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Antligen är forskarlorteckningen klar. Alla som har

betalat medlemsavgiften (70 kr) under våren år den i
detta utskick. De som inte betalt, fär ett nytt inbetal-
ningskort och erhåller florteckningen när full avgift år

erlagd.
Underlaget är lämnat till DIS i Linköping for fram-

ställning av en forskarforteckning lor alla Sveriges flor-

eningar, på mikrokort.
Som upplysning vill vi meddela att man har två chan-

ser att betala medlemsavgiften, vår och host. Har vi
inte ffitt in avgiften före årsskiftet, stryks man som med-

lem. V har inte mojlighet att ringa runt till de som inte
har betalt. Tyvän fär vi ibland inbaalningskort som sak-

nar avsändare. Vet du att du betalt, men ändå fått ett
nytt inbetalningskort, tag kontakt med kassören.

ICA-kuriren har i nummer 33196 en artikel om släkt-
forskning, så vi kan med glädje se att vår hobby bara
blir populärare for varje år. Vad kollateraler är, får man

också lära sig.

Tyvärr har telefonnumret till Sveriges Släktforskar-
forbund blivit fel eftersom både det och Genealosiska
Föreningen har flyttat till nya lokaler.

Sveri ges Släktfo rskarfti rb und, Warfriingers väg I 6,

4tr, 104 25 Stockholm, Tel 08-695 08 90

Genealogiska Föreningen, Sabbatsbergsvägen 1 8,

ll3 82 Stockholm, Tel 08-32 96 80

Sveriges Släktforskarförbund som i år har riks-
stämman i Växjö, har nu 102 anslutna foreningar från
hela Sverige. Vi byter tidningar med de flesta av dessa.

Titta i hyllan i ena forskarrummet, där finns mycket
intressant att läsa. I många av dessa tidningar publice-
ras regelbundet antavlor, så även i Arosiana, så vi hop-
pas att du bidrar med dina anor. Det är många som
läser dem, så vem vet, du kanske kan ffi kontakt med
nya slaktingar. Viinta inte, utan skicka in ditt bidrag till
Sten-Ove.

Vi behöver också hjälp med forslag på aktiviteter un-
der våren. Vad vill du se, höra, lära, uppleva, besöka?
Hör av dig!

En av våra kunnigaste medlemmar, Anna-Lisa Johans-

son, har avlidit. (Se sid 3) Från hennes anhöriga har vi
ått mottaga wålådor med litteratur. Vi tackar så mycket
lor dessa, och kommer att ställa ut böckerna i vår bok-
hylla, så fort vi har sorterat allt.

Från Holger Carlsson, i Hallstahammaq har vi också
fått flera värdefulla haften. som bl.a. handlar om Hall-
sta hammare och bergshantering. Tack så mycket.

Botanisera gärna i våra bokhyllor, där finns mycket
smått och gott. Förbundets årsbok 96 innehåller bl.a.
artiklar om båtsmän, Bure-släkten och Tage Daniels-
sons anor.

Vårt Alu-projekt med renskrivning av kyrkböcker
fortskrider. Tyvärr år våra medhjälpare bara jobba i ca

6 månader, så när de har lärt sig låsa den gamla hand-
stilen, så är det dags att sluta. Har du möjlighet att
tfälpa till med kontrolläsning av det material som vi nu

har, hoppas vi att du tar kontakt med styrelsen. Om du
sjalv har gjort något register på papper eller med hjälp

av dator, är vi tacksamma om vi kan ffi ta del av resul-

tatet, så att det kan komma övriga forskare till hjålp.
För att hjälpa dem som har lite svårt att läsa gammal

handstil, ordnar vi även i år en kurs. Se information på

nästa sida.

Höstens program, som vi hoppas skall locka till be-

sök, kan du även läsa om på sidan 2.

För de som har tillgång till Internet, finns det tips och

adresser till hemsidor i Släkthistoriskt forum 1196 och
2196pä sidan 14. Tidningen finns i hyllan i sltiktforskar-
nrrnmet.

Biblioteket har kopt en ny låsapparat, som nu bör
finnas på plats. Vi tackar så mycket.

Välkomna till våra höstaktiviteter

Styrelsen

PS Kollateraler, är släktingar som finns inom samma

generation, t.ex. kusiner.
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Sfyrelsen fiir år 1996

Ordlorande
V. ordforande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor

Sven Olby
Peder Danielsson
Gunilla Pedersen

Kent Roos
Sten-Ove Sandell
Inga-Lill Persson

Christer Jacobsson
Börje Bohlin
Sture Andersson

Ragnaröksgatan 12

Västanåvägen 1b

Barkarö bygataT9
Box 10005
Rosenlund Sevalla
Trumslagargatan 2c
Sjöbo Haraker
Eldhusgatan 3

Stålverksgat an 27

723 55 Västerås
730 50 Skultuna
725 91Västerås
720 10 Våsterås
725 95 Västerås
724 64 Västerås
730 50 Skultuna
724 8l Västerås
724 73 Västerås

Postgiro nummer 96054-2

725 95 llcisterås

Arsavgift 70 kronor Familjeavgift 100 kronor

Klubbens organisationsnummer 87800 1 -83 34
Tidningsredaktör Sten-Ove Sandell Rosenlund Sevalla

204 94

755 25

526 57

41 51 43

620 65

t3 42 69
731 10

35 6t 23

35 22 59

620 65

Höstens program Från redaktören
Möteslokalens adress:

Servicehuset Herrgärdet, Knutsgat an 2d.

Anmälan till mötena, om Du vill ha kaffe och smör-
g[9, senast 4 dagar fore respektive möte. annars är Du
välkommen utan anmälan. Sven Olby tft. 20494 och
Sten-Ove Sandell tfn. 62065 tar emot anmälan.

12 september klockan 19.00

Prosten Muncktell:s dagbok, Magdalena Hellquist
berättar. Se sidan 8-9.

15 oktober klockan 19.00

Glimtar från min prästfrutid på 4Otalet. Runa
Enochsson berättar. Se sidan 14.

14 november klockan 19.00

Annorlunda arkiv for slaktforskare. Bror Erik Ohls-
son berättar.

l2 december klockan 19.00

Vår vanliga träfffor nya medlemmar. Övriga med-

lemmar är också välkomna.

Kurs i läsning av gamla stilar!
Förfrågan och anmälan till kursledaren Ulla Sköld tel.

02 1 -804635.

",

Den observante läser har nog noterat att vi har bytt
redaklör. Erika Persson som ställt upp och redigerat
två nummer av vår tidning är min dotter. Hon är grafi-
ker till yrket och ställde upp som redaktör flor att jag
skulle få tid att lara mig det program som användes for
att tillverka just denna tidning. Nu tycker jag att det
fungerar något så när så därbr står mitt namn under
istället for Erikas. Erika har lovat att hjälpa till i fall
det blir några tekniska problem, så tidningen kommer
nog Er tillhanda även i fortsättning, med mindre eller
större fel, som Ni måste överse med.

För att återgå till själva innehållet i tidningen så ar Ni
fortfarande välkomna med notiser eller artiklar. Det
går bra med handskrivna manus som jag kan skriva in
i datorn. Jag tar med små notiser från andra tidningar
och blad som Ni vet, men ju mer det blir från våra egna

medlemmar och vårt område, ju trevligare att läsa for
alla. Så titta igenom Er forskning och skicka in någon
lite ovanlig notis om någon gammal släkting eller nå-

gon annan händelse som Ni läst i kyrkböckerna när Ni
forskat efter den egna släkten.

Staa-Oue Sd/4dx//
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TILL MINNE
Anna-Lisa
Johansson

Slaktforskaren Anna-
Lisa Johansson har läm-
nat detta jordelivet, 78

år gammal.

"När någon dör för-
svinner ett helt biblio-
tek", sade en forelåsare
på Sveriges släktfors-
karförbunds riksstäm-
ma i Sundsvall. Det är
sant och det inser man
när ingen längre kan ffi ta del av Anna-Lisas vetande.
Hon var tryggheten for osäkra slaktforskare som be-
hovde hjalp och goda råd, inte minst for att läsa gam-

mal skrivstil och lösa många forskares problem.
När Stadsbibliotekets obemannade forskaravdelning

fanns i Borgmästargården var Anna-Lisa en generös
kraft som många räknade med och hon betraktades av
somliga som en anstiilld serviceperson.

Under en period ledde hon kurser på TBV och det
var en upplevelse att fa träffa en så entusiastisk och
kunnig person. Hennes goda minne gjorde det möjligt
att sammanfora personer med samma forskningsområ-
de.

Anna-Lisa var länge verksam i Västerås Släktfors-
karklubb och blev genom ett värdefullt arbete där ock-
så kand bland släktforskare i ovriga forskarfioreningar.

Under flera år var hon "klubbens" reseledare och tack
vare lortjanstfullt arbete utnämndes hon till hedersmed-
lem i öreningen.

När Prosten Muncklells dagböcker skulle utges gjorde
Anna-Lisa personforskningen i berörda socknar så att
människoq som inte är omnämnda i redan tryckta verk,
lordes fram ur glömskan. Man kan låsa om henne att
hon "med osjälvisk nit och utomordentlig noggrann-
het" bidrog i samtliga delar. (Prosten Muncktells dag-
bok del:3 Irsta sidan 8.)

Anna-Lisa är troligen den enda som gått igenom alla
mikrofilmer över socknar i Västmanlands län. Resulta-
tet blev Statsbibliotekets katalog över kyrkoarkivalier
i Vastmanlands lan.

Dessutom skrev hon floredömliga register över vissa
socknar, loreträdesvis i den nordöstra länsdelen efter-
som hon var uppwxen där.

Arura-Lisa var intresserad av allt levande, växter, djur

och människor. Likväl är det i samband med det skriv-
na ordet som vi särskilt minns henne.

Ingen kunde som hon skriva rimmade texter tilljubi-
leer och fester. Hon sjöng dem dessutom till eget gi-
tarrackompanjemang. Mest skrev hon till kända melo-
dier men ibland gjorde hon också egen meloditill tex-
ten. När Anna-Lisa skickade vykort var de tätt skrivna
på rimmad vers med finess.

Att bli invald i Vsans Vänner giorde henne lycklig.
Hon såg att hennes visor accepterades och det var en

speciell känsla att höra goda sångare sjunga visor hon
själv skrivit.

Hennes Västmanlandssång* fick en officiell presen-

tation som hon gillade.

Intresset for folkmusik bar hon med sig hela livet.
Att åka på spelmansstämma var en självklarhet.

Hennes äldre bror, Fingal Englund, var spelman så

hon var uppvuxen med den musiken.
Västerås Spelmansgille spelade en tid på Borgmäs-

targården som även var slaktforskarnas "högborg".
Anna-Lisa gick ofta in till dem och lyssnade och njöt.

Så lange hon kunde var hon med på Spelmansgillets
träffar. Hon blev också medlem i gillet.

Om tiden med familjen och med arbetet i Stockholm
vet vi västeråsare inte så mycket.

Vi forstår att hon bar humorn med sig hela livet ock-
så när det var bekymmersamt.

