma trakt som blev dömd
till gatlopp för att ha farit till Blåkulla med en pojke. I
rättegången blev kvinnorna dömda till halshuggning och
bränning på bål, medan männen “kom undan” med gatlopp.
Har du stött på något problem i din forskning?

Boktips

Jan Carlsäter

”Några anteckningar om Wefde
och Gussjö byar innan laga skiftet
samt om godskomplexet RörboAxholm de senaste 700 åren”
Den 16 augusti 2015 var det byvandring i Vevde i
Fläckebo socken och då släpptes boken ”Några anteckningar om Wefde och Gussjö byar innan laga skiftet samt
om godskomplexet Rörbo-Axholm de senaste 700 åren”,
skriven av Jan Carlsäter i Vevde, som där sammanfattat
litet av sina efterforskningar under en 50-årsperiod. Den
är, som framgår i dess förord, till stor del avsedd som bas
och uppslagsändar för vidare forskning i de byar, gårdar
och släkter som berörs. Vi släktforskare gör förmodligen
mycket dubbelarbete och författarens förhoppning är att
undvika detta.
För överskådlighetens skull är materialet uppstrukturerat i först en byhistorisk (gårdshistorisk) del och
därefter i bilageform; släkttabeller för alla gårdar, lite
uppteckningar efter dom gamla, särskilt intressanta arkivexcerpter m.m. Mycket information har lagts i de många
fotnoterna för att ej göra huvudtexten alltför spretig
och svårläst. Boken är på 362 sidor i A4-format och illustrerad med kartskisser och foton från för m.m.
Text: Hans E. Larsson
Jan Carlsäter:
Några anteckningar om Wefde och
Gussjö byar innan laga skiftet samt
om godskomplexet Rörbo-Axholm
de senaste 700 åren

De största problemen är alla som flyttar runt utan
att berätta för prästen! Ibland försvinner de ut i
obefintlighetsböckerna och kan bli där länge.

Layout och grafisk form:
Hans E. Larsson
ISBN 978-91-637-8376-0

Ditt bästa tips till andra släktforskare?

Finns att köpa hos:
Svartådalens Bygdeutveckling i
Västerfärnebo
Kan också beställas direkt av:
Jan Carlsäter
Tel: 0224-74 50 09, 070-542 26 95
e-post: carlsater.vefde@telia.com
Hans E. Larsson
Tel: 021-523 38, 070-223 00 79
e-post: hasse@tringa.se

Ta vara på alla uppslag och idéer du får. Rätt som det är
kan de passa in i pusslet! Använd fantasin och kreativiteten i ditt sökande och var inte rädd att ta kontakt med
människor du träffar på i ditt forskande.

Läs Birgitta Zeijlons artikel i nr 1-2015 ”En hantverkarunge av tredje generationen”!
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Tidningsanka?

Till bilden från medlemsmötet den 26/2 på Bildsidan i nr. 2-2015 föll
fotografens namn bort. Bilden (eg. två bilder som är ett montage av
redaktionen) togs av Sven Olby. En tidningsanka?
Se efter själv i förra numret av Arosiana! Missade du det?
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Se flera
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r
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>
r
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Arosiana-net

Kulturnatten, KRLSG2, 19/9
Kulturnatten bjöd på magdans med utsikt från rummet Transformatorn, där vi
höll till, medan Gerd Svensson och Mika Hutton (vänster) och Sven Olby med
Emilie Brorsdotter till vänster (i högra bilden), och hennes mor Christina på
Svens andra sida, jobbade flitigt. Kerstin Andersson tittar på.
Foto: Simeon Andersson

Utflykt till Lapphyttan i Norberg 26/9

Guiden Kerstin Mood tog emot medlemmar ur DIS Bergslagen och Västerås Släktforskarklubb. Hon berättade hur
masugnen fungerar och att man lyckats framställa järn med tidsenliga metoder. Innan vi kom fram till Lapphyttan
rastade vi i Ängelsberg, där gruppbilden togs. Till höger ser vi en bild av masugnsarbetare.
Foto: Simeon Andersson.
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Släktforskardagarna i Nyköping 28-30/8

