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Höstens program
Torsdagen den 13 september klockan 19.00.
Evald "Charlie" Thunberg kommer och berättar om
"Hur det var att växa upp i Västerås på 193O-taiet."
Lokal: lvlälarEnergis samlingslokal "Kopplingen"
Adress: Carl Hennings gata 2.
Anmälan till Gert Alsenmyr, 021-41 l-l22 eller
Sten-O.,'e Sandeil 021-620 65 senast
måndagen den 10 september. (s'e dncn sidun I7)
Torsdagen den 11 oktober klockan 19.00.
Landsarkivarie Bode Janzon kommer och berättar om
landsarkivet i Uppsala. Han kommer att taia om vad
de gör. förutom att hjälpa siäktforskare. och vad som
finns i landsarkivet.
Lokal: MälarEnergis samlingslokal "Kopplingen"
Adress: Carl Hennings gata 2.
Anmälan till Larsowe Roman tfn. 02 1 -3 5 86 91 senast
måndagen den 8 oktober.

T-forden som här står på Skolgatan i Västerås år 191 8
innehades av den berörnda barnmorskan "Pila-Britta''.
Barnet hon förlöste denna fina julidag trätfade jag 83
år senare på Gr.vta sjukhem och hon identillerade bilden tiilsammans med sin make.
Barie f|udline

Innehåll
Höstens

Torsdagen den 8 november klockan 19.00
Bjöm Lippold berättar om "Knekten i helg och Söken".
Lokal: NlälarEnergis samlingslokal "Kopplingen''
Adress: Carl Hennings gata 2.
Anmälan till Sven Olby tln.021-241 94 eller
Larsor.ve Roman tth.02i-35 86 91 senast 4 nov.

Torsdagen den 29 november klockan Li.30
Lokal : Bibliotekets släktforskarsal.
tr4öte för nya medlemmar, som får personlig inbjudan.

Torsdagen 6 december klockan 19.00
Demonstration av klubbens CD-skivor.
Lokal: MälarEner-eis samlingslokai "Kopplingen"
Adress: Carl Hennings gata 2.
Anmälan tili Sven Olby tfn.021-204 94 eller
Larsowe Roman tfn.021-35 86 91 senast 2 dec.
(se civen sic{an
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Ordföranden har ordet
Tack Yngve lvfathisen för ett fint arbete som kassör.
Välkommen Nils Sellddn i styrelsen, hoppas du
kommer att trivas.
Den nya forskarför'teckningen är klar och har delats
ut till dem som besökt våra möten. Har du inte fått
den, kontakta någon i styrelsen eller besök nägot av
höstens möten. Har du internet kan du få den i
elektonisk form. Skicka då din e-postadress tiii:
soy@mdh.se
Uppropet i föna numret om hjälp med soldatforskning i Västmanland fick inget gehör. Ulla Sköid har
nu börjat insamlandet. så har du soidater i din forskning. hoppas vi aft du delar med dig, så att inget dubbelarbete behöver göras. Nog finns det väl nägra i kiubben som är intresserade av soldater och som vill hjälpa
till? Hör av digl
I höst får vi besök av Björn Lippold som basar över
det centrala soidatregistret. Han öppnade Garnisionsmuseet i Skövde törsta juni. Jag var där och hälsade
honom välkommen till Västerås.
lvlan kan ansöka om pengar ti11 olika projekt från
Sveriges Släktforskariörbund. Vi har ett förslag på att
datorisera Abraham Hi.ilphers kortregister och göra det
tiligängligt på Internet. För att kunna söka bidrag måste
vi ha några intresserade som kan utfcjra arbetet. Biblioteket kan eventuellt upplåta ett forskamim där jobbet kan göras. Är du intresserad. ring mig!
''Ärets
Förbundet har också instiftat två priser till
arkiv" och "Ärets bibliotek". De skall vara goda exempei lör andra när det gälier service åt släktfbrskare.
Det skall finnas hjälpsam personal. läsapparater. mikrohlm.rkort. linerarur. dator med Internet och CD-ROlv{
och kop ieringsmoj 1i gheter. S eimarbetet med forenin gar
skall vara bra. avgifterna acceptabla. öppettiderna
generösa m.m. Nominering kan göras av förening
eller enskilda medlemmar före 1 maj vale år. Priset
på 10 000 k utdeias på Bokmässan i Göteborg.
Förbundet utdelar även hedersdiplom till personer
som gjort utmärkta insatser inom släktforskarrörelsen
på t-öreningsnivå. Tiil vår glädje tiildeias Ulla Sköld
denna utmärkelse i år under Släktforskardagarna i
Borås. GR{TTISI
Till sist vill jag vidarebefordra ett tips om ett radioprogram som passar släktlbrskare. Det är Vetenskapsradion i Pi torsdagar kl. 13.20-13.45 med repris 1ördagarkl. 1i.03-11.28.
Vi kanske ses i Borås 25-26 aususti.
Sven Olby
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Presentation av ny
styrelsemedlem.
Född: 1935 i Piteå Landsförsamling
Utbildn: Foikskola i Koler
7 år. ASEA:s industriskola
Västerås. lindare av
elmotorer/generatorer 3 år.