Hennes starka vilja kunde lorsätta berg. Oforglömli-
ga minnen på senare år, når hon tidvis var ganska klen,

var resorna. Först med Inlandsbanan i sällskap med en

av döttrarna. Sedan resan till Haparanda på egen hand

då hon också besökte sikfesten i Kukkola. Det var all-
tid ett nöje att höra henne berätta.

Anna-Lisa älskade att umgås med människor i alla
åldrar. Hon florstod att ta vara på vad varje ålder har
att ge och att formedla vad varje ålder har nytta och
glådje av att ffi hora.

Vännernas barn sa att Anna-Lisa var "ordrik" för de

fick alltid samtala med henne när hon ringde.

Till våra högtidsstunder hörde Anna-Lisas besök i
Västerås sedan hon flyttat till Norsborg lor att vara
nära sina kära döttrar, barnbarn och barnbarnsbarn.

V kommer alltid att minnas Anna-Lisa som sod vän

och inspirerande läromästare.
Ulla Skald Gun Enwall-Larsson

* Texten till sången presenteras på sid 7
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Sekretess 70 hr?
"Att tolka rätt och att tolka snett"

Under denna rubrik funderar Tor Gullberg från
Alingsås om tolkning av sekretesslagen når det gäller
kyrkobokforingen från de senaste 70 åren. Här nedan

foljer hans funderingar:
För någon tid sedan frågade jag pastorsämbetet i Pi-

teå landsforsamling om det var några problem med att
fä del av uppgifter i kyrkobokforingen från de senaste

70 åren. Jag fick besked om att allt material från denna

tid öll under sekretesslagen och därlor inte kunde lam-
nas ut.

För några veckor sedan skrev jag till pastorämbetet i
Gallivare och bad om namn och fodelsedatum for bar-
nen i en familj Barnen bor ha varit fodda efter 1925.

Jag fick omgående svar att sådana uppgifter inte kun-
de lämnas ut eftersom de foll under sekretesslagen. Jag

ringde kyrkoherden och han accepterade min tolkning
av lagen. Jag fick uppgifterna omgående. Han hade sjtilv
handlagt ärendet.

Vad ar det då man på sina håll tolkar fel? I sekretess-
lagens 7 kapitel, 15 $, står det bland annat.

Sekretess gäller i verksamhet som avser folkbokfor-
ingen eller annan liknande registrering av befolkning-
en, för uppgift om enskilds personliga forhållanden, om
det av särskilt anledning kan antas att den enskilde el-
ler honom närstående lider men om uppgiften rojs. .....

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretes-

sen i högst 70 är.

Det här borde vara ganska klart. "Om det av särskild
anledning" står det. Då skall det finnas särskild anled-

ning. Det är inte motiverat att rent generellt betrakta
all folkbokforing som sekretessbelagd. Det är klart att
en sådan tolkning underlättar arbetet hos pastorsäm-

betet, och då blir det latt frågan om en önsketolkning.
Men då går det snett.

Tor Cullbery
,Saxat ur Alingsås Slaktfurskare jan.l996

Fyrlingar!

Som sällsynt må nämnas, att en Torparehustru under
Säteriet Agnhammar i Grums hiirad i Carlstad Län ör
ffi dagar sedan framödt fyra wälskapade barn, deraf
twenne gossar och twenne flickor. De hafua allesam-
man blifwit döpta och fortfara ännu att befinna sig wid
god helsa.
rLT 1016 1841

Se civen sidan 17.

4

Anbyten
Björklingebygdens Slåktforskarlorening ordnar an-

bytardag.
Område: Norra Uppland, socknarna kring Björklinge,

Bälinge, Vendel och Östervåla.
Tid: Lördag den 19 oktober kl. 10.00 - 15.00
Plats: Missionskyrkan i Uppsala.
Kostnad: 100:-

Anmälan: Senast I oktober till Carina Englund 018-
377050 eller Solveig Brundin-Eriksson o18-370986,
så sänder vi anmälningsblankett.

Adress: c/o Norman
Puckvägen 16

740 30 Björklinge.
Tillgång till register och databaser.

DIS finns på plats med DISBYT.

Västeråstupp årets domtupp?
Den frågan ställer VLT efter Kyrktuppfrämjandets

utnämning av Solleröns kyrktupp till "årets kyrLt.rpp".
Vi citerar VfT:s artikel här nedan.

Utnamningen av årets kyrktupp blev rena tuppfiikt-
ningen, skriver Kyrkans tidning.

Först beslöt arrangören, Kyrktuppsframjandet, att
diskvalificera kyrktuppen i Svennevad, Närke, efter-
som den fått sina röster via namnlistor. I stället utsågs

Solleröns kyrktupp i Dalarna till vinnare. Efter protes-

ter fran Svennevad fick dock främjandet vika sig och

dela priset mellan de två tupparna.

Nu har Kyrktuppsframj andet åter backat. De vilt pro-
testerande kyrktuppsviinnerna i Svennevad kräver att
endast deras tupp ska vara årets kyrktupp. Svenne-

vads kyrktupp blir alltså ensam segrare. Sollerötup-
pen utses, som plåster på såren, till årets kulturtupp.

"Frågan dr bara vad tuppen på Vasterås domkyrka
säger om det", undrar Kyrkans Tidning. "För egentli-
gen var det ju han som kom tvåa i tävlingen med sina

800 röster och Sollerötuppen vara trea med sina 342.

Får han bli årets domtupp kanske?"

Oavsett placering i tavlingen så är den en prydnad
på den höga tornspiran till Västerås domkyrka.

aoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaa

Innehafvare af enskilda bänkrum i Domkyrkan, hvil-
ka önska behålla sina platser lor år 1886, torde till un-
dertecknad inbetala den stadgade afgiften 3 kronor for
rum Fredagen d. 11 dennes kl. l0-11 fm.

Västerås d. 5 Dec. 1885

Domkyrkosysslomannen
tlT t885
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Himmelsbrev
Av f.d. landsantikvarie Sven Drakenbers.

För ett par år sedan fick jag besök av en man, som

ville ha hjälp med att läsa en skrivelse, som tillhörde
hans mor. Hans framlidne fader hade sagt till sina fa-
milj emedlemm u att akta den no ga. Skrivel sen var gl o rd
med en handstil, som inte var dålig men heller inte så

alldeles lättläst. Den såg ut att vara c:a 100 år gammal.

Brevet var återgivet med en ganska kuriös och högst

inkonsekvent stavning. Dessutom saknades alla skilje-
tecken och här och var hade man hoppat över ett och
annat ord. Efter allt att döma var det en avskrift efter
en eller flera foregående avskrifter av ett tydligen vida
äldre original. Enligt uppgift av ägaren hade detta
himmelsbrev under flera generationer gått i arv i en

lantbrukarslakt i Vasteråstrakten. Här återges brevet
nu med alla dess egendomligheter oörändrade.
himmelsbrefv
Af himmelen och Guds ord blifver man vis och får sanning hora
Någått nyt afhiogden det nu för tiden skedt cir vid den by som

heter Medelkieda Je långt från Kiöpenhanmn af En man vid
nam Jonas hade set En tinggel klad i bruna klader med Inga
knappar i sin Råk hade svart hår på sitt hufvud mannen Gek till
Prristerna och bekiende at han af himmelen hade sett Et spöke
mannen kom 2. och 3. gången kom det samma och då beluinde
Ånggelen at han var En guds ringgell slog sin klader om kring
sig och då blefhans klcider som En låga så at Ingen kunde se på
honom for klarhett skull Enggellen sade till mannen var Icke

forfaradfrukta dig Intet han bed honom gå till prösterna och
sdgga dem cinglar i himmelen kunna lcke haf'a Ro far de fatti-
gas Rop och Sltri skull t-v de Ogudaktiga skola Innan kortt be-
tala vad de brutit hafva sa at JEsus Christus nödgas straffa
menniskorna för sina otaliga många sunder skull som desso

Emelan bedrifvit ty des tuggor rirc fulla med fr;rgift aryhett och
bannande så at Gud svårligafartarnas öfver Eder och den sta-
den kiapenham dr den stygaste uti hela ChristenhetenJag hafier
tillftrne skrifvit tvenne brcfv på Mikaels dag de örc komna till
Eder af Guds hand och voro skrifne medfor Gylta bock stafver
dem hafver tystat neder och de at breda sin Lringd nrir någån
ville skrifva dem men ntir någån ville taga dem drogo de sig up
i himmelen i gen men detta bref hafver Jag Jesus Christus
skrif,ils ,"4 min Gudomeliga hand och med Anggellen Iv[ikael
sdnt gifien akt på detta brefden som arbetar på söndagen han
cir för bannad och ncir ni faren till Kyrkan så skolen i Inttet
krasa Edertt hår tv ded ar hagfard an dock den Menniska cirdt
Intet utan öpna din mörka ögån och skåda omking dit blinda
och mörka Jertta ncir du går i mitt helga hus till at bedja f0r
dina synder då har du mera håg till at kusa dit hår och upsötta
din forbannade haga ffipp Efter satans afmålning ty han får
icke behålla sit Eget hornn i pannan för mennisiornas onska
kull an dock Jag dem Efter mit belette skapat hafier och du
arma Meniska vilken Gud så svårliga fcirtörnat hafver tinglar
sukka och gråta öfier Edra s.vnder och Jag scigger Eder om i
Intet afstår der med och omvender Eder lefnad och afstår Eder

hOg fard $,rirjande och bannande skrymtande och stvghett så
skall Jag sraffa Eder både stora och små lika och velsingnel.se

taga ifrån Eder och Jag sdgger rin Engång at Jag Jesus Christus
sielf skriftill detta bref med min Gudomliga hand och till min
Christliga kyrka detta skall den Ena Efter den andra af skrif,a
uppen bara och i hafven så många synder som sqnden i haf,'sy
som löf, på trcin som grcis på marken och stiernnorna i himme-
len och om i omvenden Eder så skall olt förgcititt varda men

fr;rbannad vare var och En som lcke detta bref, tror N han
skall dAden daO 4v om i inttet omyender Eder så kunna i Inttet
s,ara mig Et ord Emot tusende på den yttersta dagen for Eder
synder och onsko skull som i bedrifti|T haf,sv t.1, den som dette
bref, hafisr.I(?1 sitt hussholler hos sig honom skall Intett tor-
dan heller Jung Eld kunna skada han skall och bevarad varda

far Eld och brand samt vattu nöd var och som detta bref, ftsg
sig hafver holler hör honom skall alt godt vederfaras den sont
holler mit brefv och vad som Jag nred min -4ngell Eder tillscint
och bettren Eder af Eder onsko och hOffird lllpen den fattiga
och torftiga så skall Eder velsingnellse vederfaras tv hade de

fattiges böner lcke varit så hade i ltinge sedan varit neder
störttade uti Edra synderJag scigger Eder om Inttet om vender
Eder så skall stå mera cin uti tretton års tid och detta skall
blifl,o g, sådan veder möda siukdom Pestilenseia och hungger
så at de som ciro friska om aftonen Innan måtgånen döde vara
och sådantt Elende skall blifva på Jorden så at modrarna skall
rita sitt Egitt barn och Menniskorna skola Ropa och scigga var

finna vi tröst på Jorden då ail friögd cir bårtta nren åter om i
omt,ender Eder skola i finna at llfenniskorna som ciro 60 år
skolafi;r langgas till 100 års ålder och skola vara glada bar-
nen skall glödjas i sine moders lif ded scigger herren Eder Gud
at den drförbannad till kråp och siell och till heh,itis Eld for
domd som lcke tror detta bref, men den som tror holler och
detta brefv uppenbaror han skallJä gladje ochfrajd Evinnerliga
Ammen

Sådana himmelsbrev äro numera mycket sällsynta.