Vänster: Kö för att få komma in på mässan. Näst längst fram Kjell och Bojan Björk. Mellan dem Karin Jyrell.
Höger: Landshövding Liselott Hagberg och hennes man Göran. Foto: Sven Olby.
Vänster:
Kerstin handlar Lillemor
Nyströms bok om Krapperups borg och får
den signerad. (Se sidan 4).
Foto: Karin Jyrell

Höger:
Karin Lindvall
föreläste om
Ett gods - En värld,
vilket var årets tema
för släktforskardagarna.
Foto: Kerstin Andersson
Vänster: Årets eldsjäl

Jonas Magnusson,
som startat ett
flertal databaser och
hemsidor: Cognatus,
Svenska Haplogruppsdatabasen och
Epitafier, intressanta för
oss släktforskare.

Foto: Kerstin Andersson

Höger: Årets upplysare,
Roland Classon,
Helsingborgs Dagblad,
och Erland Ringborg.
Foto: Kerstin Andersson
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I förra numret kunde vi läsa om släkten Hygrell på Stora
Fridnäs och att huset ritats av Erik Hahr. Här vill jag
berätta lite om honom och visa några bilder på välkända
Hahr-hus i Västerås.

Erik Hahr ritade Västerås
Text och foto: Sven Olby

ABB:s huvudkontor Ottar, 1916-19

Mimer, Karlsgatan, 1911-15

”Suckarnas gång” från Ottarkontoret

Nore, 1939

VLT-huset Stora gatan 44, 1928

Villa ASEA, Villagatan 1, 1907
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E tuna den 7 december 1869, men i många officiella
rik Mauritz Hahr föddes på Ekeby gård i Ding-

källor anges 17 december. Föräldrarna var länsagronom
Adolf Robert August Hahr och hans hustru Ragnhild
Hilma Theresia Lindström. Omkring 1875 flyttade familjen
till Västerås. Han fick med åren två bröder och fem systrar.
Systern Anna gifte sig med Johan Hygrell som övertog
sin pappas järnaffär 1897. De bodde i Lilla Fridnäs.
Under uppväxtåren var Erik sjuklig och fick privatundervisning av en morbror och var 1885 elev vid en internatskola nära Stockholm. Mellan 1888 och 1891 gick han
på Tekniska skolans konstindustriella avdelning i Stockholm, nuvarande Konstfack. Samtidigt arbetade han hos
dekorationsmålaren Carl Grabow.
1892-94 gjorde han studieresor i Europa till Tyskland,
Frankrike och Italien. Hemkommen anställdes han av
Agi Lindegren och Fredrik Lilljekvist och öppnade 1897
egen arkitektbyrå i Stockholm. Han gjorde sig ett namn
genom sin omsorg om stadsmiljön. Ett av hans första
uppdrag var att rita Västerås nya polis- och brandstation
vid Östra kyrkogatan. Den stod klar 1898 och revs på
1960-talet för att ge plats åt Domusvaruhuset, nuvarande
Igor.
Den 24 juni 1906 gifte han sig med Clara Emilia
Rossander, född den 19 november 1871, död 21 november
1909. De fick dottern Klara Vendela Ingegerd född den 30
augusti 1907, död den 21 januari 1951. Hon förblev ogift.
Källor:
Kyrkböcker.
http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=13532

Ångkraftverket, 1915

Radhus på Björnövägen 12, 1915

Hahrska Palatset, Mimergatan 3

Västerås Teater, Slottsgatan 13, 1915

Länssparbanken Slottsgatan 17, 1916

(ursprungligen tänkt som nytt
teaterhus men istället byggt som
Folkets hus), 1919

Fryxellska skolan (”flickskola”), 1902

Rudbeckianska skolans Nya Annex, 1915
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Stadshotellet (byggdes som stadshus), 1907

