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Sommaren är slut, men vilken sommar!
Ett mannaminne räcker inte till för att
komma ihåg en varmare och soligare
semester.
I juli passade min fru och jag på att åka
med Västmannaturists utmärkta utflykter
i länet. Första resan gick till Norberg där
vi åt Tangotårta på Elsa Anderssons kon
ditori, besökte det unika benhuset på kyr
kogården och blev guidade i gruvmuseet
av mycket trevlige Tomas Tomasson. Mid
dag intogs på Värdshuset Engelbrekt, var
efter vi for till Ängelsberg. Där väntade
M/S Petrolia, en motordriven brygga, som
förde oss ut till Oljeön, där världens äld
sta oljeraffinaderi finns bevarat. Efter en
ny sjöresa och fikapaus, fick vi bese hyt
tan bruksparken och stångjärnshamrarna.
Vår medföljande reseledare Camilla och
guiderna var mycket kunniga och trevliga.
Resa nummer två gick först till Väsby
Kungsgård i Sala, där Göran Ax med glim
ten i ögat berättade om gårdens spän
nande historia. Fika i det tria och sedan
iväg till Silvergruvan. Här fick vi se en
film som visade hur man levde och arbe
tade under gruvans glansdagar. För de som
orkade följde sedan en nedstigning till
40-metersnivån, en svalkande upplevelse
när annars termometern visade på 30 ° i
skuggan. Efter lunch i gruvkafeet åkte vi
till Sätrabrunn och botade våra krämpor
genom att dricka det hälsosamma vattnet.
Nästa anhalt var Skultuna messingsbruk,
där vi bland annat fick komma in i verk
staden och titta på tillverkningen. På
hemvägen besökte vi Eks vagnsmuseum på
Åkesta gård, där Sven Ek visade många

Hösten nr 2-1994
fina vagnar som han, hans far och farfar
kört på Västerås gator under nästan ett
sekel.
Två mycket trevliga utflykter som
rekommenderas varmt.
Under våren och sommaren har våra fli
tiga ALU-arbetare fortsatt att renskriva
kyrkböcker. Hittills är följande försam
lingar klara:

Födda

Arboga stad
Badelunda
Köping land
Köping
Västerfärnebo
Alunda (C)

Vigda

1858-9
1820-64, 1898-1920
1860-1919
1 919-23
1811-1920

1779-1801

Västerfärnebo

Döda

Ramnäs

1727 •32

I

17 43-62

Komvux har lovat skänka oss en avlagd
dator som vi hoppas kan ställas i ett av
forskarrummen, så att medlemmarna kan
få tillgång till registren. Så fort vi har
kontrolläst alla uppgifterna kommer de
också att skrivas ut på papper och sättas
in i en pärm som placeras i vår bokhylla.
Är det någon som själv har påbörjat eller
tänker starta renskrivning av någon kyr
kobok, hoppas vi att du tar kontakt med
styrelsen, så att flera .kan få del av regi
stret och att inget dubbelarbete utförs.
Till sist önskar jag er alla välkomna till
en givande forskarhöst.
Sven Olby

Styrelrens
Ordförande
V ordförande

SEkreterare
Kassör
Ledamot

Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor

Bammensåttnlng:
Sven Olby
Christer Jacobsson
Gun Enwall-Larsson
Kent Roos
Sten-Ove Sandell
Inga-Lill Persson
Gunilla Pedersen

Börje Bohlin
SturE Andersson

Ragnaröksgatan 12
Sjöbo, Haraker
Krysshammargränd
Box 1 0005
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Rosenlund, Sevalla

Viktkastargatan 74
Barkarö Bygata 79
Eldhusgatan 3
Ståfverksgalan 27

20494
73110
13',|642
1 15143
620 65
3373 1 6

52657
356123
352259

Medlemsavgiften för 1994 år minst 70 kr
för seniorer och 40 kr för juniorer (under
25 år). Postgironummer 96054-2.
Meddela kassören om du ändrar adress.
Klubben bildades 13/3 1963 och är medlem i Sveriges Slåktforskarförbund.

Till den som inte betalat

Höstens program.

Slåktforskarkurser

avgiften

för

medlems1994 bifogas inbetalnings-

kort.

Om någon som betalat får inbetalningskort, var vänlig kontakta kassören.

På Servicehuset Herrgärdet, Knutsgatan
NBV

vÄsrenÅSARE SOM HVILAR pA vÅnn
ÄpSTn BEG RAVN NG SPI-ATSE R.
Tisdagen den 27 september kl 19.00.
Runa Enochsson berättar. Se artikel sid

Må 18.30, ti 10.00

Nils Jernemyr
Medborgarskolan Må 18.30, Ti 14.00

I

3.

SKS Tillberga

Elsa Halvardsson
Monica Holmgren

TBV

Ti

FOTOT I SI.AKTFORSKNINGEN,

Onsdagen den 19 oktober kl 19.00.
Gun och Tore Tillbom från Dingtuna.

ABF

Fpsn4oTE.
Torsdagen den 10 november kl 19.00.
Med anledning av SVARS tioårsjubileum
kommer Bengt Erik Näsholm att medverka
med temat "Slåktforska med SVAR"
Vi ser fram emot en intressant afton!
Katfe eller te med smörgås serveras. Pris
30 kr.
Anmälan senast den 8 november till Gun
Tef 021-131642 eller Sven Tel 021-

18.30
Gerd Svensson
On 18.00 på data Lö 9.00
Brage Lundström

Kolmodin

f. i

Arbrå, Gävleborg
1597. Präst i Simtuna, Västmanland.
Biskop i Visby. Gitt 1635. Död 8/3 1677.
Dotter Anna Kolmodin f i Enköping ca
Michael Kolmodin

1640. Död i maj 1695 i Simtuna.
Son lstael Kolmodin född i Enköping 1643.

Skrev psalmen "Den blomstertid

nu

kommer". Död 19 april 1709 i Visby.
Är du släkt med dessa finns flera uppgifter att håmta i en slåktutredning gjord av
John von Walter i Amerika. Kontakta
Maria Olofsson, Pitebygdens forskarföre-

24494.
Torsdagen den I december har vi tråff
för nya medlemmar. Personlig inbjudan
utsändes.

ning, Box 78, 941 22 Piteå, Tel. 091192723.

VÄLKOMNA
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vÄsrenÄsARE soM HVTLAR pÄ vÄnn
ÄIoSTa BEGRAVN INGSPI.ATSER.