Det här återgivna är det enda jag sett i Västmanlands
låin. Och dock ha de örr icke varit ovanliga. Fran 1860,

-70 och -80-talet finnas t.o.m. en del himmelsbrev ut-
givna i tryck. Alla de svenska himmelsbrev, som jag
känner till, åiro av samma slag och ha samma huwdin-
nehåll.
Smat ur L'cistm an I an ds fornminn e sJören in gs årsskrift I 9 I 8.

Oginhet!

I England hade en man blifuit dömd att hängas for
gatröfweri. Aftonen fore afrattningsdagen kom den

dödsdömdes hustru for att taga afsked af sin man. Hon
frågade honom, om hon finge fora med deras barn till
schavotten lor att se hans afrättning. "Nej !" swarade
mannen. Däröfuer blef hustrun ond och aflägsnade sig

knotande med de orden: "Sådan war du alltid. Aldrig
unnade du de stackars barnen något nöje!"
VLT 1859
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Fattighuset i
Badelunda

Dagens svenskar, vana vid hög och jämn
levnadsstandard, har nog svårt att sätta sig
in i hur de allra fattigaste hade det for cirka
100 år sedan. Att vara fattis då innebar att i
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en lösning, som sågs på med fasa av de allra h'lfa ' 7:.|-t
flesta, nämligen intagning på åttighuset. Dan Anders-
son har skildrat denna uppgivenhet i sin dikt "En gam-
ling" i diktsamlingen SvartaBallader. Någrarader i dik-
ten är värda att citera: "M stannade här. Jag är gammal,
jag orkar ej tala mer, jag är liknöjd hur dagarna vandra,
och hur solen går upp och ner."

Liksom de allra flesta socknar i landet hade också
Badelunda sitt fattighus, som jag har studerat under
perioden 1874-1917. Men innan vi kommer in på det
kan det vara befogat att se på utvecklingen i Sverige
under 1800-talet.

fu tgOO fanns i landet 2,4 miljoner invånare och 100

år senare 5,3 miljoner. En så våldsam folkökning fär vi
nog aldrig mer uppleva.

Jordbruket kunde inte suga upp denna våldsamma
expansion och resultatet blev hemmansklyvning, emi-
gration, svältår och fattigdom.

Det var de egendomslösa som ökade i landet. Antalet
fattighjon ökade enligt den officiella statistikens siffror
från cirka 80 000 år 1800 till235 000 vid sekelskiftet
1900.

Industrialiseringen kom igang sent i Sverige, och nåra
halften av landets befolkning var sysselsatta ijordbru-
ket år 1900. Det sociala skyddsnätet var ytterst primi-
tivt utvecklat under 1800-talet och nöden var på många
ställen skriande.

Badelunda socken ordnade sin fattigvård på flera oli-
ka sätt, dels genom s.k. rotegång, d.v.s. den fattige gick
omkring bland ett antal gårdar och blev forsörjd. And-
ra sätt var direktunderstöd i hemmet, utauktionering
till lägstbjudande eller intagning på fattighuset.

Utauktionering var sällsynt i Badelunda, men före-
kom långt fram i tiden, vilket bl.a. Harry Martinson
skildrat i sin självbiografiska bok Nasslorna blomma.

Fattighuset i Badelunda var ett tvåvåningshus med

()

två kammare, men var trots att där fanns plats for 20

"fattighjon", otillräckligt for socknens fattiga. Så långt
fram i tiden som 1895 åstslog kommunalstämman att
det var varje jordägares skyldighet att underhålla sina
fattiga med husrum och vedbrand, eftersom fattighu-
set var for litet.

1902 beslutade man att ändra kosten i fattighuset så

att sill och potatis som hittils varit huvudfodan utgår
och ersätts med bl.a. vetemjöI, socker, kaffe, flask och
skummjölk. Den nya tiden markeras genom att man

från 1911 planerar att bygga ett s.k. ålderdomshem vid
Lunda. Fattighuset rivs i juni 1919 och for det gamla
virket fick man 1200 kronor.

I husforhörslängderna for tiden | 87 4 - 1 9 1 7 omnämns
80 personer som boende och intagna på Badelunda fat-
tighus. Detvar de egendomslösa, d.v.s. äldre pigor och
drängar, statare, arbetare och barn till dessa som togs
in. Kvinnorna dominerade stort, endast nio av de 80
intagna var män.

De som blev intagna på fattighuset kom att stanna

där i medeltal kring l0 år. Extremfallet är en kvinna
som vistades inom fattighusets väggar i 44 är

De nya ålderdomshem som uppstod efter 1918, som
en loljd av ändrad lagstiftning och ändrat språkbruk,
hade till en början svårt att tvätta bort fattighusstäm-
peln. Ivar-Lo Johansson skildrar i en av sina strids-
skrifter Ålderdoms-Sverige, som kom 1 95 1, att fattig-
vårdsmentaliteten trots allt var forhärskande på många
ålderdomshem. I den officiella statistiken forekom be-
greppet fattigvård ända till den 31 december 1956, då

den slutligen forsvann. Den åldringsvård som idag er-
bjuds inom socialtjänstens ram har ingenting att göra
med I 80O-talets "fattighusvård".

Gunnar Lignell

tI.-
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Håradshöfclingett, F{r Kammarjunkaren K. Sandels har

till Grefwe Lewenhaupt på Hällefors forsålt sin egen-

dom Carlslund for 25.000 R.dr R:gds.
VLT ]851

De husbönder eller andra walkanda personer, som

äro hugade att emot betalning afWesterås Fattigwårds-

styrelse till forsörjning emottaga sådana å Stadens Ar-
betshus intagna fattiga, som Styrelsen finner lämpliga

kunna utpensioneras, ega att sig och sina wilkor hos

Styrelsen Ordforande Con-Rektor D. Plausson eller

Kassör E.W. Malmström anmäla.

Westerås den23 Januari 1865

Fattigwårds- styrel sen.
,LT 1865

Ny fattiggård
Västerås stadsfullmäktige beslöto vid sammanträde

den 18 dennes att for 40.000 kronor inkopa Karlslunds

egendom for fattigvårdens behof.
L'LT den 20/2 1886

P e rmi ss i on sse de lns u t se e n de.

Efter det stadens fattighjon numera forflyttatstill fat-
tigvårdsinrättningen vid Carlslund har Fattigvårdssty-
relsen, till forekommande af hjonens obehöriga vis-

tande utom inrättningen, anset sig böra lorständiga

dem att for sådant tillstånd utverka sig s.k. permis-

sionssedel, som af Sysslomannen ör uppgifuet ända-

mål meddela, med angifuande af viss tid, då hjonet
skall vara åter vid inråttningen, och vare hjonet skyl-
digt att vid påfordran af arbetsgifuare eller annan upp-
visa tillståndsbeviset. hvilket härmed meddelas till all-

mänhetens kännedom, och forväntar sig styrelsen att
en hvar, som anträffar inom staden något fattighjon å

annan än den uti permissionssedeln tillåtna tiden, der-

om å Polisvaktkontoret göra anmälan.

Carlslund den 3 januari 1887

Fattigvårdsstyrelsen
Citat ur boken "Karlslund En lcink i social tth,eckling"

aaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Västmanlandssång

I det sköna Västmanland dar har min vagga stått
och kulturen harifrån i arv från fiiderna jag fått.
Hiir har minabamaskor en gång mot gruvans slaggsten nötts.

Hår välkomnande av kära jag har mötts.

Många lingonröda tuvor blåbärsmossar likaså,

gröna dungar dåir som skogens konung betande synts gå.

Åkermark med kreatur och täEer utav grus och sand.

Allt som sökes finns i vårat Västmanland.

Sala silvergruvas lavar står i dag som monument

över gruvans storhetstid, som sig till rikets bästa länt.

Gruvans orter strålar ut från underjordens djupa schakt.

Salasilvret det gav både glans och makt.

lWangen doddömd blev benådad om hiir silvermalm han bröt.

Här i djupet in till döden mången ånges liv förflöt
men vid hyttan gladdes herrarna åt smältans silverglans,

som gav sköna daler till kanon och lans.

Vtistmanland med dina bnrk gav livet hopp och framtidstro.

Malmen bröts ur våra gruvor, vår forsOrjnings A och O.

För vårt Västmanland vår karlek stårktes uti våra bröst
från vår ungdom ända in i ålderns host.

Västmanland de djupa gruvornas och skogarnas provins,

dina åkrar dina hyttor jag med stolthet gärna minns.

Timmerflottningen i ålven bort till sågverk nedanlor

även gränsbygden i Dalarna berör.

När i vintertiden våra skogar kläds i snövit skrud

vill jag sjunga: Västmanland du iir ju skön liksom en brud.

Ilfinns dr massaklipp i skogen &irtransport med hiisarkörts,
pingelklangen, som dar långa vägar horts.

Var jag än befinner mig i fiärran land på denna jord
till mitt kära Västmanland beläget i den kalla nord

stfu min liingtån ty den bygden har mig ftist med starka band

och i hjärtat har jag gömt mitt Västmanland.
Text och melodi Anna-Lisa Johansson 1986
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Prosten Muncktells dagbok ger liv ht
1800-talets lrsta

Prosten Muncktell efter oljemål-
ning av Karl Ohlsson, Sevalla.

En omisskännlig be-
låtenhet präglar i
dessa januaridagar
ansiktet på Gunnar
Andersson, ordfti-
rande i lrsta hem-
bygdsfiirening. Nu är
den klar, tredje och
sista delen av prosten
Muncktells dagbok
som ges ut av Mag-
dalena Hellquist på
uppdrag av Irsta
hembygdsfiirening.

Fil dr Magdalena Hellquist fran Uppsala har dragit det

twgsta lasset i arbetet med dagboken. Av utrymmes- och
kostnadsskäl har register och illustrationer i denna utgåva
begråinsats. Fru Arura-Lisa Johansson, Norsborg, har bidra-
git till samtliga tre delar av dagboken med tidskrävande
forskning i kyrkböcker, rörande alla dem som inte återfinns
i tryckta biografiska verk.
Prosten Muncktells dagbok öppnar på gliint dörren till det

tidiga 1800-talets sydcistra Våstrnanland och visar en präst-

mans liv itre landsortssocknar (Kärrbo, Sevallaoch lrsta) på

ett sätt som inte har sin like.

Skrev ftir byrålådan

Johan Fredrik Muncktell började ftira dagbok på sin 50-

årsdag den26 september 1814 och slutar med några rader

fran juni månad 1829. Att han var road av skrivandet var
t-vdligt, men han skrev inte med tanke på någon publicering.