Odd Fellow-huset, Källgatan 11, 1938

Gamla Brandstation, Kopparbergsvägen 41
(byggdes som ”nya brandstationen”),1942

16
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Engelbrektsgatan 2, 1913

“Gula faran”, Utanbygatan 10-14
(tre av åtta hus finns kvar), 1917

År 1909 anställdes Hahr som Västerås förste stadsarkitekt och hade kvar befattningen fram till 1935 då han
gick i pension. Han anlitades också av ASEA. Byggnaderna uppfördes oftast i tegel och skapade ett sammanhang med arkitekturen i den gamla staden. Under
perioden 1911-1943 ritade Hahr praktiskt taget samtliga
hotell, biografer, kapell, skolor, kontors- och affärshus,
bostadshus samt industribyggnader i Västerås centrum.
Inget var honom främmande.
Under sin tid i Västerås hann han med att rita närmare
150 byggnader. Hans mest kända byggnader förutom de
på bilderna är: Herrgärdsskolan 1905, Korsängsskolan
1916, Epidemisjukhuset (numera tillbyggt med en våning) 1915, Bibliotekshus vid Domkyrkan 1916, Kapell
på Hovdestalund 1919, Djäknebergsskolans gymnastiksal 1920, Emausverkstaden 1925, Rudbeckianska skolans
gymnastiksal 1928, Gamla vattentornet på Djäkneberget
1924, Arvidverkstaden 1936, Sigurdverkstaden 1939 och
Stora Hotellet på Vasagatan 1939.
Erik Hahr var inte bara verksam i Västerås, utan ritade
även bl.a. kraftstationer.
Hela sitt vuxna liv var han skriven i Stockholm, men
förvärvade barndomshemmet, en gård vid Hållgatan 11,
och använde den som bostad då han var i Västerås. Erik
Hahr avled i Stockholm den 12 oktober 1944.
■

Floragatan 1, 1908

Floragatan 2/Eriksgatan 6, 1906

Floragatan 4, 1905

Svantegatan 5, 1905

Floragatan 6, 1906
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Statare hade funnits på i stort
sett alla storgods och även
större bondgårdar.

Statarsystemet
Text: Lillemor Nyström

T dar drängar och pigor till sin

idigt 1700-tal hade mindre går-

hjälp, men ännu inte statarfamiljer. Att få sin lön in natura var en
mycket gammal löneform i Sverige,
där pigor och drängar fick mat och
husrum för sitt arbete. Därtill en liten
summa pengar, i stort sett endast
fickpengar. Att få ”stat” var alltså en
löneform av hävd, men statarsystemet var en organisationsform med
början i den senare hälften av 1700talet (Furuland 1962:19, Hellspong
Löfgren 1987:91ff).
Hemmansklyvningarna (när jorden
delades upp vid arv) bidrog till att
bondsöner och döttrar kunde försörja
sig på jordlotten som de ärvde. Det
här kunde ju inte fortgå i evigheter
eftersom jordtegarna till slut blev
smala remsor som ingen kunde försörja sig på. Många fick söka sig
arbete på större fideikommiss, där
jorden inte delades upp vid arv, som
daglönare eller säsongsarbetare om
somrarna vid skördetider. Ingen kunde
försörja sin familj på så vis. När
statarsystemet väl införts blev det
därför vanligt att ta arbete som statare
då det blev möjligt att försörja en
familj hela året.
En statardräng var alltså en gift
man där hustrun ofta arbetade med
mjölkning, betplockning och potatisplockning och även deltog i annat
skördearbete. Mannen kunde vara
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kördräng eller ryktare men kallades
alltid för statare, eller som kvinna,
för statarhustru. Fortfarande användes
så kallade dagverkare men i mindre
ursträckning än tidigare.
Hade statarna det fattigare och bodde
de sämre än industriarbetare, till
exempel? Det har gjorts grundliga
undersökningar om konsumtionsnivåer, löner och naturaförmåner.
Vad forskningen har kommit fram
till är, att statarna inte hade sämre
årslöner än andra proletära landsbygdsgrupper. Före första världskriget kunde industriarbetare tjäna
upp till 40% mer än statarna och i
mellankrigstiden dubbelt så mycket.
Statarna hade inte mycket pengar
men däremot åt de bättre; mer fläsk,
kött och potatis och drack mer mjölk
än både urbana och rurala grupper.
För stadsborna var priser på mat oftast
högre medan statarna kunde odla
rotfrukter, kunde ha höns och gris
och de fick alltid sin stat.