Förberedande kurs for
Fackskola i Västerås 1 år
NIilitär: Troppchefsutbildn
(serg) vid Lv2 i Linkoping, senare Lv3 i Non-tälje
Arbeten: Deltog i skötsel av lantbruk. ryggskada
195i vid timmeravverkning. 1951-1959 ASEA Västerås. senast som provare av elektronik apparater.
1959-1995 IBM Västerås. Service på hårdvara, program, totalansvar för stora dataanläggningar. specialist inom området data-lagring på tape. Har under mina
,16 år på IBM arbetat med det mesta som det lanns en
IBNl-sk-v-lt på. och geograf-rskt meilan Luleå och Lund.
Nuvarande: Ar,talspensionzir 1 995-2000, sedan dess
'statsanställd'.
Engagemang: inom Västerås lv{FiF-avd som sekreterare. Inom N,vkterhetsrörelsens Pensionärs Förening
som suppleant. inom PRO Bäckby som ledare för datacirklar och släktforskarcirkiar. revisor i Samftillighets
föreningen Ritblocket. ordförande i Samfiillighetsfö-

renin-qen Akvarellen. Vid behov bistår jag vid
PC-problem hos vänner och bekanta.
Forsknins: VIin egen siäktforskning började med en
morbroders utskrifter av våra anf;ider. Sedan har det
mest handlat om min frus anor från Tornedalen. Det
har visat sig att vi har släktingar som ingått äktenskap
(Kuckkola - Älvsbyn). Vi använder ett program som
heter 'lV{insiäkt' av Henrik Dannberg i Lund. NIin fru
har nära 30.000 namn med basen i Kukkola. och jag
har drygt 25.000 i min file med basen i Piteå lfs. Filerna har en viss överlappning.
Övrist: 1989 i sept fick jag en hjän-rbiödning som förlamade min vänstra sida helt. På sjukhus 14 dagar.
hemma i 14 dagar, halvtid 14 dagar, sedan fulltid. Min
arbete var då programservice med placering i kontoret
på Biskopsgatan f . ivlina resor till kunderna fick under den närmaste tiden företas i sällskap med annan
person som körde. Återkom så småningom till hårdvaruservice i Västerås med omnejd på de stora dataanläggningama. Ansvarig for Örebro-området och åter
i Västerås det sista halvåret med lättare uppgifter. men
assisterande utåt över mellansveriqe.
Nils Selldön
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Mötesreferat
Medlemsmötet 14 februari 2001'
Till detta möte kom 63 medlemmar. för att lyssna tili
Lillemor Normark från Skattemyndigheten och Karl
Gustav Grön om hans forskning.
Lillemor Normark berättade om dagens folkbokforing och Ailmänhetens terminal.
1991 överfördes, genom en ny lag, folkbokföringen
från Svenska Kyrkans Pastorsexpeditioner till Skattemyndighetens lokalkontor i varje kommun'
1947 kom personaktsförordningen' Den föreskrev
att famiijens barn endast skuile vararegistrerade i moderns personakt och inga barn i faderns personakt'
Denna förordning gjorde också att barn som var 16 är
och äldre helt plotsligt blev föräldralösa' Detta stora
fel rättades till i991, då den nya lagen kom' Skattemyndigheten för inga s.k. ministralböcker'
Från och med 1991 b1'ttes ordet personakt ut mot
ordet personbiid. I personbildsregistret får man veta
personnummer. gift eller ogift. vigsel, barn, död och
vilket skattekontor man zir registrerad hos'
På Atlmänhetens Terminal hittar man i Personbilden: "Diarium för enskilda ärenden. personnummer'
samtliga ärenden och Ärendetyp under en viss tidsperiod". Om man har tillgang till personnummer kan man
i centralregistret se om personen är gift eller ogift' I
det registret finns också ett s.k. "basregister" där kan
man hitta efternamnet och tijdelsetid' I basregistret
finns också uppgifi om när sista flytningen inom landet gjordes före i 99 i och vilket skattekontor man tilihörde.