Om detta vittnar hans skarpa omdomen om sockenborna -
höga som låga; dagbokens tankar år till for nattens stillhet
och den privata kammaren.

Utantvekan var den gode prosten en litterär talang. Dagbo-

kens språk är varken svårt, tung eller ens ålderdomlig. Det
ärlätt, ibland nästan elegant. Han var en utmärkt stilist med

skarp blick for måinniskor. Personteckningarna är roliga,
personliga och målande.

Muncktell fMdes i Dalarna 1764. Efter studierna i Uppsala
och mellanspel som informator i Björksta, blev han adjunkt
i lrsta 1791. fu 1795 flyttaÅe han till lCårrbo, diir han

verkade som pastor, senare komminister. 1816 flyttade han

till Sevalla och avancerade samtidigt till prost. Cirkeln slöts
i lrsta, dit han återvåinde 1821. Han avled 1848.

Myller av personligheter

Dagboken myllrar av ett persongalleri haimtåt ur alla

8

samhällsklasser. Främst står han dock själv: en medelålders

liten knarrig herre med tydliga hypokondriska drag. Trots
alla sina'kriimpor" har han en imponerande arbetskapacitet.

Precis som Frodings prost - han som var rund som en ost -

"dricker han sitt kaffe med halva i och ratar icke buteljen,
älskar mat. " Muncktell s dagbok iir helt i klass med fu stafruns.

kanske ett strå vassare, tycker Magdalena Hellquist. Ärsta-
dagboken är 1'tligare och om själva utgåvan finns m-vcket

öwigt att önska. Den är inte diplomatariskt (ordagrant)

utgiven, vilket inte gör den tillgiinglig for forskare. Årstafrun
saknar Muncktells stilitistiska stringens, hans kast mellan
hogt och lågt. Hos Muncktell heter hemlighuset både skithus
och prev6.

Muncktell skrev flitigt på sin dagbok under femton år.

Manuskriptet som frrvaras i Västerås stadsbibliotek, omfat-
tar 1486 tiittskrivna foliosidor. Papperet är av yppersta

kvalitet och herr prosten klagar över att papper - i likhet med

snus - är en fly vara. Tiden som omfattas av den här boken

är åren l82l-29,Irstadelen, Kärrbodelen åren I 8 I 4- I 6 och

Sevalladelen l816-21.
Påkostande men roligt har arbetet varit, säger Magdalena

Hellquist. Och visst har jag saknat mina kollegor från
Stiftsavdelningen, som hjälpte till med de forsta dagboks-
delarna.

Stödet drogs in

Kärrbodelen utkom I 9 79 och S evalladelen I 9 8 2 . Irstadelen

forelåg då i en forsta utskrift. Men plötsligt drog Västerås

kommun in sitt ekonomiska stöd. Man tyckte att dagboken

ått sitt. Manuskript återgick till stadsbibliotekets arkiv.
Där har det forvarats. i nära hundra år, skiinkt av prosten

L E Boberg, Muncktells måg, år 1881, berättar Magdalena

Hellquist. Men redån fore min tid i Västerås, började man

renskriva dagboksanteckningama.
Hon satte igang att planera en utgivning, når hon fick klart

for sig dagbokens värde for kunskapen om det tidiga I 800-

talets liv på olika områden.

I börlan skrev Muncktell en typisk dagbok, avsedd for
barnen och ö fråimst sonen Theofron. Fadem hoppades att

den gråinslöst älskade Theofron skulle å glädje av anteck-
ningarna. "Blif en bra karl, en duglig menniska, en sann

Christen... "

Sonen* blev stor industriman

Theofron Muncktell blev en av 1800-talets stora industria-
lister. Han grundade Muncktells mekaniska verkstad i Eskils-
tuna och konstruerade bland annat Sveriges forsta lokomo-

tiv.
Inbyggarna i Irsta socken - och alla de utsocknes som med

glodande intresse låst de forsta delarna - tycktes forgäves
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våinta på sista delen av prostens dagbok, som man visste inte
bara var den mest omftngsrika, utan också den mest inne-
hållsrika och givande. Muncktell hade med åren vässat sin
forfattartalang.
Åren gick och irritationen våxte.

Ledamoterna i Västerås kulturn:imnd hade ingen frrståelse
ft)r den andliga spis som västmanlänningar tarvar. I det läget

började hembygdsforeningen sondera möjligheterna till en

utgivning i egen regi. Protokollen visar att fbrslaget väcktes

1985.

Pengar fanns, men de var vikta for byggandet av en

hembygdsgård. Projektet'hembygdsgård" lades emellertid
på is - det fär bli något for kommande generationer att ta itu
med. Pengama satsades istiillet på kulturklenoden, prostens

dagbok. Utgivningen av den får ses som hembygdsforening-
ens gåva till samtiden.

Sockenbornas offervilja tog sig rörande uttryck, berätlar
Magdalena Hellquist. Det hände att dödsannonserna hade en

passus: I stiillet for blommor - tiink på utgivningen av
Muncktells dasbok.

men prosten och hans samtid trodde att hemorrojder kunde
vandra omkring i kroppen, "slå upp", iinda till huludet.

På det hela taget, bör gubben ha varit frisk som en nötkärna.
Han blev 84 år! Usla tåinder hade han dock och nog kiinde han
av gikten. Men båda dessa krtimpor hade sin grund i det så

kallade Herrans liv (ftirlöpningar i mat och dwck) som
prosten levde. Bättre hade varit ett liv i Herran. På prostens

tid drack man brunn. De rika sokte sig till Loka eller Sätra.
De någorlunda bemedlade for till Sosta i Romfartuna eller
Ullvi vid Munktorp. För de fattiga fanns hälsobrunnen på

Geddeholm eller Starbokällan i Kärrbo.
Pråisterna ville gärna ha ett stilla prebende. Men sådana

växte inte på trtin.
Prosten Muncktell, död for nåra I 5 0 år sedan, levde i måLngt

och mycket under de medeltida landskapslagarnas villkor.
Prästlönen utgick i form av dispositionsrätten till pråst-
gården. Dessutom uppbar prästen avgifter av olika slag samt
tionde: kvicktionde (levande djur) samt sädestionde.

En ko för jordfästningen

Men avbriinningarna var stora; tjänstefolk och stark gäst-

ning. Till detta kom omsorgen om de fattiga, kostnader for
rotesoldaten, vägunderhåll och skjutsningen (skyldighet att
hålla hästar tillhands på gästgivargården).

Muncktell måste ha varit en sällsport drivande kraft. Hans

flit, hans omsorg och hans sparsamhet imponerar. Allt
skulle han organisera och överse.
Utöver själva prästsysslan hade han kommunions-

forhor och veckopredikningar, han skulle forse tiggar-
na med bricka, drängar och pigor med flyttningsbetyg
och dem som söker till lasarettet med intyg. Kyrkbok-
ftiringen, kyrkans underhåll och skolan var hans område.

Mårkligt levande möter han oss, denne prost, som lyfter på

slojorna och låter oss se det Irsta, som fanns for I 70 år sedan.

Spiinnande och fascinerande. Nära men åinö gåtfullt och

avlägset.

Börje Brandhill
* En artikel om Theofron kommer i nösta nummer.
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Prästgården i Irsta är stiindigt öppen for besökare. Det En extra dusör gav lysningar, vigslar, barndop,

håinder att prosten under trycket av en kronisk darrig eko- kyrktagningar och sockenbud. En ko, den s.k. likstolskon,

nomi, typiskt for nästan alla tidens präster, klagar over den skulle en bonde ge prästen for en jordf;istring av en

starka gästningen som blir honom dyr. husbonde eller husfru.

Som präst var Muncktell engagerad i sockenbornas sociala
forhållanden. Den allmänna landsvägen är honom en nagel i
ögat. "I synnerhet efter vägen sitta horor med sina usla barn,
som svårligen fä upfostran och undervisning, utan blifra
forderfrade til kropp och sjäI. Ullvi har låinge framfor andra,
varit utmärkt for denna ohyra, såväl som flere oordningar."

Om att Irsta inte var något lattskott fogderi beråttar ftljande
utdrag: "At supa, träta och bullra i samqviim, är icke
ovanligt, så at prästen måste visa ut en ock annan utur laget.

Frälseböndren äro de sedligaste och prästviinner, de öfriga
fråga hvarken efter präst eller någon styrsel."

Muncktell berättarom lantbruk och ekonomi och om flitigt
sällskapsliv och kalasande på gårdarna.

Väder, vind och arbetet med att leda prästgårdens lantbruk
är ett återkomrnande tema. Han reser ofta till Våsterås,
träffar biskopen och landshövdingen och deltar i sammanträ-
den.

Glad i mat

Muncktell var glad i mat - han blev ofta överlastad med mat
och dryck på kalasen - och det bidrog nog till att han

sysselsatte sig mycket med sina kråimpor. Trött och plågad i
huludet var han ofta.

Symtomen ftirsökte han lindra med åderlåtning, koppning
och blodiglar. Han lade fontaneller (höll sår öppna på WederbörandeTiondegifwareinomSt.Iliansforsam-
konstgjord väg), retade huden med spansk fluga och ling behagade Thomae-dag aflemna Comministernslö-
senapsdegar. Om inte detta hjälpte, drog han sig inte for att ningsspannmåI, for detta år, till Handelsmannen P.O.
ta till kråikmedel och lavemang. Flodin i Westerås.

Ibland klagade han att hemorrojderna stiger.h3nop åt W. Dybeck.
huvudet. För en nutida människa låter det brutalt i överkant, I,LT I B57
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Karl XII:S jämlika
skattesystem

Asa Karlssons doktorsavhandling "Den jämlike un-
dersåten" ger en ny bild av krigarkungen Karl XII Ge-
nom kontributionsörordningen 1712 infordes en for-
mögenhetsskatt som örutsatte alla medborgares jäm-
likhet i skattehänseende och syftade till en rättvis be-
skattning av alla samhällsgruppers tillgångar.

Kontributsforordningen var mer än en ny metod att
uttaga skatten, den var också ett budskap till underså-
tarna om hur kungens idealbild av samhället såg ut.

Asa Karlsson är medlem i Släktforskare i Uppland
och har deltagit vid utarbetande av utställningen Sol-
dat, Ryttare, Båtsman.

Efter katastrofen vid Poltava 1709 satt Karl XII i
Bender med sitt f?iltkansli och drog upp nya planer ör
fortsatt krig medan rådet hemma i Stockholm, som allt-
mer kom att bli en provisorisk regering, inget högre
önskade än fred. Det var alltså upplagt for en konflikt.

För att fortsätta fiilttåget behövde kungen pengar lor
att utrusta en ny armd och upprusta flottan. Till detta
krävdes nya extraskatter. Medel som måste tas från det
hårt drabbade och krigströtta svenska folket.

Karl KI var missnöjd med den rådande kontributions-
metoden, d.v.s. det sätt som extraskatterna togs ut på.
På hösten T7l2 an1ände ett brev till rådet i Stockholm
från Karl XII:s ftiltkansli i Bender. Det innehöll ett be-
slut om en ny skattereform som innebar något så revo-
lutionerande som enjanrlik formögenhetskatt och sjalv-
deklaration.