Något av detta ämnar jag berätta, tillsammans med overheadbilder, för Västerås släktforskare, tisdagen den 27 sep-

I

Arosiana våren 1994 skriver man om
gravinventeringen på Wallinska och Björ-

tem be r.

lingska kyrkogårdarna

Runa Enochsson

i Västerås. Det var
våren 1993 som tre av släktforskarklubbens medlemmar beslöt att utf öra

inventeringen. Inga Löf gren och Gun Tips från personalen i Ramsele forskar'
Enwall-Larsson har på Wallinska respek- centrum.
tive Björlingska kyrkogårdarna dels
undersökt gravstenarna och deras Förstf ödde sonen f ick ofta namn efter
inskriptioner och dels hämtat uppgifter lartar, om inte familjen bodde på mamlrån kyrkoböcker, f rämst födelse- och mans gård, då han fick morfars namn, vildödböcker. Runa Enochsson har tagit upp- ket annars andre sonen normalt fick. Flicgifter ur VLT från 1831 och framåt, ur kornas namntradition f öljer samma
lokala publikationer, släktböcker, biogra- mönster.
fiska lexikon, matriklar o d, ur herdamin- Om ett barn dog, fick ofta nästkommande
barn samma namn.
nen, regementshistorik m m.
En person som fått namnet Otto år oftast
Våren 1994 var det hela färdigt. WALLIN- åttonde barnet i syskonskaran.
SKA OCH &'ÖRLINGSKA KYRKOGÄRDARNA Efternamn bildas efter faderns f örnamn
I VÄSTERÄS, ett dokument på ca 350 med suff ixet -son eller -dotter, s k
sidor, överlämnades den 15 april 1994 till patronymikon.
Britt Hagman, ansvarig f ör Sveriges Fram till 1901 , då Sverige f ick en ny
Släktforskarförbunds Gravstensregister. namnlag, bar kvinnorna som regel flickKopia av detta dokument finns att låsa bl namnet åven efter giftermålet.

ai

släktforskarrummet
bibliotek.

i

Västerås stads-

Har du vid din forskning på 1600-talet
förundrats över att så många är födda på
årtal som slutar med 5? Detta kan förklaras med att personerna varit lite osäkra
på hur gamla de var, och endast vetat i

Senare har jag bl a på en karta från 1740
över Våsterås domkyrka och dess gravar i

en bok från 1834, funnit uppgifter om
några ännu äldre begravningsplatser, vilket decenium de var födda. Prästen har
främst i Domkyrkan och på Domkyrkogår- då valt att lågga födelseåret till mittpunkten av decenniet.

den.

Med dessa dokument som huvudsaklig
kålla har jag skrivir vÄsTERÄSene soM Ordföranden i Estlands Genealogiska
HVILAR PÄ VÄNA ÄIOSTA BEGRAV. Förening:
NINGSPLATSER. Här finns korta biogra' Harri Talvoja
180O-talsmänniskor knutna till Söpruse pst. 214-88
kyrkan, skolan, krigsmakten, politiken, EE 0034 Tallinn
handeln m m, samt kulturhistoriska syn- Tef . bostad 009 372 2 520 488,
arb 009 372 2 612 265.
punkter på de olika kyrkogårdarna.

fier över
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Anbytardagar

Uppsala nya arkivcentrum

Blekinge släktforskarförening anordnar
anbytardag på Militärhemmet i Karlskrona
Söndagen den 11 september kl 11 -17.

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 19.
Landsarkivet Tel. 018-652100.

Parkeringsplats f inns direkt utanf

Utanför torskarsalen finns både vänthall
och pausrum, det senare är utrustat med
både kaffeautomat, spis och mikrovågsugn. I hallen finns låsbara skåp för kläder
och våskor samt toaletter och telefon.
Expeditionen är skild från forskarsalen av
en glasvägg. Här tar man en platsbricka
och skriver in sig. Där finns också regis-

örklingebygdens Släktf orskarf örening
anordnar en anbytardag för norra Uppland,
Lördagen den 24 september kl 9-16 i td
Bf

Godtemplarlokalen i Björklinge.
Aktuella socknar är: Björklinge, Bålinge,
Vendel och Östervåla,
Kostnad 100 kr.
Anmälan senast 1 september till Carina
Englund Tel. 018-377050 eller Solveig
Brundin-Eriksson Tel 018-370986.

ter och referensbibliotek.
Forskarsalen är uppdelad i två delar, en
med mikrokortslåsare och en med bara

bord (32 st av varje). Längst bort i salen
finns lådorna där du själv lånar mikrokort. Du lånar en volym i taget, och sätter
ner din platsbricka där du tog mikrokorten, så att andra forskare kan se vem som

Fyra släktforskarföreningar i Dalarna
ordnar en anbytardag i Släktforskarnas

i Leksand, Lördagen

den

har dem. Pärmar med register

ligger

ovanpå skåpen.

24 septem-

ber kl 10-16, för alla med Dala-anor.

Från Uppsala till Stockholm

Anmälan senast 31/8 på Tel. 0247-12280

kr

huDu

set. Betala avgift i biljettautomat.
skall dessutom ha ett parkeringstillstånd
som du får i expeditionen.

Dagen är fråmst inriktad på Östra och
Medelstads härader med angränsande
områden.
Kostnad inklusive måltider för medlem
200 kr, icke medlem 240 kr.
Anmälan till Rune Kronkvist, Hagvägen
23, 370 10 Bräkne-Hoby.

hus

ör

8-16.

Från och med den 1 oktober 1993 fungerar
Stockholms stadsarkiv även som landsar-

Sällskapet släktforskarne i Fagersta p1anerar en anbytardag den 15 oktober. Den
berör främst Norbergs bergslag (Norberg,
Västanfors, Väster Våla, Karbenning,
Skinnskatteberg, Söderbärke, Malingsbo,
Norrbärke, Grangärde, Ludvika)
Kostnad ca 100 kr.
Anmälan till Gudrun tel 0223-13151 eller
Kajsa tel 0223-14279.
Nordiskt genealogiskt seminarium

kiv för Stockholms län. Landsarkivet

Uppsala kommer i fortsättningen att vara
arkivdepå och arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter i
Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län.
Samtliga arkivbestånd, som härrör från
Stockholms län, har därf ör överf lyttats
från Uppsala till Stocltholm.
Mikrokorten över kyrkoarkiven i Stockholms län kommer dock att finnas kvar i

i

Östersund 9-11 f uni 1995.
Migration i Mitt-Norden, från genetik till
ffyttlasspolitik. Avgift 200 kr.

Tel. 063-121978,

i

Uppsala.

108485
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Lästips
Sammanställd av Inga Löfgren.

I Västerås stadsbiblioteks Västmanlandssamting finns böcker om
både landskapet

och länet' Nedanstående lista är ett smakprov på böcker
om särskilda orter.

Hans Alla tiders Arboga
Bark, Hernfrid nr skinnskattebårgsbygdens historia
Björnänger, oskar Köping från fomtio tili iutid,
2:a uppl
Enochsson, Runa Från småskorehuset vid
stenräggar-"
Almgren,

1

985

vNcaez
vNcaez
vNcaez

1974

gatan tilt Kyrkbacksgården (Västerås)
Erixon, sigurd
skurtuna bruks histJria der 1
Erixon, sigurd
skuttuna bruks historia der 2
Fårnestrand, Hermer Kilboboken: Byar, gårdar och månniskor