Lillemor berättade om hur personnumret kom till
och när det biev datoriserat 1961 vi fick det tiosiffriga
personnumret. Det kommer ett nltt tblkbokföringssystem som heter "Folke" är 2002.
Kari Gustav Grön berättade om "En bruksfamiljs
farföräldrar och far och
s.v-skonen till tadem. Berätteisen började i Brevens bruk
i s,vdöstra Närke. fortsatte till Laxå bruk i södra Närke,
och diirefter tiil Fagersta bruk i nordvästra Västman-

öc1en". Det handlade om hans

Iand.

År

1854 när man bodde i Brevens Bruk bytes efter-

namnet Larsson till Grön. Karl Gustavs farfar var "Väilare" vid Fagersta Bruk. Hans far föddes år 1889 i Fagersta.

Karl Gustav berättade att när hans farmor var 15 år
kom hon som piga till Västanfors Herrgård. där fanns
den kände Rune Lindströms färmor. Denna farmor
kallade Gröns tärmor för "ragata" eftersom hon trodde

It
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att det var ett fint och artigt tilltalsord'
Vid Fagersta Bruk fanns det många med efternamnet
Karlsson, så därför fick man lov att lägga till något till
Karisson, for att veta vilken Karlsson man talade om,
t.ex. "Ideal-Karisson".
Karl Gustavs farfar och ldeai-Karlsson var med och
bildade en Metodistförsamling i Fagersta' i886 hade
man döpt I 8 barn i denna församling' 19 i 5 kunde församlingen inviga sin egen kyrka i Fagersta'
Karl Gustavs berättelse avslutades med att han talade om vad som hänt och hände hans fars syskon under årens lopp.
Vicl

noteringsblocket rnecl penna satt Larsowe Roman

Årsmötet den 26 mars 2001.
Till årsmötet. som hölis i MälarEnergis samlingssal
"Kopplingen", kom det 58 st medlemmar' Det var glädjande att så många kom till mötet'
Ordforanden Sven Olby hälsade alla närvarande välkomna och särskilt välko mnades forbundsordforande
Ted Rosvall.
Ted Rosvalls föredrag hette "Mannen som försvann"
eller "Hur man forskar i Amerika"' Efter samkvämet
lämnade Rosvail information om pågående och kommande aktiviteter inom förbundet' Rosvall presenterade sig sjalv och berättade att han är kantor tiii yrket,
samt att han ansvarar för det musikaliska i 16 kyrkor
och 1 kapell. och bor utanför Falköping
"Mannen som försvann" hette Kari Arvid Sandgren
och föddes i 893 på gården Kulan utanför Falköping'
Hans tär hette Clas Sandgren. i samband med det 12:e
barnet föddes 1905. så dog både Karl Arvids mor och
det nyfödda barnet. 1908 konfirmerades

Arvid'

Arvid arbetade som brödutkörare hos det i Falköping kända Biomgrens Konditori, och det var han
mycket stolt över, för det ansågs som fint att få arbeta
åt Blomgrens.