Ett särskilt ämbetsverk, kontributionsränteriet skulle
inrättas. Kontributionsmedlen skulle separeras från
statskassan och reserveras for de militara operationer
som Karl XII planerade.

De ekonomiska id6erna.

Karl )OI:s främsta rådglvare i Bender, var Casten Feif
Han hade ansvar for inrikespolitiska frågor. Inflytelse-
rika var också kommissarien vid kommerskollegiet,
Johan Silverkrantz och uppfinnaren Chri stoffer Polhem.
Dessa män var representanter lor en inflytelserik in-
tressegrupp som loreträdde den moderna floretagsam-
heten. Idealet var det ekonomislc framgångsrika Hol-
land och man önskade en radikal reformpolitik for att
sätta fart på Sveriges ekonomi. Gruppen hade likasin-
nade i hela Europa och brukade kallas kameralister. Den
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nya skattereformen hade en stark prägel av kameralis-
ternas idöer.

Kameralisterna ville bl.a. utveckla näringslivet genom
inhemska manufakturer o ch handel skomp ani er, avskaf-
fa det reglerade skråväsendet och ffi städerna att blomst-
ra. Man ville vidare utveckla utbilningsväsendet och
stödj a naturvetenskaplig forskning. En b efolkningsök-
ning ansågs nödvändig lor att bredda skatteunderlaget
och man såg gärna att utländska hantverkare kom till
landet.

Man ville också minska skattetrycket for de breda
folklagren. Det fanns inte längre något skäl att hålla
allmogen på existensminimum medan man gynnade
aristokratins överflödskonsumtion och lyximport. Skat-
ten skulle tas där det fanns resurser. Duglighet, inte
längre börd, skulle premieras.

Med detta hoppades man naturligtvis att fi stod från
de lägre stånden.

Det äldre skattesystemet.

För att forståvilken radikal öriindring formögenhets-
beskattningen l7l3 innebar måste man känna till nå-
got om det gamla skattesystemet.

Det feodala samhällets skatter var inte baserade på
enskilda medborgare utan vilade på de stånd och kor-
porationer som alla individer var inordnade i. Skatter-
na togs ut som olika delskatter och olika regler gällde
flor de olika stånden

Borgerskapet hade på riksdagarna i slutet av 1600-
talet accepterat att ta ansvar for ett totalt årligt skatte-
belopp, vilket sedan internt inom stånden lordelades
mellan de olika städerna. Inom varje stad gjordes se-

dan en taxering av borgarna och skatten fordelades
mellan dem. Denna skatt var borgerskapets viktigaste
kontribution och ökade kraftigt med åren. Till denna
kontribution lades mellan 1675-1712 andra typer av
skatter som även betalades av de andra stånden; eld-
stadskontributionen, peruk- och vagnskatt, skatt på
hushyror, beskattning av kapitalinkomster, skatt på lön
och titlar m.m.

Prästerståndet hade länge beskattats enligt ett sys-
tem som baserade sig på antal tiondebetalande hem-
man som varje präst hade inkomst från.

Grundskatter, dagsverken och extra bevillningar be-
lastade bondeklassen över hela riket. Fattiga torpare,
arbetsfolk och inhyses skulle var och en lägga en lika
stor summa i fogdens kassakista. De tyngsta bördorna
vilade på allmogen medan adeln, främst de stora gods-
ägarna och höga tjänstemännen kunde tillgodogöra sig
ett anmårkninssvårt överskott.
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Skattesystemet var som synes både tillkrånglat och
orättvist och gränserna mellan inkomst- och formö-
genhetsskatt var flytande.

Den jämlika ftirmögenhetsbeskattningen.

Ett grundlaggande drag i den nya formögenhetsbe-
skattningen var jämlikhetsprincipen. Skatteuttaget skul-
le vara jämlikt, d.v.s. skattebetalarna skulle bidra pro-
portionerligt i florhållande till sin ekonomiska formå-
ga. Och allaoavsett stånd måste lämnaen muntlig själv-

deklaration.
Taxeringen skulle utforas på särskilt sammankallade

möten dar alla som bodde inom ett visst område skulle
närvara oavsett vilket stånd de tillhörde. Både adels-
mannen och torparen skulle således vara på samma plats
vid samma tillfiille och uppge vad deras egendom var
viird. Kungen gav dessutom undersåtarna rätt att kor-
rigera varandras formögenhet suppgift er och betonade
i lorordningen att alla undersåtar skulle ges kunskap
om vad beskattningen syftade till. Informationen sked-
de som brukligt genom prästerna i kyrkan.

Inga statliga uppbordsmän eller myndighetspersoner
skulle vara närvarande vid taxeringsmötena. De flor-

samlade skulle sjalva utse en ordörande - en skatt-
ningsman - och en mötessekreterare. Uppbördsfogdar-
na skulle sedan upprätta taxeringslängder på basis av
de örda protokollen.

Reaktionerna

Reaktionerna uteblevinte. Det var ständerna, den då-
tida riksdagen, som enligt lag skulle bestämma vilka
skatter som skulle tas ut. Karl KI ignorerade ständer-
na. Som enväldig kung hade han aldrig sammankallat
riksdagen.

Riksråden, det vill säga de högadliga herrarna som

bildade regering då kungen var bort4 lät inkalla en riks-
dag som beslot avskaffa den nya reformen.

Riksdagen upplöstes av Karl XII och beslutet for-
klarades ogiltigt. Svenska folket skulle deklarera och
alla skulle betala sammajamlika procent på den dekla-
rerade egendomen och därmed basta.

Den nya skatten blev inte populär. Första året skulle
man betala I procent. Äret efter höjdes den till 2 pro-
cent och det medforde våldsamma protester.

Starkast var reaktionen hos adeln som inte ville for-
lora sina privilegier. Varken adel, präster eller borgare
ville vara jämlika med tjanstefolk. Det gick deras ära
lornåir.

Man fuskade på alla upptänkliga sätt. Bönderna gjor-
de passivt motstånd. De vägrade komma till skattemö-

tena. Ibland strejkade hela socknen och myndigheter-
na misstänkte att sockenprästerna låg bakom. Var det
inte höet som skulle tas in var det annat jordbruksar-
bete. Eller också hade man inte tid eller råd att resa.

Bönderna i Uppland lorklarade att de inte ville beta-
la om de skulle forsvara sig sjalva vid ett fienligt anfall.

Skattefogdarna levde farligt Vid skatteuppborden
kunde det bli rent tumultartade upptråden med häftiga
diskussioner och slagsmåI. Myndigheterna hotade med

böter och tvångsindrivning. Men det fanns sällan nå-
got att ta.

Trots alla protester betalade andå det stora flertalet.

Resultatet

I några uppbordstabeller har Åsa Karlsson visat det
nya skattesystemets effekter.

I Hedvig Eleonoras livgedig - Strömsholm, Grips-
holms och Eskilstuna län i Sodermanland - fick adeln
en tredubbling av skatten.

För städernas del har sex kvarter i centrala Uppsala
undersökts. För de välbeställda borgarna minskade

skatten med en tredjedel. För de mindre bemedlade
hantverkarna reducerades skattenmed 80 procent. Det-
samma gällde lor tjänstefolk och gesäller.

Skatteböndernas äganderätt stärktes då de i likhet
med andra jordägare fick skatta lor sina hemman. Pri-
set for detta var emellertid högt då deras skatter trefal-
digades. Adelns och kronans bönder fick bara en skat-
teökning på cirka 30 procent. Men lor landsbygdens

underklass - torpare och tjånstefolk - minskade skat-
ten till 215 av den tidigare debiteringen. (Undersök-
ningen gällde Funbo socken.)

Kungens budskap är tydligt, det är de fattiga grup-
perna som åtnjuter den största skattesänkningen me-

dan den adliga överklassen får tre gånger högre skat-
tenivå.

Efter Karl XII:s död avskaffades omedelbart lagen

om självdeklaration och jiimlik formögenhetsskatt. Karl
XII och hans rådgivare var ute 200 år for tidigt. Mo-
dern inkomstskatt infordes allmänt med 1910 års for-
ordning om inkomst- och formögenhetsskatt.

Släktforskare med intresse for 1700-talet kan finna
mycket av intresse i Äsa Karlssons avhandling. Den är

dessutom både välskriven och lattlast.
Sotja Fcireby

Avhandlingen omfattar 283 sidor och har ett c:a pris
pä230 kronor.

Saxat ur Slaktforskare i Uppland nr 4/95

ll
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Brott upptecknilt i Sevalla likbok 1752

Kyrkoherden Johan Machlin i Sevalla, som själv
enligt herdaminnet haft ett stormigt fiirflutet i
Dalarna, hartydligt berörts av två våldssamma och
otäcka ftiljder av händelser som utspelats i hans
fiirsamling och ändats är 1752. Eftersom avrättade
församlingsbor, beroende på lag och domens
utformning, ej kunde bokfiiras i hans kyrkböcker
som begravda av honom, skriver han i slutet av året
fiiljande i Sevalla Födelse, Vigsel och Likbok, från
1742 till1774 (C2)z

E,,.,./.--*''|,,4r757/**/ffi7z!.i,Tl.u'"angåendepunkttvåovan
/ r' ,.t /r, I )
' /,..t ,,;.;/:*ry;i+;,...-..r4.^-..-l.{, ,\' fi.,rril,, ":T:T:l1lrX,l*lT:F:T: T:

L re L'*'Lre,' fr+?e' t 'q'Lrv*-"-t\ 7-t v\ &-Y 
#äTffiG""äåöH:å",X":Ji;f,;* #,J,+Lt'fr'ö,. "lu,*n" rtU; ft,

$Ji"l/*rL, <-*^-4f rr4' nV*4 
.'fiTtpersonen" Kerstin Andersdotter

)lolil.o tlr.' F- / n t/,'t- t - ifrånAttersta,Sevallasocken,somden.. f, / /l t/,,t_ t - tlranAttersta,SevallaSOCken,SOmClen

7*n; ffi'/':* J,:fp 4;/3'l 13 juni i lönndom rott oakta barn och

44n' !' --' /: - 4:/;v #ffi,fu+ l;',",1 g:..r',n en ut k a st at K erst i n r, ar

'H,.t1 
41*-t!fr'-X,^-* ift{H^#q* ,,{ i taau-eården med en där lig-eande klub-

t$aa7,t&{.r....r4:ftiq:9,-tÅ-Å;:ääff Lii,'#;.åliii,'rTJälä;'#*;W*.---otJJ,l* r1!J €!*, il^. 
"" ai.ä"ttat dem till tingsplatsen ör

W "i';tHTJ;ffi::ffiå *H",*.,r'' 
-- 

^ s i?a-/*fe/H{* *rb"#lt.-,-rz* 
"t:du 

refereåde protokollet - vittnes-luf*,l. {4
mäl av några kvinnor från byq att OlofY' 9* J,-

t,åldsamligen i moderlif,et med en klubba ihirilslagit och efter

framfodslen far svin kastat. Brigge blef,o halshuggne och på
rci ttare p I atse n n e dgrafne ".