1

989

1

991

1921
1935

vC
vQz
vQz

(Västerf ärnebo)
1 990 vNcaez
Gunnarsson, Barbro Anteckningar omkring Karmansbo
1 976 vNcaez
Hedlund, Ruth
Västerås befolkning vid stutet av 1600-talet 1 980 vNcaez
Höjer, Signe
Kring en bergsmansgård (Norberg)
1 969 vNcaez
Jansson, Assar
Ur Kumla sockens historia
1 954 vKc
Jansson, Assar
En bok om Sa/a socken
1 9S0 vNcaez
Jonsson, Per
Finntorparna i Mängen
1 989 vKc
Larsson, Dagny
Sätrabrunns historia
1 9BB vV
Lindqvist, Artur
Staden som försvann (Grythyttan)
1972 vNcaez
Lorichs, Ludvig
En bok om Odensyi socken
1 998 vNcaez
Mats, Edvard
Ramsberg
1 989 vNcaez
Montefius, sigvard Metropor i Märardaren ( västeräs)
1 999 vNcaez
Nordvaf ,l Georg Soldatern a i Badelunda
1 994 vLs
Nybfom, Peter
Fagersta som vi minns det
1 9BS vNcaez
Olsson, Sven
Burskap och makl (Västerås)
1 988 vNcaez
Pafm, Karl-Axet Så gick det tiil i Nora
1 990 vNcaez
Teijf er, Börje
Hattstahammars kommun, Kolbäck, Svedvi.
Säby och Berg.
Del 1. Forntid Medeltid Vasatid
1 984 vNcaez
Del 2. Stormaktstiden
1 987 vNcaez
weiryd, Harard Furby: En styckad socken och en prundrad

öbers,

rheorit

51,tå1o.r"n
En socken och en sjö : västeruåla mitt i

Bergsragen

Dingtuna sockenbok
lrsta hembygdsförenings jubileumsskrift
e n n i n g-en bergslagssocken
Norbergsboken : En sockenbeskrivning

K a rb

v framför signum betyder att boken ingår i
Signum med

992 vNcaez
1 953 vNcaez
1 990 vNcaez
1 992 vNcaez
, 1 993 vNcaez
1 984 vNcaez
1

1974

vNcaez

bibfiotekets Västmanlandssamling.

z på slutet anger böcker som har förklarande namn på bokryggen.
5

Efterlysningar

Upprop! Ur Finnmarken förr och nu

Ägaren till släktpapper i original, bl a en bouppteckning efter "Grenadier Froberg, Dingtuna",
tidningsurklipp och ett skolbetyg.
Den som äger papperen eller känner till vem
ägaren är, ring Gun Enwall-Larsson, tel 021131642.

Jag håller på att framställa en bibliografi
(litteraturförteckning) över samtliga
finnbygder i Skandinavien. Du som samlat tidningsklipp, dela med dig av dina
uppgifter. Det jag önskar få ån Tidningens
namn, datum, sida, titeln på artikeln och
eventuell författare. Det allra bästa är
naturligtvis en kopia. Tanken är att

Har du trätfat på blivande eller före detta inbyggare från Fagereds Pastorat i Falkenbergs
Kommun i Halland (Fagered/Ullared/Källsjö)
före år 1800?
Kontakta Börje Angelstrand, Observatoriegatan
53,554 48 Jönköping, Tel 036-125470.

1194

publicera sammanställningen i bokform.
Lars-Olof Herou, Tel. 0240-16960
Laxbrogalan 2, 714 31 Kopparberg.

Jag vill gårna komma i kontakt med forskare som har uppgifter om bröderna Olof
Olofsson Helsing och bokbindaren Lars
Olofsson Helsing, verksamma i Västerås
och Stockholm i början av 1600-talet. Min
ana är Lars Olofsson, död 1630 i Stock-

Fader okänd
Kommentar

till punkt 6 sidan 6 i

förra

tidningen (våren 1994).
Gustav lll införde en lag för att skydda
mödrar till barn födda utom äktenskapet.
holm.
Eva Berggren, Brynjevägen 9, 191 45 Sol- Mödrarnas namn skrevs inte in i kyrkoboken. Däremot skulle de finnas hos prästen,
lentuna, Tel 08-968935
senare pastorsexpeditionen, i ett förseglat kuvert. Endast med regeringens tillJag söker uppgifter om Stina Andersdotter f ödd 1793-03-25 i Lindes soc- stånd kan man få bryta detta förseglade
kuvert och naturligtvis är det bara släkken. Det jag vet är att i vigselboken i
tingar, som kan få detta tillstånd. (saxat
Ramsberg för är 1822 står att brudens
bifall förklarade dess fader Anders Ande- ur Sällskapet släktforskarne från Fagersta)
rsson i ÅOoda Lindes socken. Hon ankom
hitter
1821 till Ramsberg från Linde. Jag
inte henne varken i födelseböcker eller
Kyrkovykort
husförhörslängd i Lindesberg.
Annelie Sundholm, Edstuga 7132, 821 93
Vill du byta vykort med kyrkomotiv? Kom
Bollnäs
då med i Samlarföreningen Kyrkvännerna,
Ärsavgiften är 50 kr. Upplysningar av
Attlingar till Petrus Steuchius och
hans hustru Brita llsbodina. Inför 350- Christina Laakso, Ingjaldsv 15, 183 72
Tåby.
årsminnet av hans tillträde som biskop i
Härnösands stift är 1647, vill Ulla-Britt
Wallgren, att du som är ättling kontakter
Victor örnbergs hederspris
henne och delar med dig av din forskning.
har för 1994 tilldelats Nils William
Adress: Skolvägen 29 A, 433 61 Partille,
Olsson som bl. a. höll ett föredrag på
Tel. 031-268730
släktlorskarstämman i Västerås 1990,
6

Bergslagsarkiv

och

För slåktforskare kan det vara intressant
att veta att i den gamla, men ombyggda
och renoverade bruksladugården vid Ängelsberg förvaras Nordstjernans Centralarkiv, alltså Johnsonkoncernens historiska
arkiv med, som det anges, ovärderligt
material för svensk industri- och brukshistorisk forskning. Johnsonkoncernen
bildades av Axel Johnson under namnet

Nordstjernan

Av Gun Enwall-Larsson
Föreningen Bergslagsarkiv har bland annat

till

syf

te att f rämja den historiskt

inriktade arkivforskningen rörande Bergslagen samt väcka intresse f ör och
sprida kännedom om Bergslagens historia.
Med Bergslagen menar man då Koppar- Nordstjernan AB våren 1890.
bergs, Gävleborgs, Västmanlands, Vårmlands, Örebro och Uppsala lån och särskilt Bland de företag som under årens lopp
dår bergshanteringen har varit en domine- varit samlade under Nordstjernan AB
märks först och främst rederiet Johnson
rande näring.
Line och Avesta Jernverk. Men även bruFöreningen uppfyller sitt syfte först och ken vid Pershyttan, Högf ors, Stjernfors,
Starbo, Bispberg, Ängelsberg med flera
f rämst genom utgivande av årsboken
'BERGSLAGSARKIV", som nu har utkommit finns med och så även Karlstads Mekanii fem årgångar. Böckerna finns i Västerås ska Verkstad, Motala Verkstad, Norbergs
släktf orskarklubbs samling i Stadsbiblio- Gruv AB och Sala Gruv AB.
teket. Där finns nu även jubileumsboken
Många hyllmeter handlingar finns förva"Nordstjernan inif rån 1890- 1990".
rade i arkivet i bruksladugården i ÄngelsSläktforskarklubben är medlem i arkivfö- berg. Allt från bokföringsböcker och lönereningen och den hade sitt årsmöte i maj. listor till Johnsonfamiljens brev och andJag hade i uppdrag att representera ras personliga arkiv. Vid studiebesöket
släktf orskarklubben. Då jag tycker att fanns bland annat framlagt några gamla,
mycket av de informationer vi fick där värdef ulla böcker, ritningar över ortoch vid det efterf öljande studiebesöket gångar i Sala silvergruva och fotografier
år väl värda att uppmärksammas, vill jag från båtar och bruk. Litet kuriosa fanns.
som fårdhandlingar från passagerartrafihär försöka berätta något.
ken på Sydamerika med exempel på att
Studiebesöket gällde Ängelsbergs bruk, Evert Taube disponerat redarens svit
som ägs och förvaltas av Nordstjernan 1964 på väg till Argentina och att förfatAB. Bruket förklarades 1974 för bygg- taren till romanerna om kapen Hornblower
nadsminne och uppfördes även förra året ofta reste med Johnson Line.
på den så kallade världsarvlistan som ett
av tre svenska objekt. Den gamla anlägg- Om man vill studera handlingar i arkivet
ningen är väl underhållen. Man kan till måste man f örst kontakta arkivchef en
exempel ibland få se vattenhjulen till Axel Norberg på Nordstjernan AB, telefon
08 - 788 50 95. Sedqn kan man få hjälp
hamrarna och malmkrossen vara i drift.
av två damer som finns i arkivet, måndag