Han ville. som många andra på den tiden, aka till
"Det föriovade landet i väster". När han hade tjänat
ihop pengar, så att de räckte till en USA-biljett, köpte
Arvid en sådan. I februari 1914 tog Arvid båten till
New York. Från New York tog sig Arvid till Minnesota och Minneapoiis där han tog in på Union Hotell
och kom att bo där ganska länge' 1937 kom det ett
brev. som det skulle visa sig vara det sista livstecknet
från Arvid. Eftersom detta var det sista från Arvid, så
ansökte anhöriga, hiir i Sverige, om att få Arvid dödförklarad, och så blev det också'
I oktober 1972 reste Ted till USA för att forska efter
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Arvid, på uppdrag av Arvids anhöriga. Ted fann då att Medlemsmötet 25 april 2001.
Arvid som måste ha levt 1942,menArvids namn hade Vi var cirka 25 medlemmar, som kom föratt lyssna till
blivit ändrat till Alvin C. (Kari) Sandgren.
Bertil Foss, från Norberg. Foss är född 1946 i Arboga,
Det kom ett brev 1981 till Rosvali från polisen i bodde sedan i Sundsvall under 20 år och därefter ett
lVlinneapolis att de''hade en "John Dou" 1: en okänd antal år i Enköping innan han flynade till Norberg for
mansperson) i sitt register som stämde överens med 7 år sedan.
beskrivningen på Arvid. Ted åkte åter till USA efter
Han berättade om sitt forskningsarbete inom fem
att han fått brevbekräftelse på att Arvid levdeoch han
socknar i Norbergs Bergslag. De socknar det gäller är
hittade Arvid. via en liten tunn lokal teiefbn.katalog, i Karbenning, Norberg, Västerflimebo, Västervåla och
en liten stad i norra USA på gränsen mot Kanada.
Västanfors. Bertil Foss håller nu på med att resistrera
Alvin C. (: Karl Arvid) Sandgren dog den 12 fb- resuitaten i ett digitalt arkiv: "Person Arkiv Norbergs
bruari 1982. Efter sitt föredrag gav Ted tips om hur Bergslag" förkortat P.A.N.B. Underiaget till detta arman gör när man skall forska efter släkten i USA.
kiv är hämtat från tryckta och otryckta källor. De kälRosvail informerade om att det tlnns 129 öreningar lor som han använt sig av är: Länskalendrarl 892.1902
och klubbar i f-örbundet med c:a 49.000 medlemmar
och 1 88 I-1967 , bygdebeskrivningar. biografier. kyrkototalt, och att förbundet ger foreningar och klubbar så böcker. företagsarkiv och föreningsarkiv.
mycket stöd som möjiigt.
Nleningen med detta arbere är att registrera ALLA
Förbundsst,vrelsen har beslutat ge ut två ny'a personer som bott inom Norber_9s Bereslag tiån i 880uppmiirksamhetspriser; Ett "Bibliotekspris" på 1 0.000
talet till nutid. Antalet indaterade personer iir c:a 13.000
kronor till det bibliotek som ser den bästa servicen till fiån tiden i 884- 1967.
släkrforskarna. och ett "Arkrvpris" på 10.000 kronor
Efter iöredraget gavs mojlighet att ställa lrågor till
tiil det arkiv som har bästa service och har bästa öppet- Ber-til Foss om hur l-ran lagt upp sitt arbete. Det blev
tider fbr släktforskare.
frågor om dataprogrammet, och om hur han gått till
Dessutom kommer tbrbundet att ordna med ett så väga för att komma åt en del material som inte är av
kallat ''Aktivitetsstöd" på 3.000:-. som föreningar och officiell natur. Vid detta möte såldes det inget loneri.
klubbar kan söka en gång per ar. tbr att t.ex. ordna Mötet avslutades med sedvanligt samkr,'äm.
med ett s.k. "Öppet Hus" för icke medlemmar. Vi fick
lloteringar gjorcle Lsrsowe Roman, selcreterare.
också veta att förbundet ordnar med en resa till USA i
september i år. Där kommer förbundet deitaga i en utOnsdagen 5 maj 2001.
ställning som Amerikanska Släktforskartörbundet har Vårens informationsmöte för n-.,"a medlemmar hölls på
i Deven Port. vid sin motsvarighet tiil våra "Släkt- Sradsbibiioteket i Väsrerås.
Tio nya medlemmar var inbjudna till mötet, men
fbrskardagar" med förbundsstämma. Den som vill fär
följa med på egen bekostnad.
eiva koml De välkomnades til1 klubben av hela styrelEfter det att Sven Olby'tackat Ted Rosvall för före- sen. så när som på ordföranden. viiken hade fån fördraget o c h f-ö rbundsintbrmationen börj ade årsmö tes- hinder.
Vice ordförande Peder D. höll i trådarna och förevitiirhandlingarna. !'aiet till sf,v"reisen utföll på foljande
sade vad klubben äger/eller disponerar i biblioteket det
sätt: ordförande Sven Olbv, Larsowe Roman. Gunnar
på
Andersson omval, samt suppleanter
ett år Gert s.k. ficherummet med innehåll samt filmrummet. I
Alsenmyr omval, och Nils Sellden n1val. Peder Da- filmrummet. det högra av de två. tims mikrofilmer
nieisson och Sten-Ove Sandell har båda ett år kvar på som tillhör bibiioteket. men klubben har en del grannsin mandattid. Årsmötet valde enhälligt Håkan Öst- kommuner samt sju mikrofilm- och två mikroficheholm till Hedersmedlem. Vi uppvaktade vår 400:de läsare. Där finns filmer som täcker heia Västmanlands
mediem Elsvig Eiiet-Petersson med blommor och län t.o.m. år 1875-1900. Det är lite olika tidsperioder
i olika församlingar. Det finns dessutom lite "spridda"
klubbnål. Sven Olbytackade avgående kassören Yngve
f-rlmer från en dei grannförsamlingar och även några
lV{athisen med en present. för det flna arbetet han lagt
göra
mikrofilmer. I flcherummet finns alltså mikropå
överandra
att
klubbens
ekonomi
förståelig
och
ner
fiche från hela Västmanlands län, så långt fram i tiden
skådlig.
man kan komma (70 års sekretess). samt även en del
Detta referat skrevs av Larsowe Roman. se/rreteraren.