I Yttertjurbo häradsrätts dombok (Västmanland, vol
169, 41a.3, 1750-59) kan med möda läsas:
"Åhr I75l then 25 Junii började lagtima Sommartinget med

Ytter Tiurbo hcirodsrcitt i Biörk,sta Prestegård

För enkelheten och läsbarhetens skull fortsätter vi i
lorenklat sammandrag. Domaren vid tinget var Anders
Mårtensson i Korgesta jamte åtta nämndemän. Efter
preludier och ett antal anmälningar av testamenten m.m.

'i'k*"r lå{#ffffiff;v;!'t{ 4ry'/-ti,rt4"m'f#Hu 
:*,lllt*x*nf.'1.nru'ibttI*F

,*Å Länsmannen hade i den nästfoljande
veckan, den 18 juni, "fängsligt fraktat"

q' ,- 7 mäl av nägra kvinnor från byq att Olof
/vt e*'lff**a" 

haft en adjunkt från Björksta som forsvarare; att nä-
Texten kan tolkas som foljer: gon form av attest från hälsovårdsinstans i Västerås
"Framfarna åhr 1752 harf)rc andravarit scirdeles mdrludrdigt, inhämtatS etc.

i avseende til de bedrafvliga handelsen som sig i denna Häradsrättendömdetillslutdebådatilldodenochde
ftrsamblingen tildragit hafva, namligen:

I. Truntslagaren Jan Larsson Lustig drifvit btodskam med sin fraktades åter till Västerås slott att förvaras där i vän-

stiufmoder Hu. Anna Ersdotter i Ptirsbotorpet, hlilken g-f,,o tan på att hovrättens utslag faller.
synd de i flera åhr drifvit, men btifvit i åhrJbrst yppad. Blef,o Hur hovrättens resolution blev i båda fallen ses ne-
lagft;rde och efter dom, Trumslagaren halshuggen och satt på dan. I fallet med trumslagaren och styvmodern kan ob-
2:ne stegel, stiufmodrcn halshuggen och brcind. Haf,a tilsamman. Serveras att hOvrätten dömde efter andra paragrafer och
aflat fyhra barn, ett fulkomligt fr;dt och straxt mördat med sr:_
rohaksoria i dess hars inhtjrd, och 3:ne endast ri,'ri'r-å'ritlåt, "lindrade" domen, de slapp att mista den hÖgra han-

tlrefne. " den'
2. Drtingen Olof Danielsson i Attersta lagrat sin faders piga

Kersten Andersdotter ifrån Kumla, barnen, som voro tvillingar,

t2
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rrcn fn"-*r*t/r^/ /7.57

usna*,,att flru h'/r /ä-2'

AU",l*- - y',r-,2 /*

Den f //r*- /Zrst

underrärt: ?f* Tr:,a,t- k:^-J_u

n
Underr.ättens lon,. ./i-l-Zi-/p,

Hovrättens nesolurion: /5 fu, J{/h;,i--W;Z-/6^"/",/rtl{/-b"
*r:'tT +?ft ^ryfaft*
3-;P,

Vad'sade lagen då? Jo det kan utläsas i foljande av-
skrift:

sugal0gs BIfigs tÅ9,
alåf,ln ACfl "[Ni,ilAEJ{ 

p 
"lf,ffiSlM0g N Åflfr n u

ilissgienings klh
XIV. CAP.

Om dråp åfi)rcildrar, barn, och syskon; så ock ther någor slåri
eller oqvada4 sina föröldrar

l$
Dräper fader, eller moder, med vilja och stadgadt råd,
barn sitt,...... miste högra hand, och halshugges, man-
nen varde steglad, och qvinnan bränd i båle, .....

xw. cAP.
Om barnamord.

r$
Kona, som av oloflig beblandelse varder hafirande, och
thet ej uppenbarar fon fodslen, söker enslighet vid sielf-
va fodslen, och therefter lägger fostret å lon; hon skal
halshuggas och i båle brännas, ehvad hon foregifuer
fostret vara dödt fodt, eller ej fullgångit. ......

2$
"Nu hafrer sådan kona haft missfodsel, som afvådeligt
fall, eller annor händelse timad är, och hafver hon ej

lagdt fostret å lön, utan thet genast uppenbaradt, och
gitter visa orsak til missfodslen; plichte tå lor lägers-
målet allena."

LD(. CAP.
Om blodskam, och lögersmål i andra förbudna leder.

l. $.
Lägrar någon sin ächta, eller oächta blodsfrånko i rätt

nedstigande eller upstigande led, såsom fader sin dot-
ter, eller dotterdotter; och son sin modeq modermo-
der, eller fadermoder; tå skola the begge halshuggas,

och ej i Kyrkiogård begrafras.
2$

Samma lag vare om them, som i upstigande eller ned-
stigande svågerskaps led, med hvarandra sig beblan-
dadt hafua; såsom man med sin hustrus moder, eller sin

stiufmoder; eller ..... eller qvinna med ..... eller med sin

stiufson .....

I VÅSTERLS STIFTS HERDAMINNEN FOR ]7Oa-TALET kan
bl.a. inhamosfoljande; Machlin, Johannes Petri - Johan Persson

varfi;dd 16981018 i Orsa och avled som lq,rkoherde i Sevalla
17751122. Som skolmcistare i Gagnef blev han 1727 kallad till
D K för at t sv ar a för si t t " o a n st tin d i g a fö rh ål I an d e'. Kyrkohe rde n
i Gagnef anklagade honomfor "överdåd och missdåd......." sqmt

för att vara "en girig, trcitosam, orolig och upptågsam prcist".
Förmodligen stannade det hela vid en skarp förmaning.
17150807 valdes han till lqtrkoherde i Sevalla och han tilltrcidde
tjdnsten 17460501. Machlin skaffade 1769 en ny altartavla, av
bildhuggaren Holmin, till Sevalla lqtrka.
Han hade sexton barn i tre giften. Det farstu barnet föddes

1727 och det sista 1762. Den sista hustrun var född 1723.

Kallor: Landsarkivet i Uppsala
Facsimil 1984 av Lagbok, trvckt i Kongl. Tryckeriet, 1780

Gun Envall-Lqrssot?

t3
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I de nya förteckningarna över kyrkoarkiven från
SVAR presenteras allt filmat material, även sådant som

är sekretessbelagt. Material från kyrkoarkiv är som
bekant sekretessbelagliT0 år. Detta innebär att SVAR
inte får tillhandahålla material frän T926 och framåt.

Vid utlåning gäller dessutom att volymer inte delas. En
volym kan alltså inte beställas från SVAR örrän hela

volymen i fråga blivit fri från sekretess.

NAD - Nationell arkivdatabas

Det är namnet på den arkivinformation, som nu finns
samlad på en ny CD-skiva. På denna skiva finner man
information om olika typer av arkiv, som bildats av
statliga och kommunala myndigheter, foreningaq flo-

retag, enskilda personer o.s.v.. Sammanlagt finns c:a
130 000 arkiv medtagna och sökingångarnaär mänga.
Informationen beträffande de enskilda posterna inne-
håller uppgifter om kategori, storlek, tidsomfång, ev.

villkor lor nyttjande och örvaringsplats. Exempel på

representerade institutioner är Riksarkivet, Krigsarki-
vet, landsarkiven, stadsarkiven kommunarkiv, foretags-
arkiv, bibliotek och museer. Fran Vasterås finns upp-
gifter från stadsarkivet och stadsbiblioteket med. De
är visserligen inte så många ännu, men flera blir det på

kommande utgåvor av CD-skivan.
På skivan finns även SvAR-frrteckningarna medtag-

na, så att man nu har ett alternativ till katalogerna när
man snabbt vill ha kortnummer etc. Detta kan ju vara
till hjälp, när man t.ex. ska leta fram uppgifter från fle-
ra olika socknar.

Likaså hittar man adresser till arkivlorande institu-
tioner i hela Sverige.

Det är arkivens och SVAR:s forhoppning, att NAD-
skivan ska bli till stor nytta for släkt- och hembygds-
forskare på allavåra arkiv och bibliotek. Välkomna att
pröva den i fackbibliotekets avdelning ör ljud och bild.

Jan Larsson

Brev från f'aaaa/Lasvart
Stadsbiblioteket RUNA berättar mer.

Runa Enochsson har i en uppskattad artikelserie i VLf
våren 1996 giort historiska tillbakablickar på den so-
ciala verksamhet på kristen grund som i stor omfatt-
ning bedrivits i Västerås.

Nu kan man ta del av Runas personliga minnen ge-
nom att läsa "Prästfru och småbarnsmamma på 1940-
talet." Den skrevs 1995 efter att Sveriges Kyrkliga Stu-
dieforbund uppmanat prästfruar och f.d. prästfruar att
skriva ner sina minnen. Dessa kommer att arkiveras
och kan sedan användas som källmaterial for vidare
forskning. Runas bidrag har utan tvekan intresse for
många utöver den egentliga målgruppen. Det rikhalti-
ga persongalleriet och den detaljerade skildringen av
miljöer och handelser i 1940-talets Västerås gör me-
moarerna intressanta lor bl.a. släkt- och hembygdsfors-
kare.

Skildringen ärkronologiskt uppdelad i kapitel. fu tor
år, månad for månad fär man folja familjen Enochssons
liv i domprostgården i Västerås mot en bakgrund av
kyrkoårets helgdagar och vardagens sociala plikter.
Eftersom tidsperioden som skildras delvis sammanfal-
ler med andra världskriget får man även en god bild av

krigets återverkningar på livet i det neutrala Sverige.
Framörallt skildras dock Runas liv som aktivt arbe-
tande prästfru vid sin man domprostens sida.

Som stöd lor minnet har f.d. domprostinnan haft sitt
inponerande privatarkiv. Utom tryckta kallor omfattar
detta släktkrönikor, brev, gästböcker och en stor sam-

ling andra dokument. Resultatet har blivit 326 A4-si-
dor. Texten illustreras av bilder som bidrar till att göra
skildringen av människor och miljöer levande. Ett ut-
märkt person- och sakregister gör det lätt att hitta just
det man åir specialintresserad av. Man kan också sträck-
läsa Runas informativa, tankeväckande och mycket
personliga skildring, som finns tillgänglig for medlem-

marna i en vit pärm i Västerås släktforskarklubbs bib-
liotek.

Inga Lövgren
aaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaa

Någonting fiir dagens "hurtbulle?" Snabblöpning
78 mil pä 7 dagar tillryggalade nyligen landtmäteri- utfrres, med hogwederbörligt tillstånd, afunderteck-

auskultanten Alfred Eriksson, som på skidor afgick från nad i kostym och for sista gången härstädes, Söndagen
Ljusdal åtta dagar i måndags och kom fram till Luleå i den 19 mars kl. half 5 em. då Storgatan 6 gånger spring-
måndags. es på den korta tiden af 25 minuter.
I'LT den 24/3 1886 N.B. Wälwillig afgift erlägges under springningen i

bössor. Gustaf Robert Herlin
VLT 1851

l4
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Bokgåvor till klubben
Av Peder Danielsson

Kjellström Johannes

Av Larsowe Roman

Glete Jan

Glete Jan

Från Wenström till Amtrak.
Teknik i ASEA 1883-1983

Electrifying Ezperience I 883- I 983

Av Holger Carlsson

Holger Carlsson
Holger Carlsson
Holeer Carlsson

Från Anna Lisa Johanssons dödsbo har klubben
erhållit ett stort antal bocker och släktutredningar som

Anna Lisa gjort. V återkommer med en forteckning
över materialet i nästa nummer.