-
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fredag, alltså ej lördag och söndag.

POSTHISTORIA

terna skulle

av Christer Jacobsson

Ett allmänt postvåsen har funnits i Sverige i drygt 350 är. Det är ingen tång
period, om man besinnar att landets politiska historia går mer ån sextonhundra år
tillbaka

i

bef

ordras

av församlingens

klockare, s k klockarpost. Den beståmmelsen gållde ånda in på 1800-talet vid
sidan av ordinarie postgång.

tiden.

I takt med att flera människor bosatte
sig i vårt land och sökte sig till skitda

boplatser, blev det nödvändigt att finna
ett sått att meddela sig med varandra
över långre avstånd, framförallt när lara
hotade. Lösningen på detta problem blev
vårdkasen. En kedja av eldar som man kan
säga fungerade som en slags optisk telegraf. Budkaveln var ett föremål som sändes för meddelande av underråttelser och
är av mycket gammalt datum. Håvderna
berättar att Erik Segersäll sånt "pilbud"
över hela landet och kallat stridbara män
till Uppsala, när det stora slaget på
Fyrisvallen utkämpades

år

De kungliga kurirerna var dock de som
ökade mest i antat. År lSZg bestämdes
att länsmän m fl var skyldiga att ställa
håstar till förfogande åt den som reste
med Konungens brev. De som på den tiden
reste i off iciella årenden kunde stålla
krav på vilken som helst att tillhanda-

hålla mat och husrum, Magnus Ladulås
f örsökte stoppa f örf arandet redan är
1280, enår bönder som drabbades knappt

hade mat för dagen sjålva. För att

inte långre skulle våldgästa

988.

man

bönder
införde Erik XIV gästgiverierna. Det lanns
bedragare redan på den tiden, som reste
omkring och uppgav sig vara kurir. För att
hindra dem från att ta för sig på statens
bekostnad, utrustades regeringens sändebud med ett "postvapen" varmed Konungens "brevdragare" skulle legitimera sig.
P g a att förfalskningar förekom växlade
beståmmelserna och utseendet på postvapnet. I ett kungligt brev av år 1556 står

Vid pilbud sändes en särskilt märkt pil
från gård till gård. Piten kom att benåmnas budkavle. En budkavle bestod alltid av
ett tillskuret trästycke. Utsändandet kallades därf ör "att uppskära budkavle".
Bestämmelser härom fanns i våra gamla
landskapslagar och hade off iciell karaktår. Ändå till 1914 fanns budkavetn kvar
som åtgård vid t ex skogsbrand,

att vapnet skall utgöras av en
"postbössa". Detta anses vara örsta
gången ordet post törekommer i svensk

Vartefter tiden gick så ökade Sveriges
befolkning och fler lagar och förordningar
tillkom. Samtidigt med att befolkningen
ökade, ökade åven statsapparaten i
omfattning, varför det hela tiden var nödvändigt att modernisera budverksamheten. Olika former av kurirverksamhet uppstod under denna tid. Den första förordningen som kom i mitten av 1400-talet,
föreskrev att åmbetsbrev mellan prås-

f

text. Ändå

till

1G00-tatets början saknades fortlarande det mest utmårkande för

ett postverk, nämligdn

entlighet och
regelbundenhet. Det senare erhöll regeringsposten i någon mån 1620, Då
beståmdes att ståthållare en gång per
månad skulle insånda rapport till rege-

I

ringen.

off

Ur historisk synpunkt år dock

På en förfrågan från van Sorgen medgav
Oxenstierna att köpmän i Hamburg och
Amsterdam kunde mot ersättning sända
brev med Konungens kurirer. En forskare

postföringen via Markaryd
utlandet av
större betydelse. Den första regelbundna
linjen gick från Stockholm via gränsstation iMarkaryd till Hamburg. Första året
avgick 175 brev. Av gamla handlingar
framgår att länsman Brodde Jakobsson
fungerat som ett slags postmåstare.

till

vid namn Teodor Holm hävdar att

"Sveriges offenliga postväsen" skall ha
den 28 juli 1620 som utgångspunkt. Han
stöder denna uppfattning på att köpmannabreven från Hamburg sändes med regeringsposten. En postmåstare vid namn
Anders Wechel, tillsattes i Leipzig. Denne
man utvecklade de postala förbindelserna

och inkomsterna, vilket uppskattades av
Axel Oxenstierna. Postf öringen mellan
Sverige och utlandet fyllde ett statsbehov. Rikskanslern hyste stort intresse för
att inrätta ett allmänt svenskt postväsen.

Under Gustaf ll Adolfs regering blev av
naturliga skäl postföringen allt livligare. Ar 1624 uppråttade kanslern ett förslag
I januari 1620 skrev Axel Oxenstierna till till inråttande av "gångande poster över
Leenart van Sorgen att regeringen tänkte hela riket" Detta förslag fullföljdes dock
inråtta postlinje mellan Markaryd och inte. Frågan diskuterades åter av rådet i
Hamburg. Han anmodade van Sorgen att början av 1630-talet. Först 1635 kom
yttra sig om låmpligaste sättet samt man till skott når kanslern i en skrivelse
kostnaden, Av svaret framgick att Ham- rekommenderat f örre postmästaren i
burg hade postförbindelse med flera lån- Leipzig Anders Wechel såsom lämplig att
der i Europa en gång i veckan. ltalienska ordna postvåsendet i Sverige, Som arvode
slåkten Taxis hade skött detta sedan erhöll Wechel fri bostad och 600 daler
1400-talet. Befordringstiden Hamburg- silvermynt per år. Resultatet av kansParis var 13 dagar, till Prag I dagar och lerns agerande blev vår första allmänna
till Flom 3 veckor. Familjen Turm und postordning. "Förordning om postbådhen",
Taxis skötte postföringen i Tyskland ända utfärdad den 20 februari 1636. En person
till slutet av 1800-talet. Bef ordringsti- vid namn Olof Jönsson, senare vice postden av post blev naturligtvis under dessa mästare, fick i uppdrag att resa ut i lantider beroende av många omståndigheter. det och antaga postbönder på varannan
Som exempel på försenade nyheter kan eller var tredje mil. Dessa bönder skulle
nämnas Gistaf ll Adolfs död som nådde hålla 2 drängar som kunde läsa och skriva.
Stockholm först den I december, således Om posten blev försenad riskerade bonden
"sin frihets förlust och lyra veckors fänmer än en månad efter slaget vid L0tzen.
Visserligen var det under brinnande krig, gelse". En framtrådande nyhet i 1646 års
men med tanke på meddelandets betydel- förordning är att bönderna åläggs frams€, lorde man ändå gjort sitt bästa för föra posten ridande. ,En drång som till
snabb befordran. Omkring 10 år senare håst använde mer ån 2 tim/mil straffades
dröjde det 4 månader innan ett brev från med avsåttning och 8 dagar på vatten och
regeringen nådde Torstensson som befann bröd.
sig i Måhren.
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Första året inråttades 30 postkontor bl a Att vara postmästare var ett eftersökt
ett i Västerås. Den första postmästaren i arbete, då det gav en viss inkomst samt
Våsterås var Petter Max. Han erhöll sin status i samhället. Dog postmästaren och
fullmakt den 9 december 1645 "att i han hade en vuxen son var det vanligt att
skick och ordning ställa postväsendet denne efterträdde fadern. Efterlämnade
emellan Göteborg och Västerås. När fel han en ånka med små bam hade hon möjförekommo, skulle han f öranstalta om lighet att ha tjänsten tills vidare. Dessa