Lillemor Nyström har skrivit
avhandlingen ”I skuggan av en borg.
Vardag och fest på Krapperups gods
1881-1995”.

Statarhustrun Anna Stedt

Anna hette en av de kvinnor som
jag intervjuade inför avhandlingen,
Hon kom 1925 som 17-åring till
Krapperup och fick arbete som
hjälpa i stora köket på borgen.
Anna berättade om sitt liv som statarhustru, för det blev hon vid 20
års ålder när hon gifte sig med kördrängen Malte Stedt. De bildade i
och med giftermålet en statarfamilj.
De fick sju eller åtta barn tillsammans och livet blev hårt för Anna.
När jag pratade med henne var
hon över 90 år och hade varit änka
länge. Hon hade varit frisk större
delen av sitt liv.

Läsövning
Av: Ingemar Widestig

Läsövningen denna gång kommer från Skinnskattebergs dödbok för år 1740.

Skinnskatteberg F:1 (1721-1755) sid 151, år 1740 nummer 63.

Brita Olsdotter ifrån Aspebo, är född uti Sundet
åhr 1681 d 17 Mart: Fadren war Olof
Hansson i Sundet, och Modren Kierstin Hansdotter ibidem, som befordrat henne til
doop och Christendom, Kunnat wäl
läsa och förstå sin Christendom, ständigt
warit hemma, blef gift 1702 med Sal.
Swen Jonsson i Aspebo, med hoo Kiärl:
sammanlefwat i 33 åhr, aflat barn til
sammans 3 söner och 3 dottrar, 3 söner och
2 dottrar lefwa, blef änka 1735, och uti det
ensörjande ståndet lefwat i 5 åhr och 4 mån:
siuknade d 30 Mart: af håll och sting, död d 7
Apr: då hon Christel: lefwat 59 åhr 3 we(ck): 2 dagar

Några kommentarer:
Ibidem, ibid, ibm, ib.:
därsammastädes, på samma plats
med hoo Kiärl. sammanlefwat:
levt med honom i kärlek
uti det ensörjande ståndet lefwat:
[ungefär] levt som änka
håll och sting: lunginflammation

Den kurs i att tyda den tyska stilen som vi i höst ordnat i samarbete med
Folkuniversitet blev glädjande nog fulltecknad. Därför ordnar vi en ny kurs.
Kursen börjar måndagen den 8 februari. Kontakta mig för anmälan!
Arosiana 3-2015
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Indelningsverket
Karl XI godkände 1684 att Indelningsverket bildades.
1812 togs första steget mot den allmänna värnplikten
och 1890 beslutades att avveckla Indelningsverket.