Tack
Till de som skänkt böcker enligt ovan och ytterli-

gare ett tack till Larsowe Roman for de nya tom-
spolarna till filmerna i läsrummet. (Han har ersatt

många av de som var dåliga och trasiga).

Ett svenskl-nordiskt slaktforskninssinstitut

ASEA under hundra år 1 883-1983

Storfioretag i starkström
Profiler och händelser ur ASEA.s historia.

Släktforskarens ABC
Hallsta Hammar (grunden till dagens Hallstahammar)
Bergshanteringen

fusbok lor Riksarkivet och Landsarkivet 1995

Prästfru och småbarnsmamma på 1940-talet.

Släktforskarnas årsbok I 996

Den gamla kyrkogården.
Mera makt åt kungen.

Släktforska! Steg for steg.

Svensk ättartavla. Nr. 6 (Referensbok)
Upplåndska slåikttavlor.
Fac similup plaga fr än | 87 2.

Anor och minnen.

Nya böcker
Arkiv hemma och ute
Enochsson Runa

Påminnelse!
Vid inventering i maj 1996 saknades foljande böcker i vår bokhylla. Kontrollera om Du glömt att lämna tillbaka

någon bok.
Ivarsson Solveig
Sahlberg Gardar
Clemensson Per
Örnberg L.M.W.
Sundelius Nils
Svenska adelsmäns öden.
Örjangård Sigurd.
Västmanland svenskt mittland.
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I{otiser
Gamlingar

Under denna rubrik hade Henry Norlin i senaste num-
mer av Ädalingen berättat om en kärngubbe på 105 år.

Här är ytterligen en.

Kungens trotjänare på Kungsörs stall och jaktstat,
Stovaktaren Hendrich Finne, som vid sitt frånftille var
136 äfu,8 månader och 12 dagar gammal. Född i Fin-
land 13 Januarij 1548, Död widh Kungsör 26 Septem-
ber 1684. Om hans levnadsöde har Erik Lindskold ör-
fattat en inskrift som ger besked.

" S å så an yth Stowacktaren Hendrich Finne, som levde
i dubbelt mannaminne, Och tiänte i Siu Kungars tijdh
uthan att han leddes dher wijd. Ty han war frisck och
mådde altijd wiill, war alltijd nöjd och altijd sall. Will
du weeta hans ålders åhr. Sij på siffran, som bredwidh
ståår".

Det finns ett oljemålningsporträtt av Hendrich Finne
på Stromsholm i "Audienset". Ehrenstrahl har vid hans

bortgång signerat duken. Ortstraditionen har mycket
att berätta om denna man på Kungsörs kungsbyggning.
Det finns även en kopia av Hendrich Finnes porträtt,
på Gripsholms Slott utlort av Ehrenstrahls lärjunge Her-
man Blodistel 1689.

Göran Berglund
Saxat ur l'/asanejdens Slak rskare rf.

Historier från Mo i Junsele

En kvinna i Mo blev på aldre dagar stum och någon
beklagade sig över detta for en bonde i byn Denne
svarade då: Ja ja menä, hon ha täla nog i sine dägarn
dännarn.

Gästgivaren Karl Fredrik Molin hade varit uppe i
kornhässjan for att hässja, och han var i vanlig ordning
något påstruken av for många ölbuteljer. Rätt som det
var tappade han greppet och öll till marken. Han över*
levde fallet, menblevlitebruten. Efter entid kom sock-
nens vördade pastor F.A.Blix till honom och formana-
de att man inte skulle gå upp i en kornhassja i det till-
stånd han var. Det var ju nårmast att fresta gud. Jä-

marn, int fresta ja gud int, fingra glatt! svarade Karl-
Fredrik. Sedan fick han frågan om det inte gjorde ont
då han foll? Jävicken, int gjorde ont precis då ja foll,
men jiivicken då ja slog i backen! Han tillade, ja hade

så lang å stögg hals inna ja floll, men nu ä n sö kort å
finl
Saxat ur Rojs nr I 1996
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Hur kommunerna växte fram.

Människor kom tidigt underfund med att de borde
samarbeta lor att lösa gemensamma problem. I byn
samlades männen på byståimma. Dåir diskuterade de bl.a.
hur byns jord skulle skötas"

När Sverige for bortåt I 000 år sedan blev kristet,
byggdes kyrkor överallt i landet. De som sökte sig till
samma kyrka bildade en socken. Männen samlades till
sockenstämma. Där diskuterade man sådant som gäll-
de kyrkan och arbetet i socknen. Efterhand blev det
allt fler gemensamma frågor man tog upp.

När industraliseringen började och folkmängden öka-
de vid mitten av 1800-talet blev de gemensamma frå-
gorna allt fler och mer omfattande.

Från 1862 bildade varje socken en kommun. Städer-
na bildade också kommuner. Sverige fick omkring 2

500 kommuner. Kommunindelningen från 1862 fanns
kvar fram till1952.

Inflyttningen till städer och tätorter under 1900-talet
gjorde att rena landsbygdskommuner fick allt fiirre in-
vånare.

I början av 1950+alet slogs därlor en rad kommuner
samman. Antalet sjönk till c.a I 000. Snart blev många
av de nya kommunerna också for små for att kunna ge

den trygghet och service som invånarna hade behov av
och enligt lag rätt att kräva, t.ex. högstadieskolor. Ännu
fler kommuner slogs samman. I dag är antalet c.a290.

I vissa frågor måste kommuner samarbeta. För att
t.ex. klara av att bygga sjukhus med dyrbar utrustning
och med läkare som är specialister delade flera kom-
muner på kostnaderna. De bildade då en landstings-
kommun.
Saxat ur Vår kommun.

Norra Häradets Dombok Höstetinget 1694

Länsman Hans Nybergh anklagade David Hammars
på Fåhröö, derföre att han oliud och lorargelse giort i
Kyrkian, i dy han låtit under predikan gåå ifrån sig een

så grof wäderhund att prästen med predikan stannade

derwid, begärade på sådan oterigheet något straff.
David Hammars swarade: Dettawore skedt af swag-

het och där med wille sig uhrsächta, men som länsman
med Socknemännerne opwijste honom folg lijk till
Kyrkan och där tagit så till lifz att han somnat och i
sömpnen låtit sådant skee.

Resolutio: David Hammars plichtar lor sådant ote-
rigl oliud i Kyrkan efter Kongl.Maij:tz allernådigaste
stadga om oliud i kyrkiorne de dato d.22 oct. 1686
medh 14 dagars fiingelse wid watten och brödh och
stående uppenbara kyrkioplicht.
Saxat ur Orti lällk nr2 1995
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Många dopnamn
Först på 1800-talet blev det i Sverige mera vanligt

bland det stora flertalet att ge mer än ett dopnamn.

Annorlunda var det dock inom de högre stånden och

en stickprovsundersökning i Elgenstierna tyder på att
det vanligast var två dopnamn. Endast i ett ffital fall
har man gett fler än tre dopnamn. Men det finns un-
dantagsfall. Det kanske mest speklakulära står friher-
ren och kyrkoherden Hummerhielm i Forlösa (H) för.

Han var son av en kapten med dopnamnen Erik Johan

och hade själv begåvats med de fem dopnamnen Bror
Uno Per Jakob Alexander. Han var äldst i syskonska-

ran och efter honom kom två systrar som även de be-
gåvats med var sina fem dopnamn. Sedan tröt tydligen
foräldrarnas fantasi och ytterligare tre syskon fick ftir-
re namn.

När den blivande kyrkoherden sjalv bildat familj och
började å barn så ville han tydligen visa sig mer upp-
finningsrik och ihardig än loräldrarna och nu vidtog en

formligen orgie i dopnamn. Så har blev namngivning-
en.

-Bror Uno Constantin Johan Hilmer Laurentius Stani-

slaus Alexander. fodd 1848
-Syster Una Laura Constance Alma Maria Ingeborg

Alexandra, född 1850
-Bror Knut Louis Joseph Eugöne Sten Martin Arvid

född 18s1

-Syster Wilhelmina Sigrid Cecilia Celestine Euphro-
syne Walfrida Thorborg fbdd 1855

-Bror Axel Eric Leopold Isaac Ragnar Malte Casi-
mir fodd 1857

-Syster Olga Ida Alice Gerda Estrid Hanna Helfrid
frdd 18s8

-Bror Ansgarius Eric Sigvard Magnus Waldemar Po-
lykarpus Augustinus född 1864

Alltså sju barn med åtta namn vardera. Utöver for-
undran infor resultatet kan man beundra skickligheten
att få varannan son och dotter så att de forsta namnen

Bror och Syster kan växla på ett så poetiskt satt.

Sannolikt finns det enstaka exempel på att en barn-
kull totalt sett fått många namn, men 56 stycken! Fira-

de man månne namnsdagar i familjen? Det vore roligt
att veta tycker Peter Heimbtirger.

Rekord?
I samband med min forskning i Forssa C:l (D län)

har jag funnit foljande notering i dödboken.
1783 17 Dec. Hustru Maja Olofsdotter i Wikengren,

26 är, av barnsbörd. Thes barn woro 4 st. som hon
lodde af sig, afhwilka 3:ne fingo nöddop, och blef straxt
ther efter döde, thet fierde barnet var dödt i moderlif-
wet. (Av de levande barnen var två flickor. Det död-
födda barnet var också en flicka).

Trillingfödslar har jag sett noterade, men flirlingar
aldrig tidigare. Har någon annat sett något liknande?

Itfargareta Stålbrand
Saxat ur Anknytningen nr. I 1996

Fyrlingar i Orsa

Vd genomgång av Orsas personalieböcker hittade
jag fyrlingar som avlidit är 1762.

OrsaFII:3 sid 158: nr.8,9,10 och 11. Brita, Olof, Per,

Erik. Håll Ol Olssons och hu. BritaErsdotter fran Han-
sjö, födda forleden tisdag som var d. 9 febr. Renata.

Deras lifstid har varit mycket kort. Olof blef död wid
pass 1 tima efter flodelsen sedan han florst undfått nod-
dop, Brita lefcle I dygn, och de andra begge sönerna 1

112 dygn. Begravdes 14 februan 1762.
Torbjörn Nas

Saxat ttr GenklangJanuari 1996

Fyrling som gifte sig med en tvilling
Paret som "producerade" fyrlingarna hette Olof

Olofsson och Stina Andersdotter och barnen floddes

27 juli 1810 i Enberga Teda fors. (C). De blev dopta
till Johanna, Anna, Olof och Greta. Johanna gifte sig

med tvillingen Lars Gustaf Wallin fodd 1 6/3 1 8 16 i Han-
sta Tillinge förs. (C) De fingo (minst ett barn) en son,

som gifte sig och fick 8 barn. Den yngste gifte sig och

fick 5 barn varav två tvillingpar.2 pojkar i första paret

och 1 av varje kon i det andra paret. Kvinnan i det
paret gifte sig och fick tre barn varav ett tvillingpar,
(en pojke och en flicka). Den flickan blev så småning-

om min fru. Vi och våra barn har klarat oss från att få
tvillingar.