råttelse och resa ut på landet och de änkor var etl mycket eftertraktat byte
vågar som ifrån Göteborg, Falun och Sal- för giftaslystna ungkarlar.

berget löpa genom Våsterås till

Stockholm". Petter Max torde redan 1636
ha varit knuten till posten. 1641 kom den

första brevtaxan lör post-kontoret i
Västerås. Efter Petter Max död 1665
skrev änkan Karin Pärsdotter till Magnus
Gabriel de la Gardie och bad att få överta
tjänsten efter sin man. Hon fick inte
tjånsten, "då någon ville stöta henne från
tjånste n".

Nästa postmästare blev istållet Petter
von Werdt. Han var gift med rådmannen
Abraham Adrins dotter Maria. Petter hade Efter många turer med Petter von Werdt
bl a en son som var amiral i ryska flottan. tillträdde Jacob Collin f rån Söderköping
tjånsten 1725. Han hade tidigare varit
Postmästartjänsten övertogs efter Pet- militär och fått avsked som secondfältters död av sonen Abraham den 5 septem- våbel. Collin dog dock redan 1726 och
ber 1690. Han ettertråddes av sonen Pet- ersattes av postmästaren i Sala, Martin
ter von Werdt d y 1715. Han hade tidigare Maijtens, Denne hade dessvårre en mångd
varit provinsliskal samt borgmåstare i oegentligheter för sig. Genom GeneralKöping. Petter drev även ett gåstgiveri. posträttens utslag den 17 oktober 1741
Två tjänster blev tydligen för mycket då blev Maijten dömd att vara "sin postmåshan måste gå ilrån postmåstartjånsten. tartjänst uti Västerås alldeles f örlusNår Karl Xll:s postreform skulle genom- tig". Han blev avsatt och ersattes av Nils
föras, förklarade han, att han ej var "av Godt 1747. Han begårde avsked 1794 och
så förmögna villkor", att han kunde vara eftertråddes av sonen Nils Friedrichsson.
både postmåstare och gästgivare. Lands- Denne man var postmåstare a 44 år till
hövdingen utnämnde istållet Ernst Pope sin död 1838. Fadern var dock värre med
till postmästare. Pope var postmåstare 47 är som post-måstare. Under den första
endast 7 månader för det var ändå Petter hålften av 1800-talet ökade posttraf iken
markant. 1830 anlitadeg även kvinnor som
om skötte tjänsten.
fick arbete genom anbudsförfarande. En
Vid den här tiden, närmare beståmt 1698, välkånd dam i våra trakter var Postsåndes 120 000 brev från Stockholm, Greta, som vandrade Västerås-Frösåker
varav 23 o/" (ca 28 000) gick till utlandet. med post.
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Under senare delen av detta århundrade Knut Ohlsson som efterträdde Linders var
skedde flera genomgripande föråndringar. postmästare till 1923 då Johan Nygren
Vårt första frimärke kom ut1855. Brev- f rån Helsingborg tilltrådde.
portot var 4 sk. Vikt 11/4 lod = 17 g. Tre Denne efterträddes av Karl Fredrik Edner
år senare, 1858, kom myntreformen 4 sk 1931. Mellan 1939-1947 innehades tjänsblev plötsligt 12 öre. Kvinnor f ick ten av Gottfrid Bergforss. Gösta Rönn blev
anstållning i posten 1870 och 1925 fick vår postmåstare 1947. Vid Rönns pensiode t o m gitta sig. Därav namnet postfrö- nering i slutet av 50-talet tillträdde
Gottfrid Lundberg. Den 22:a och sista
ken som kassörema kallades.

postmästaren blev Erik Stenlund f rån
järnvägen
Vid denna tidpunkt kom
och Karlskrona. Vid hans pensionering i slutet
satte sin prågel på posttransporterna. av 70-talet omorganiserades posten.
Postkupöer genomkorsade landet både på Våsterås postmästare blev plötsligt chef
fängden och tvåren till den 12 maj 1968, I f ör hela Våstmanland och f ick titeln

dag f inns endast ett fåtal postkup6er

regionchef

.

kvar.

Friedrichsson som varit postmästare till
1838, ersattes av Carl Johan Ljunggren.
Fänrik vid Våstmanlands regemente blev
Ljunggren 1808. Han erhöll guldmedalj för
tapperhet i tält. Efter avsked som major

blev han postmästare. Ljunggren

har
skildrat sina upplevelser både text och
på Natiobild. Hans teckningar finns bl
nalmuseum och Nordiska Museet.

i

a

Vid denna tid (1840) var stadens befolkning ca 4000 invånare. Postkontoret tror
man har legat vid Stora torget.

YI
l'd
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Vår 11:e postmästare blev Överste Fredrik Dassau som tilltrådde 1853. Han
efterträddes vid sin död 1857 av ytterligare en militär. Hans namn var Adolf
Magnus von Brömsen, tidigare chef för
Västerbottens f ältjägare. Paul Edholm

ho
'{1

it;

tjN.

:.,
:+
t--

trr
'.

a3:

tilltrådde 1870, men avlöstes genom byte
1874 av Överste Carl-Axel von Wedderkop.

Från postmästare nr 15 var

det
"postisar" f rån grunden som f ick tjåns- Symbolisk karta över Europa föreställen. Efter Wedderkops död tillsattes Emil lande en jungfru. Kartan finns i ett klosterbibliotek i Prag och är ritad 1592.
Linders från Visby (1879'1906).
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EN VERKLTGHETSBILD FRÅN POSTENS såväl allmänna posten som lösväskor och
lösa postförsändelser samt noga vårda
HISTORIA.
och i behörig ordning aflemna det för posGun Enwall-Larssons farfar har en gång ten utfårdade pass,
f

ått detta

kontrakt.