Text: Kjell Johansson

Gustav Vasas äldre indelningsverk
antogs av riksdagen i Örebro 1544
för att få billigare och säkrare soldater
än de utländska legosoldater som till
stor del utgjorde den svenska armén.
Gustav II Adolf genomförde år
1619 en s.k. krigsfolksordning för
att få tillgång till inhemskt manskap.
Prästen i socknen fick i uppgift att
förteckna alla män i socknen och
sedan övervaka att var tionde man
skrevs ut till försvaret av landet.
Under skånska kriget i mitten
av 1670-talet visade det sig att det
fanns stora brister i armén. Karl XI,
som nu var kung, började diskutera
hur försvaret av landet skulle organiseras. Så småningom resulterade
det i att kungen år 1684 godkände
att Indelningsverket bildades. Detta
kom sedan att finnas kvar ända fram
till den 31 december 1901, då det
avskaffades.
Grundtanken med Indelningsverket var att varje rote (ett antal
gårdar) hade till uppgift att rekrytera
och hålla en fotsoldat. Roten skulle
sörja för att soldaten hade dräglig
bostad och ladugård och en bit av
den bästa jorden i byn. I gengäld fick
bönderna skattelättnad och slapp att
själva bli utskrivna.
Indelningsverket omfattade även
kavalleriet och flottan. Indelningen
av kavalleriet var besvärligare än för
fotfolket. Bonden, som utsågs till
rusthållare, hade att hålla både ryttare
och häst. I flottan kallades soldaten
för båtsman. De hade två chefer, en
när de var iland och en annan när
man var ombord på sitt fartyg.
Fördelarna med Indelningsverket
var att alla soldater visste sin plats i
leden. När det var dags att rycka in
20
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och försvara landet visste man uppmarschvägarna och var man skulle
infinna sig.
Soldaterna fick enhetlig utrustning och utbildning. Kontroll av
soldaterna skedde vid de generalmönstringar som genomfördes vart
tredje år.
Vid varje regemente behövdes
skickliga yrkesmän. Därför utbildades
soldaterna inte bara i vapnens bruk
utan många fick även utbildning i
något civilt yrke som skräddare,
smed, skomakare, snickare eller
sjukvårdare.
Vid kriget mot Ryssland 1808-09
visade det sig att Indelningsverket
hade stora brister, bl.a. var det svårt
att få fram reserver. Detta innebar
att en allt större del av kostnaden
för driften av försvaret utgick i form
av statsbidrag. År 1812 togs därför
första steget mot det som senare skulle
bli den allmänna värnplikten. Detta
innebar att Indelningsverkets betydelse minskades efterhand.
År 1890 beslutades därför att
Indelningsverket skulle avvecklas
inom en 10-årsperiod och ersättas av
allmän värnplikt.
Soldaten

Yrket som soldat hade hög status beroende på att det var soldaterna som
var de mest beresta i dåtidens samhälle. Vidare fick många soldater lära
sig ett civilt yrke samt lära sig läsa
och skriva. I regel drog sig soldaten
tillbaka vid 50-års ålder. Det var inte
ovanligt att denne därefter anställdes
som kyrkvaktmästare, fjärdingsman
m.m.
Redan drottning Kristina inrättade
i Vadstena på 1640-talet en pensions-

inrättning för soldaterna som deltagit
i 30-åriga kriget. Denna pensionskassa fanns sedan kvar ända fram
till dess den siste indelte soldaten i
Sverige avled år 1983. Det var Axel
Ljung i Floby som dog 100 år gammal.
Fram till år 1881 var det vedertaget att soldaten, för att vara medgörlig och inte känna smärta, varje
morgon skulle ha en ordentlig sup på
en jungfru, motsvarande c:a 8 cl.
Soldatens hustru

Redan i reglerna när Indelningsverket
startade år 1684 fanns en bestämmelse att soldaten ska vara gift och
är han inte det ska han gifta sig inom
tre månader.
Hemma på torpet var det hustrun
som fick se till att hon och barnen
hade något att livnära sig på medan
mannen var borta i främmande land.
Stupade soldaten var rotens bönder
tvungna att anställa en ny soldat. Var
den nya soldaten gift fick änkan och
barnen flytta ut från torpet. Var den
nye soldaten ogift hände det sig att
han gifte sig med änkan (kallades att
konservera änkan), som då kunde bo
kvar på torpet.
Efter slaget vid Narva år 1700
bestämdes att soldaterna skulle ha
ett soldatnamn. Det skulle vara unikt
inom varje kompani. Infanterister
fick enstaviga namn och kavallerister
fick tvåstaviga namn. Flyttade soldaten
fick han byta namn om namnet redan
var upptaget i det nya kompaniet.
Därför kan soldaten återfinnas i handlingarna under flera soldatnamn.

Rustkammaren i Tibble,
Badelunda.
Foto: Sven Olby.

Jordbrukaren

Även om det var sagt att soldaten
skulle ha ett halvt tunnland av den
bästa jorden i byn så blev det sällan
så, utan soldattorpen förlades till
byns allmänning eller utmark.
Genom att soldaten i många fall
kom i kontakt med andra seder och
bruk i främmande länder kom många
soldater att nyodla och förbättra sin
jord, så att knektjorden ibland blev
den bästa i byn trots dåliga förutsättningar. Man har beräknat att c:a
250 000 ha nyodlades av de indelta
soldaterna.
Torpet

Det har funnits omkring 35 000
soldattorp i Sverige. Alla torp skulle
i princip ha samma utseende och
storlek men byggas på ett för orten
vanligt sätt. Torpet skulle ha storleken 8 x 4 meter. Många soldattorp
var prydda med en tavla som visade
vilket regemente och kompani soldaten tjänstgjorde för.