S-O Sandell

Fyrlingar i Altuna (C)
Smat ur DIS-Play m4 1995 Soldat Anders östling o.h.h. Greta Stina Larsdotter
Egendomligt gifte från Sydingösby ägor fick23 och24april 1857 fyrling-

Ett kristligt äkta forbund, i sitt slag ganska egendom- ar. CatharinaMargaretha, Emmaulrica, Eric och Gus-
ligt, afkunnades häromdagen i Svedala kyrka taf. De tre lorsta fick nöddop och troligen överlevde

Den modiga brudgummen var nemligen 23 år, hans bara Gustaf.
båttre halft deremot 50 år och dubbelt så stor som han. sven olbv

Tidningen Halland ISfebruari i,886
Saxat ur Hallandsfarares information Mars 1996
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Material i landsarkiven
Per Clemensson gästade hösten 1995 Värmlands

Släktforskarforening. Amnet for dagen var kallor till
emigrantforskningerl men han inledde med allt nytt som
hänt inom arkiwäsendet på sista tiden:

* nytt landsarkiv i Karlstad
* Stadsarkivet i Stockholm är nu landsarkiv lor Stock-

holms län.
* Riksarkivets depå i Täby byggs ut.
* Landsarkivet i Göteborg skall byggas ut.
* Diskution inom SVAR om nya mikrokortcentra.
* NAD-skivan
Dåireft er underströk öredragshållaren att landsarki-

ven inte bara innehåller kyrkböcker. Här finns också
mångder av annat intressant material som ligger och
väntar på forskarna. Bland de många exempel som togs
upp kan nämnas:

* Sjökort fran Ostindiska Kompaniet med fartygens
position inprickade dag lor dag.

* Bergmästarens arkiv med forteckning över alla hyt
tedrängar i Värrnland.

* Masmästarprotokoll
* Ädre fotografier av fängar
Per Clemensson menade attlaga skiftet, industrialis-

mens genombrott och emigrationen var tre stora ske-
enden under 1800-talet som hänger samman. Under
perioden 1850-1930 emigrerade 1,2 miljoner männi-
skor från Sverige. Av dessa återvände 185 000. Chica-
go sades under denna tid var svenskarnas näst största
stad efter Stockholm.

För att illustrera de olika källorna i emigrantforsk-
ningen har Per Clemensson foljt mönsterskrivaren Carl
Friman som reste från Västergötland till USA år 1838.

Resan till Amerika har lämnat spår efter sig i olika ar-
kiv:

1. I husforhörslängden konstateras att Friman utflyt-
tat till Amerika.

2. Utflyttningslängden bekräftar att Friman tagit ut
flyttningsbetyg for att flytta till Amerika.

3. Passjournalen från Skövde visar att Friman tagit
ut inrikespass for resa till Goteborg. Passjourna-

lerna finns i ltinsstyrelsearkivet.
4. Passjournalen från Göteborgs landskansli utvisar

att Friman fitt utrikespass. Avskrifter av dessajour-
naler finns i vissa fall i Riksarkivet och Krigsarki-
vet. Det var nämligen så att avgiften som erlades
lor utrikespass tillloll fl ottans pensionskassa.

5. I sjömanshusets arkiv kan man se vilka fartyg som
avgick från Göteborg till USA vid den aktuella tid-
punkten.
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6. Manifesten från ankommande fartyg till amerikansk
hamn är mikrofilmade i USA. I manifesten finns
passagerarna namngivna. Emigranterna har nu satt
sin fot på amerikansk mark och är sedan svåra att
folja, åtminstone vid tiden for Frimans resa.

Ntir den stora emigrationsvågen kom igång hade pass-

tvånget avskaffats. Ä andra sidan måste man ha flytt-
ningsattest och intyg om fullgjord militartjånst för att
å lamna svensk hamn. Men dessa restriktioner kunde
kringgås medels forfalskningar eller att man reste ut
från Danmark eller Norge.

Enligt lag skulle forteckningar över losta biljetter
upprättas per fartyg. Sådana finns också bevarade:

Göteborg 1869-1954
Malmö 1874-T939
Hälsingborg 1899-1964
Kalmar 1880-1893
Norrköping 1859-1919
Stockholm 1869-1944
Köpenhamn 1868-1933
Hamburg 1850-1891

Mikrofilmade forteckningar finns även från de norska
hamnstäderna Oslo, Bergen, Ålesund, Kristiansund,
Kristiansand och Trondheim. 1996 beräknas en CD-
skiva komma ut innehållande 1,3 miljoner emigranter
från alla svenska hamnar. Så småningom kommer den

att kompletteras med svenskar som emigrerat från ut-
landska hamnar. I år kommer också ett register över
sjoman som rymt i främmande hamnar.

Slutligen berörde han ett antal andra arkiv där man
kan finna emigranter.

* Böcker över obefintliga efter 1880.
* Avmönstringsrullor i sjömanshusets arkiv.
* Domkapitlens arkiv innehåller efterforskningar av

forswnna äilcta makar i samband med att skilsmä

sor begärts.
* Personer som vistades i Amerika var befriade från

skatt och kan därlor återfinnas i skattemyndighe-
ternas avkortningslängder. Som verifikation kan det
finnas brev som styrker uppgiften i längden.

* I Riksarkivet och hos UD finns den så kallade na-

tionalitetsmatrikeln. Det är en ofullbordad forteck-
ning över svenskaq bosatta i utlandet.

* Svenska Amerikalinjens arkiv från senare tid inne-
håller passagerarlistor där man kan finna svensk-
amerikaner som besökt det gamla hemlandet.

* Landsarkivet i Goteborg forvarar emigrationsagen-
turen Bröderna Larssons arkiv innehållande I 10 vo-
lymer med brev.

Saxat ur VtirmlandsAnor nr. I 1996
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Efterlysningar
EfterlysningEfterlysning

Under sökande efter mina rötter har jag funnit en ana Når jag annonserade i Swedish American Genealo-

EwaMariaLindfodd 1777-02-OliS:tlliansforsam- gist efter min slakt i Amerika, fick jag ett brev från

ling enligt dopboken. Hennes far Erik Lind var kans- Walter G.A.E. Enström i lowa. Han berättade en del

list vid Östra tullen. Vidare efterfiorskning har ej givit om min släkt, men ställde också en del frågor om sin

något resultat. Vet någon något om henne? Forskar nå- släkt från Västerås. Jag citerar: "Jag har också anknyt-

gon om henne? Tacksam frr eventuella upplysningar ning till Västerås. Min farfars farmors farvar fiiltvabeln

är: Lars Erik Belin född i Dingtuna, men flyttade senare

Britta Mickelsson Korpvägen 33 802 64 Gävle. till Dalarna. Hans far var Erik Slitterstedt och hans

mor var Stina Klinga. Jag tror dessa namn är soldat-

Efterlysning namn. Min färfars farfar flyttade också till Irsta på 1840-

talet. Jag har inte lyckats finna honom där".
Uppgifter angående Västeråsbiskopen Johannes ,e.r deinågon som känner till något om dessa perso-

Rudbeckius sökes. Personer som forskar eller på 1n- ner, vore jag tacksa- ffi veta det, så att jag kan hjålpa
nat sått varit i kontakt med honom efterlyses. Finns det Wjter Enström. som söker sina svenska rötter.
någon släktflorening? Jag söker också en "festgåva" som Margit Kellander-Storm telefon A2l-14 72 3g
utkom till Rudbeckiusjubileet 1923. Uniformsgatan 6 723 S0 Västerås

Britt-Marie Nilsson Gränevägen 9 511 62 Skene

telefon 0320-33 370
Jag är ättling till denna man därav mitt intresse.

Enl. Ordf. Sven Olby så heter 'festgåvan"
En festgava till Rudbeckiusjubileet 1923. (Svenska lqtrkans
di akoni styre lse ns far I ag).

En annan bok som det kan finnas uppgifter i tir:
Uppsatser efter Rudbeckius. (Prosten Ulf Enocksson redaktar)
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Sveriges Släktforskarftirbund

Styrelsen och funktionärer for 1995-96
Krister L:son Lagersvärd (ordf.)
Jan Appelquist
Thord Bylund
Leif Gidlöf
Carl-Gösta Gyllenswärd
Britt Hagman
Bernth Lindfors
Ingrid Nilsson
Kjerstin Olofsson
Carl-Olof Sahlin
Marianne Söderfiäll
Carl Szaba d (kassaförvalt.)
Elisabeth Thorsell (sekr.)
Margareta Hasselgren (,albere dn.)

EnstavägenZ? 183 40 Täby 08-792 07 00

Tjådervägen 27 161 39 Bromma 08-25 88 9l
Granudden 2 871 40 Härnösand 0611-203 16

Gyllingvägen I 179 63 Stenhamra 08-560 446 29

Trefaldighetsv. l0 352 6I Växjö 0470-625 00

Box2l31 5ll 02 Skene 0320-48487
Forellvägen 12 860 20 Njurunda 060-3 15 34

Valldammsg.Z3 A 231 43 Trelleborg 0410-163 76

Lars väg 7 515 35 Viskafors 033-29 42 46

Högomsvägen 38 183 50 Täby 08-756 33 14

Fjällnäsgränd 34 B 982 39 Gällivare 0970-144 35

Box 3030 12203 Enskede 08-659 31 10

Hästskovägen 45 175 39 Järftilla 08-580 188 97

Sommarvägen 7 374 30 Karlshamn 0454-891 T2
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PORTO BETAL

Stämning.
Läroverkets rektor har uttagit

stämning på Vasterås stad, med
yrkande att staden måtte varda
ålagd att, jemlikt ett af framlidne
fabrikör Sundin vid donerandet af
den s.k. Sunclinska parken, fästadt
villkor, i den händelse parken
blefize "bebygd", betala 5 000
kronor till en stipendiefond vid
läroverket.
t'LT t5i7 1886

(Kanske något for dagens rektor att ta

.fa,sta på, då det tru i sonmnr åter stod i
l'LT att nögon form av "bar" skulle
b.vgg,as i parken)

$/esfer,is.

Bilden är tagen från "Gamla trtasrc rås b i I de r " u tgiv e n av I.'- a s Fri m arksk I u b b
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För Dig som vill använda datorn som hjälpmedel i släktforskning.

Medfemsavgift fiir 1996 40:- Postgiro: ll7 54 99 - I
DIS-Aros Box 10005 720 10 Västerås Tel: 021-520 56 eller 41 51 43
DIS-Aros Hemmasida på INTERNET
http : //macservi. gd.chalmers. se/www/anstÄl ans/d isweb/dis-aros. html
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