Skulle entreprenörerne sjelfve eller den,
som i deras ställe skjutsar posten, beträ"Emellan KONGL GENERALPOSTSWRELSEN, das med att, utom de försändelser, som
å ena, samt hemmansegarne Oskar Envall till posten höra, vid postforslingen medoch L. A. Sundbäck, båda i Nederkalix, å föra försegladt bref, paket at ett eller
andra sidan, är nedanstående kontrakt annat slag eller hvad i öfrigt det vara må
afslutadt: vid tillämpning, hvaraf det med som ej för resan är af nöden, göra sig
bemälde personer den 28 november 1900 entreprenörerne hvar gång sådant sker
afslutade kontrakt om nedannämnda post- förfallna till ett vite af tjugufem kronor,
förings utgörande upphör att gälla.
som uppå Kongl. Generalpoststyrelsens
f örordnande må vid legans utbetalande
Bemålde personer åtaga sig härmed, en afräknas och innehållas.
{ör båda och båda för en, att fortskaffa
posten å linien Morjärv-Haparanda från Såsom ersättning, åkdonspenningar inbeNederkalix postkontor, å ena sidan, till räknade, undfår entreprenörerne för hvar
Månsbyn (J. P. Johanssons gård) sju med post fullbordad färd från Nederkalix
gånger i hvar vecka, och, å andra sidan, till Månsbyn två (2) kronor fjorton (14)
tifl Sangis poststation jemväl sju gånger öre samt från Nederkalix till Sangis fyra
i hvar vecka, med begagnande dervid at (4) kronor tjugonio (29) öre, allt för hvar
antingen eget eller genom Postverket häst; kommande denna ersättning att till
anskaffadt åkdon; i hvilket afseende dem dem utbetalas af postkontoret i Hapaåligger att å de dagar och tider, som för randa efter slutet av hvarje qvartal.
nämnda posts afgång från Nederkalix nu
äro eller framdeles kunna blifva genom Till någon särskild ersättning för vänttidtabell bestämda, derstädes tillhanda- ning å postens utöfver bestämd tid möjlihålla en och, då så finnes nödigt och så gen fördröjda afgång äro entreprenörerne
påfordras, två eller flere starka och tjen- icke berättigade.

liga hästar med lämpliga åkdon,

när
sådana påkallas, samt för hvarje åkdon en Detta kontrakt som icke

får, utan

Kongl.

nykter och pålitlig karl, som skall forsla Styrelsens medgifvande, på annan eller
posten, med hvilken postbetjent skall ega andra öfverlåtas, är afslutadt att gälla
från och med den tid, som framdeles kan
rått medfölja.
varda al Kongl. Generalpoststyrelsen
Entreprenörerne tillförbinda sig att å de bestämd, intill 1903 års slut; och om icke
ställen vid postvägen, der lösväskor böra före den 1 september sistnämnda år till
aflemnas eller afhämtas, eller der post- Kongl. Generalpoststyrelsen, till postinanstalter äro eller varda inrättade, göra spektion eller till postanstalt från entreuppehåll, som genom tidtabell är eller prenörerne inkommer uppsägning at konvarder föreskrifvet, äfvensom att, der ej traktet, är detsamma för entreprenörerne
postbetjent posten åtföljer, tillhandagå bindande för nästföljande år och så vidare
med aflemnande eller afhemtande af framgent, hvaremot kontrakt skall kunna
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upphöra tre månader efter det Kongl.
Generalpost-styrelsen å sin sida låtit
detsamma uppsäga; men dock ej kunna
håfvas f öre 1903 års slut. Derest ej

vägsanläggning antingen å sjelfva postlinien eller i dess närhet, tillfälle beredes
att få ifrågavarande post, vare sig i sin

helhet eller till mindre väglängd, å för
postens omreglering eller indragning allmän trafik öppnad jernbana befordrad.
skulle sådant påkalla, i hvilket fall kontraktet ALLTID skall kunna upphöra tre Förestående kontrakt är icke å Kongl.
månader efter det att detsamma blifvit Generalpoststyrelsens sida bindande förr,
af Kongl. Generalpoststyrelsen uppsagdt. än detsamma blifvit med dess påskrift
Derest entreprenörerne brista

i

om godkånnande försedt.
f

ullgö-

af någon al de skyldigheter, som Af detta kontrakt varda två lika lydande
dem enligt detta kontrakt åligga, eller exemplar utfärdade och utvexlade.
underlåta å de tider, som nu äro eller Sundsvall den 4 november 1902.
randet

af Kongl, Generalpoststyrelsen f aststälda, af hemta, fortC. B. Holst
t. f. Postinspektör.
skaffa och aflemna posten, för hvilkens
behöriga vårdande de, derest ej postvaktbetjent medföljer, ansvarar, skola de Med förestående kontrakt förklara vi oss
vara förpligtade att, jemte skadeersätt- nöjde och förbinda oss att detsamma till
ning, utgifva ett vite al fem kronor för alla delar efterkomma och fullgöra.
framdeles kunna varda

hvar gång någon försummelse i berörda
hånseende inträffar, och ankommer det på
Kongl. Styrelsen att, för sådant fall, utan
uppsägning skilja entreprenörerne f rån
kontraktet, med skyldighet för dem att
under tiden, intilldess detsamma, elter
uppsägning å deras sida kan komma att

L. A. Sundbäck
Oskar Enwall
Närvarande vittnen:
Carl (Oläsligt efternamn) A. Holmgren

Förestående kontrakt godkännes att ega
tillämpning från och med början af mars
upphöra, hålla Postverker skadeslöst månad år 1903.
medelst ersättande af den högre kostnad, Stockholm, af Kongl. Generalpoststyrelsom detsamma kan få vidkännas genom sen, den 5 december 1902.
anskaffande al annan skjuts. För öfrigt
På Kongl. Styrelsens vågnar
skall kontraktet, utan föregående uppsägK.A. Kolmodin"
ning, upphöra, om och när, i följd af iern-

Nya böcker

i

klubbens bokhylla:

Familjer i Edsele 1694-1808 av Håkan Skogsjö
Adliga ätten nr 1594 von Heijne med ingifta grenar
Minnen och uppsatser (Fagersta)
Källor till den svenska historien, Pro Memoria
Nordstjernan lnif rån 1890-1990.

Gåva från Stig Sandberg,
Gåva från Axel von Heijne.
Gåva från Harald Gruvin.