KONGL. LIFREGEMENTETS
GRENADIERER CORPS
HÄRSTAMMANDE
FRÅN K. LIFREG.T TILL HÄST
HADE SIN MÖTESPLATS 1816-1893
Å UTNÄSLÖT

Övningsplatser i Västmanland

Åren 1681-1906 var Salbohed i
Västerfärnebo exercisplats för Västmanlands regemente. Regementet
flyttades 1906 till Västerås med beteckningen I 18. Det lades ner 1927.
Utnäslöt nordost om Strömsholms
slott var övnings- och lägerplats för
kavalleriet 1780–1893.

ÖFNINGSPLATS FÖR
LIFREG.T TILL HÄST 1780-1791
LIFREG.TS BRIGADEN 1792-1815

Minnessten vid övningsfältet i
Utnäslöt, Strömsholm.

STENEN RESTES 1912
LÜTZEN LUND GLISSOW HOLOFZIN

Böcker:

Soldatforska, Lars ErikssonWolke. Gavs ut av släktforskarförbundet år 2012.
Soldatliv, Björn Lippold.
Beskriver soldatlivet.
Källor:
Föredrag av Björn Lippold 2014.
Centrala soldatregistret.

Kjell Johansson är medlem i Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening.
Artikeln är tidigare publicerad i Rotposten
nr 3-2014.
Avsnittet Övningsplatser i Västmanland
har lagts till av redaktionen för Arosiana,
liksom bildurvalet.
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Indelningsverkets spår i Badelundabygden
Under sommaren 2012 genomfördes en restaurering av rustkammaren i Tibble. Åtgärderna genomfördes
enligt antikvariska perspektiv. Med föreliggande artikel vill jag visa hur spåren, i form av byggnader kopplade
till indelningsverket, berättar en historia om en tid då Sverige höll på att utvecklas till en fullfjädrad stat.
Tidigare införd i Badelundabygden januari 2013.

Text: Fredrik Ehlton, byggnadsantikvarie på Julita gård
Först och främst kanske det
behöver klargöras vad Indelningsverket är. Det betecknar den militära
organisation som fanns i Sverige,
ungefär mellan åren 1682-1901,
före 1900-talets värnplikt och
efter medeltidens bondeuppbåd.
Egentligen syftar själva indelningen på att marken delades upp
till olika officersboställen. Detta
kunde genomföras då staten dragit
in en stor mängd mark från adeln
(reduktionen). Högadeln var de
som skulle förlora mest på den
militära reformationen då de tillhörde
frälset, som alltså var frälsta från
skattepålagor. Karl XI fick igenom
beslutet mot adelns vilja då han
lyckades få böndernas och lågadelns
stöd. Tidigare hade försvaret
utgjorts av utskrivna soldater, detta
var missgynnsamt för bönderna
som förlorade många av sina söner
till försvarsmakten. Detta, och det
faktum som uppdagades för Karl
XI under skånska kriget på 1670talet, nämligen att det var svårt att
få tag i soldater, och de som fanns
tillhands hann inte utbildas ordentligt.
En reformation av det äldre Indelningsverket var nödvändig.
De egentliga namnen på
de olika militära organisationer som
innefattas i Indelningsverket är det
ständiga knektehållet, rusthållet och
båtsmännen. Det vill säga infanteriet,
kavalleriet och flottan. Soldaterna
blev indelade i så kallade rotar. En
rote kunde innehålla 2-5 gårdar och
varje rote skulle utrusta en knekt (till
det ständiga knektehållet). Rikare
bönder utrustade en ryttare (till rusthållet), detta var mer fördelaktigt och
gav mer skattelättnader. Bönderna
ägde soldatens utrustning och fick
även nyttja knekten som arbetskraft.
22
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Knekten skulle i sin tur få boställe, en
plätt odlingsbar mark och betalning
i natura för att kunna försörja sig
och sin familj. Familjen hade rätt
att bo i bostället då soldaten var på
övning eller i fält, men om han avled
eller avskedades var de tvungna
att flytta. Under indelningsverkets
senare del lättade man på detta och
änkan kunde få bo kvar på bostället.
Tyvärr har vi idag ganska lite insikt
i hur soldathustruns liv såg ut, men
man kan tänka sig att det var ganska
strävsamt under den tid då soldaten
var borta från den lilla gården.
Arbetet med det nya Indelningsverket gjordes grundligt och
noggrant, kartor ritades upp och
beräkningar genomfördes. Planen
var att varje landskap skulle kunna
mobilisera 1200 soldater, uppdelade
på 8 kompanier med 150 soldater i
varje kompani. Detta arbete följer
– och är del av – den utveckling av
staten och administrationen som på
flera ställen kan skönjas under senare
delen av 1600-talet. Indelningsverket
är ett sådant tecken, andra är att vägnätet byggs ut och postiljonen utvecklas. För att kunna bevara Sveriges gränser, som vuxit mer och mer,
behövs effektiva sätt att kommunicera och bygga ut infrastrukturen.
Tibble i Badelunda socken
hade två torp vars soldater tillhörde
livregementet till häst. Detta regemente byter namn ett flertal gånger
under årens lopp och grundar sig i
Vasatidens Uplands ryttare. Rustkammaren är möjligen uppförd under
1760-talet och i den förvarades soldatens och hästens utrustning. 1791
ändrar regementet namn till Livregementets lätta infanteribataljon och
blir därmed av med sina hästar.
Regementet byter namn igen 1815