Riksarkivets årsbok 1994.
Sören Larsson, Jaak Saving
och Nordstjernan AB
Amasonen från Svenarum, en kvinnas märkliga levnadsöde ibörjan av 1700-talet.
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Storskifte

i

Vedby by

iBadelunda socken,
lands län

manneland, instäldte

sig

undertecknad
ofwanberörde

Commissions Landtmätare i
Västman- By, bestående al 2ne Skattehemman och
28 öresland för at Likmätigt Höga Landshöfdinge Embetets under den 6te dennes
utf

ärdade Remissorial Resolution

uti

Badefundakursen 'Läsning av äldre handEnskifte fördela denne bys ägor, Äker,
skrifter' ågnade sig under en termin åt Äng och Skog, hwanrid sig infunno Jordläsning av akter av olika slag, däribland
Olof Jansson, Anders Jansson och
en hel del lantmäteriakter f rån 1600- ägarne
Lars Olsson, jemte Förmyndaren arrendatalet och framåt i tiden. Ett exempel på torn Anders Nilsson från Brunnby, lhrsta
detta är akten rörande storskiftet i Vedby Sochn, Hwilken hade at i Lars Jans Stärbåren 1825-1827.
hus bewaka omyndige barns rätt, tillika
Storskifte var ju en omdelningsf orm, med desse Barns moder Enkan Hustru
genom vilken man samlade ett jordbruks
Lovisa Jansdotter ifrån Berga här i Sochmånga små och spridda markbitar till ett nen utom de af delägarne tillkallade gode
fåtal större ågoområden. I vårt fall gällde män: nämndemännen Karl Persson i Tibble,
det'Wedby Bys Åkergärden och Wretar".
denne Sochn, och Karl Danielsson i Tränhammar, Hubbo Sochn, hwilka f örrättFörråttningen började den 15 augusti ningen komma at biträda, voro tillstädes.
1825. Den hade begårts som 'enskifte', en
i början av 1800-talet tillkommen delningsform genom vilken varje bydelägares

ågor - i vart fall inågorna - skulle sammandras till ett enda sammanhängande
ägoområde. Denna radikafa omfördelning
av jorden var främst avsedd för de rena
slåttbygderna. De f lesta jordägarna i
Vedby f ramhöll därf ör, 'att Enskifte i
deras swaga och olika jord ej kunde äga
rum, men wål at Storskifte wara passande'. De anhöll därför offi, att omfördelningen av ägorna skulle ske genom stor-

-e.'--;l--:*'ve"/4*'4
4.<rt4- .rt----J- {-"?
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skif te.
En månad senare samlades man återigen i
Vedby. Vad som därvid hånde, framgår av
förrättningsprotokollel, vilket här återges i en av gruppen gjord transkription av

originalet.

Utdrag av akt Badelunda 63
Är 1825 den 17de September efter så wäl
förut den 15 sistlidne Augusti hållne
sammankomst härstädes, som nu älwen qtr
offenteligen pålyst Enskifte i Wedby, uj
Badelunda Sochn, Sienda Härad och West14

g.

lz

?>+Aa,

--2'b

,e=.

S: D: Sedan förordnandet till denna för- sistl. October hade at bewaka wid den
råttning med nödige $ utur Kongl. Lantmä- lottning öfwer Äkergärderne härstådes,
terie Förordningarne blifwit för wederbö- som undertecknad Tjenstf örrättande

rande delägare uplåsne, f örfogade sig landtmåtare utsatt å denne dag; hwadan
undertecknad, jemte Byamännen ut på och sedan samlingen hunnit förbidas den
Egorne för at desamma i ögnasickte taga i delning som ofwannämde Äkergärden i 3ne
betracktande hwaraf Jordägarne sig lika delar efter gradering i hwarje skifte
bestämt alla yttrade, ehuru owäntat, at fördelt och ä marken utstakade, och mot
Enskifte i deras kringspridde swaga och hwilka lotter ingen af byens Jordägare
olika åkerjord icke kunde werkställas. hade något at påminna, eller någon
Undertecknad f örrättningsman underlåt ändring i den skedde utbrytningen äskade,
icke at lörklara nyttan at ett wäl inrättat så företogs med lotternes iemnförande
Enskifte och därtill gifwa medelst grade- och sammanparande, en bättre med en
ringar de mäst lämpligaste Förslager; såmre, hwarefter och som nu alla woro
men det oagtat, förblef wo Jordägarne nögde at om lägena lotta och ingen at
ändock wid sine en gång fattade föresatt- Jordegarne med delningen sig missnögde
ser och enwist påstodo at om de änskönt i förklaradt, så kommer i anledning häraf
sin okunnighet Enskiftes delning sökt det nu den begärde lottningen i behörig laga
icke efter deras twekan wara för sent ordning at werkställas och i Delnings
wid nogare eftersinnande en sådan del- lnstrument för hwarje delägare intagas.
ning återkalla, och istöd al förra Remis- Uptäst och erkändt, betygar af Wedby. Är
sen, anförde, som äf wen enhälligt an- och dag föreskrefne.
hölls, det måtte nu et efter Kongl. För- På Embetes Wägnar
fattningar Laga Storskifte nu genast i Joh. Bohman, Olof Jansson, Lovisa JansByalaget företagas och i behörig redighet dotter, And: Nilsson, Johan Larsson, Johan
ställas. Sålunda wara förelupit upläst och Petter Olofsson uti Furby efter Fulmakt,
erkändt; betygar av Wedby, som ofwan
På Embetes wägnar
Joh. Bohman Olof Jansson, Lovisa Jansdotter, And: Nilsson förmyndare, Anders
Johansson (Jansson), Lars Olsson Jordägare

Jordägarnas upprepade begäran om storskifte ledde till att tanken på enskifte
övergavs. Vid ett sammanträde i november 1825 antecknades följande:
1825 den 28de November sammanträdde
samtelige Jordägare och Förmyndaren

Lars Olofsson, Anders Larsson
Föregående afhandling bewittnas
Pårsson, Eric Ersson i Tibble

af

Carl

De i delningen ingående ägorna hade redan
före sammanträdet blivit "taxerade", dvs
värderade, för att man skulle få rättvisa
vid den omfördelning som nu gjordes, Att
man delade åkergärdena i tre lika delar,
var en följd av att byn hade två gårdar om
vardera 213 mtl och två om vardera 113
mtl, alltså häften så stora. Delningen
mellan de två sistnamnda gjordes senare
under förrättningen.
Den 3 juli 1826 infann sig lantmätaren i

Anders Nilsson, jemte tillkallad nämd
samt Rusthållaren Jan Petter Olsson i Vedby för att avsluta "göromålen", men
Furby för grannen här i byen Anders Jans- arbetet blev uppskjutet med hänsyn till
son som till Roslagen under förrättningen att bårgningstiden just inträffat. Sedan
aff lyttat, hwilken i egenskap som Full- dröjde det ett är innan skiftet blev slutmägtig hans rätt enligt fullmagt at d. 26 fört. I maj 1827 delade man den tredjedel
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av ågorna i vilken de två mindre gårdarna
ägde del, och därefter företog man den
lottning, genom vilken varje bydelägare
fick sig sina ägor slutligen tilldelade. Om
detta kan läsas i fortsåttningen av transkriptionen:

Den l gds Maji
Ä denna dag sedan delningen på södra gärdet emellan Anders Jansson och Anders
Larsson föregått, och densamma nu å

marken blif wit utslagen, sammanträdde
åter wederbörande Jordägare tillika med
nämdemännen

för at widare öfwerse

lot-

1827 den 15de Maji blef emellan Anders ternas sammanparande al f örestående
Jansson och Anders Larsson här i Wedby lottning, och som emot nämde utbrytning,
följande f ördelning och skiftläggning å hwarken at Fullmägtigen nämdeman Jan
södra årgången träffad, som följer nämli- Nilsson å sin Hufwudmans, Anders Jansgen
sons wägnar något war at påminna eller
Af skiftet närmast landswägsgrinden för- af Anders Larsson, utan alla i allo nögde;
delas åkern norr om landswägen hälften så utskrefs lottsedlarne, som upplästes
till hwardera och den söder om, likaledes och sedan hoplades, hwilka till nämden
mitt i tu. Delningslineerne i detta skifte överlemnades, hwarefter Jordägarne
komma at gå närmast norr och söder. framträdde och dem uttogo, samt lotterna
Åkren i andra skiftet och norr om lands- och dess lägen i den ordning för hwarje
wägen delas sålunda, at utbrytningen sker deltagare antecknade som f ramdeles uti
på det sätt at delningslineen som kommer DelningsBeskrif ningen står at inhämtas.

at sträcka sig ifrån skiftes början ända Uplåst och erkändt, wara med

till

delning,
lottkastning och sine lägen nögde, betygar
af Wedby, Ähr och dag föreskrefne.
På Embetes wågnar
Joh. Bohman, Anders Larsson, Johan Nilsson
Såsom wittnen underskrif wa Carl Pärsson, Eric Ersson

Wedbergs, undf år den ena sin
hälft närmast gärdesgården, och den
andra Jordägaren åt landswägen. Den åker
som ligger söder om landswägen emellan
Soldatängen och nämde wä9, kommer delningslineen at sträcka sig norr och söder,
samt lotterne öster och wåster, i likhet
tillfalla. Det så kallade Tallbohålet som
åfwen delas mitt i tu, kommer delningsli- Storskiftet f ick sin formella avslutning
neen at gå norr och söder, samt lotterne den I juli 1827. Den beskrivning över
sträcka sig öster och wäster. Följande skiftet, vilken i anslutning till anteckdelning sammanparas nemligen sedan wåg ningar på förråttningskartan visar vad var
i andra skiftet till 3 alnars bredd är afta- och en fått sig tilldelat i mark, är dategen af östra ändan ner till millan gärdes- rad samma dag. Ägolotternas ägare var
gården at den som får sin lott närmast Olof Jansson 213 mtl. Lars Olsson 213
landswägen undfår resten af åkren söder mtl, Anders Jansson 113 mtl och Anders
om wågen, samt i Tallbohålet längst Larsson 113 mtl.
öster e!ler östra lotten. Med föregående
utbrytning förklara wi oss till alla delar Alfred Örback
nöjde, som med egenhändige underskrifter
I kursen deltog: Knut Christofferson, Barbestyrkes af Wedby ut supra.
Anders Larsson, Johan Nilsson i Malma å bro Inkinen, Äke Johansson, Karl Erik

upp

Anders Janssons wägnar
Såsom wittnen teckna på en gång tillstädes Cad Pärsson, Eric Ersson

Levin, Margareta Morberg, Georg Nordwall,

Kristina Skygge, Sten Sundqvist
Sigrid Orback,
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och

En vådelig händelse
Av Holger Carlsson
En tragedi

i

mitten av 1800-talet.

I husförhörslängden för Kolbäcks
församling 1841-1851 kan bl. a. läsas
f öljande:
Värdshuset
Förestånderskan Anna Christina E.
Född 1823, död 1850 i Stockholm

Hade före sin död framfödt ett lefvande
gossebarn, hvarom se dopboken.
Afhände sig lifvet sedan hon, förrymd 2:a
dagen efter sin nedkomst med det nåmnda
barnet, i Stockholm. ÅtertOrO häktad. Med
en i håret inflätad rakknif afskar hon sig
strupen, i fängelset.

Dödboken 1825-56
1

850

Ett gossebarn hvars moder är f örra
Vårdshusförestånderskan vid Skantzen

lyttade och mottog värdshuset

vid
Skantzen, hvarmed hon fortfor till hösten
1849, hvarefter hon, ehuru i Kolbäck mantalsskriven, bodde i Berg hos sin moder.
inf

Den 15 april 1850 inställde sig hos

Pastor Kolbäck en mansperson (af ganska
städadt och ärligt både utseende och sätt
att bete sig) och under uppgift att vara
hennes bror (ehuru han sedermera upplys-

i

tes vara en son af Fjärdingsman P A

i

Berg s:n) begärde enligt med en skriftelig
anhållan at henne, som f örevisades,
prästbetyg för henne att begagnas på en
samma dag företagen resa med honom till
Stockholm. Det erhölls, efter åtsf iltige
till honom gjorde och både väl och otvunget besvarade frågor.
Den 20:e samma månad ingick till Pastor
härstädes en skrifvelse från sockennämn'
den i Berg, med berättelse att Anna Stina

ödt en son, som under
misstänkta f örhållanden f öljande dag
aflidit, samt att hon, som ännu vistades

den 13:e

f

ramf

hos förnämnde sin manlige väns föräldrar
i Berg, ämnade lämna orten, hvarifrån hon
Ann Christina E.
borde förhindras.
Född den 13 april 1850
Detta nöddöpta barns namn blef aldrig Vid i anledning deraf påkallad handräckning al Krono Betjänt som der infann sig
uppgifvet (se dopboken)
följande dag, hade hon om natten afrest
Död den 14 april
Dödsorsaken är okänd - misstänkes som med sin amant, Efterspanad, genom Läns-

icke naturlig.

styrelsens f örsorg, ertappades hon

Uppf örande/Vandel:

ingången underrättelse derifrån.
26 är 8 månader.

i

Modren, som genast efter nedkomsten Stockholm, anesterades ej förhinder och
rymde, medtog det döda barnet, hvarom bef anns följande dag död i f ängelset
strupen afskuren med en rakknif, den hon
intet vidare afhörts.
efter sträng visitation, ej kunnat få med
sig annorlunda än inflätad i håret.
1 850
Ogifta qvinspersonen, förra Värdshusförestånderskan Anna Stina E. vid Skantzen. Dödsdag och ort:
Född 1823. Dettas fader kallade sig S och April månad, dagen är ej officiellt känd.
Afled af vidtecknade orsak i ett af fänhade varit soldat.
gelsen i Stockholm, enligt en sent
Barn: Ett oäkta barn hvarom se dödboken.
Lättsinnigt - i öfrigt outredt.
Anna Stina E. hade i längre tid födt sig Begrafningsdag:
såsom skicklig klådsömmerska, Till dess Begrafven på Polisens föranstaltade
hon hösten 1847 från Bergs socken här obekant när och hvarest.
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Våsterås Slåktforskarklubb
c/o Gun Enwall-Larsson
Krysshammargrånd 4
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Släktforskning

ing

För ett år sedan skickade vi ut en blankett där du kunde anmäla dig för att vara
med i en ny släktforskarförteckning, Vi
har bara fått in ca 50 sl, varför vi förlånger erbjudandet att gålla året ut. Du
som inte har blanketten kvar kan håmta
en ny i forskarrummet på biblioteket i
Våsterås. De som vill vara med i förteckningen med sina gamla uppgifter behöver
inte göra någon anmålan.

Vill du Inte vara med vill vi att du
hör av dig tlll någon i styrelsen.

S
.a

för

barn

Under sommaren har Arla hatt en serie om
svenska förnamn på sina mjölkpaket. Man

uppmanar folk att börja släktforska, och
erbjuder intresserade en antavla i A3format, om man skickar in ett A4-kuvert
med dubbelt svarsporto.
Nedan ser du hur familjetrådet ser ut i
förminskad skala. Bilden är naturligtvis i
f ärg.
Det år roligt att se att vår hobby blir mer
och mer populär.
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