Tomas Lindell är en militärintresserad
Badelundabo som gärna sätter på sig
den egensydda karolineruniformen.

och blir Livregementets grenadjärer.
I rustkammaren finns ett antal av soldatens persedlar kvar, bl.a. en kask
(hjälm) från 1845 års uniform och en
vapenrock från 1875.
Spåren från det yngre

Indelningsverket visar sig som boställen och andra byggnader som
hör till det militära. Byggnaderna
är ofta anspråkslösa men viktiga för
förståelsen av ett äldre samhälle.
Rustkammaren står idag mitt i Tibble
by som en markör för en tid och ett
samhälle som en gång var vardag
för Sveriges invånare. Tillsammans
med de bevarade föremålen berättar
rustkammaren om ett Sverige som
kanske är ganska främmande för oss
idag. Historien påminner inte bara
om Europas storpolitiska händelser,
där länders gränser ständigt var hotade,
utan även om människorna och livet
i det Sverige som våra mor- och farföräldrar kanske föddes i och deras
föräldrar levde i.

Soldatforskning
Arbetet med att registrera de svenska soldaterna sker till stor
del av fritidsforskare. Det har resulterat i en databas, Centrala
soldatregistret, med för närvarande 460 000 namn.

Kjell Johansson är medlem i Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening.
Artikeln är tidigare publicerad i Rotposten
nr 3-2014.

Text: Kjell Johansson
I Centrala soldatregistret finns följande sökbara uppgifter:
Soldatens namn, släktnamn, född, död, antagen, avsked, regemente, kompani, rote och socken. Databasen omfattar meniga
soldater upp till distingtionskorprals grad, representerande 40
förband. Uppgifterna om soldaten som man kan få fram i centrala
soldat-registret är kostnadsfria.
Det kan finnas ytterligare uppgifter om soldaterna i de 15 lokala
soldatregister som finns. Det kostar 40 kr per akt att få del av
dessa uppgifter. Databasen är inte något släktforskningsprogram,
utan ett register över vilka soldater som tillhört den indelta armén.
Generalmönsterrullor, d.v.s. den förteckning över de indelta
soldaterna som upprättades vid mönstringarna var tredje år, finns
tillgängliga på SVAR respektive ArkivDigital.
Krigsarkivet är huvudkällan till uppgifter om soldater och
militär verksamhet. För att kunna söka soldaten i de militära rullorna
måste man veta vilket regemente och kompani soldaten tillhörde
samt under vilken tid han var soldat. I boken ”Statistiskt sammandrag av svenska indelningsverket” av Claes Grill kan man få
fram vilka rotar som ingick i respektive regemente.
På krigsarkivet finns t.ex. förteckning över gratialister, d.v.s.
understödstagarna, roterings- och utskrivningslängder, soldatkontrakt, straffrullor, stamrullor m.m.
På landsarkiven finns bl.a. syneprotokoll från den syn som
genomfördes av soldattorpen var tredje år samt när man bytte
soldat.
Uppgifter om hur man hittar i krigsarkivets material finns på:

Indelte soldaten Johan Gustaf Modig, 1926.

Bildkälla: Jan Carlsäter: Några anteckningar om
Wefde och Gussjö byar innan laga skiftet samt
om godskomplexet Rörbo-Axholm de senaste 700
åren, sidan 181. (Bildval: Red. för Arosiana).

http://riksarkivet.se/pedagogiskt-material-krigsarkivet

En hemsida som har mycket uppgifter om svensk militärhistoria:
www.algonet.se/~hogman/militaria.htm

Adressen till Centrala soldatregistret:
http://soldatreg.se/

Soldatforska!
Handbok nummer fyra handlar om hur du kan finna dina militära
förfäder. Du får hjälp med att orientera dig bland myllret av rullor
och lönelistor, bland soldatkontrakt och torpsyneprotokoll, men
också bland de värnpliktigas stamkort, militära räkenskaper och
stridsrapporter.
Boktips från Rötter-bokhandeln:

Författare: Lars Ericson Wolke, 168 sidor,
Medlemspris: 235 KR, ISBN: 9789187676635
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OSORTERAD SÄNDNING B
Avs: Västerås Släktforskarklubb
Kerstin Andersson
Uroxvägen 8
722 31 Västerås

Program

Västerås Släktforskarklubb

Plats:
Kyrkbacksgården,
Västra Kyrkogatan 8

Kyrkbacksgården

(där inte annat anges)

Torsdag 28/1 kl. 18
Wallinsalen
Anmälan senast 24/1 till
Lennart Andersson
tfn 021-80 30 21 eller
lennart.karland@tele2.se

Att pussla ihop ett liv
Med hjälp av kyrkböcker, brev, vykort, arkivmaterial, skrivna
berättelser med mera har Gunilla Zimmermann kartlagt sin
mormors resa till och vistelse i Kanada i början på 1900-talet.
Nu berättar hon om sin forskning och vad hon hittat.
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Torsdag 25/2 kl. 18
Länsmuseet
Hörsalen Karlsgatan 2.
Ingen föranmälan.

Min europiska familj
Karin Bojs bestämde sig för att släktforska på djupet genom
DNA-analyser.

Lördag 19/3 kl. 10-16
Stadsbiblioteket, fackavdelningen
(Vår vanliga plats).
Ingen föranmälan.

Släktforskningens dag
Temat är ”Släktforska med DNA.”

Torsdag 31/3 kl. 18
Wallinsalen
Anmälan senast 27/3 till
Gunnar Andersson
tfn 021-12 35 48 eller
gg.andersson@telia.com

Årsmöte
Ivan Klaesson föreläser om ”Pusselbitar utanför datorn analoga källor för släktforskare i Länsmuseets arkiv”.
Dagordning kommer i nästa nummer av tidningen.
Kaffe/te och smörgås är gratis men beställs i förväg vid anmälan.

Torsdag 21/4 kl. 18
Wallinsalen
Anmälan senast 17/4 till
Karin Jyrell
tfn 021-84 15 88
karin.jyrell@tele2.se

Häxor och bödlar
Helena Bure Wijk berättar om sin släktforskning.
Kaffe/te och smörgås (á 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Ett samarbete med Länsmuseet, Badelunda hembygdsförening
och Västerås Släktforskarklubb.

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna 13/1, 10/2 och 13/4 kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på
Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning).
Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. Ingemar Widestig håller en kort introduktion i texttydning.
Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden.
Västerås Släktforskarklubb • Arosiana 3-2015