av kiubben inköpta fiche från en del grannförsamlingar.

fra mikroficheiäsare och en dator.
Senare under år 2001 kommer klubben att inköpa

Där står

forts. ncista
Itttp ://uros ian a. w e bj u mp.

co

m

.sfda

AROSIA^IA

Hösten 2ool

en ny ficheläsare, I datorn finns NAD-, Emigrant-,
Död-. och Söderskivan, samt Johannes Rudbeckius ättlingar, 1620-1900. Om man har med eget papper, kan
man skriva ut uppgifter från CD-skivorna' NAD betyder Nationell Arkiv Databas.
Diir kan man söka efter olika, kiinda och inrapporterade arkiv. Man kan också söka efter innehållet i de
olika arkiven. Emigrantskivan innehåller: Emihamn,
Emibas, Emisjö samt SAKA som är ett amerikanskt
databasformulär. På den s'k. dödskivan finns alla
svenskar som avlidit under åren 1950-3 1/ 8 i999' Personer avlidna flore 1970 kan ej sökas på namnuppgifter,
eller födelseuppgifter eftersom dessa ej är inmatade i
registret. Söder i våra hjärtan. den s'k' "Söderskivan"
upptar alla personer som bott på söder i Stockhoim
under perioden 1 870-1930'
Klubben äger dessutom ett antal CD-skivor, som
man kan låna hem för 20 kr./vecka. tv-lan vänder sig
till kassören i föreningen Gunnar Andersson för att 1åna någon av dessa skivor.
I ficherummet finns också beställningskatalogen från

SVAR över mikrofilmat material på fiche. vilka kan
iånas hem ftan SVAR i Ramsele' Lånetiden är c:a frra
veckor, till en kostnad av 16 kr. per gång och volym'
I hyilorna finns det en hel del släktforskningslittera:ur av olika slag. En del är referensmaterial. men en
.rei del kan lånas hem av medlem. Hur man lånar t-inns
:lvisningar för vid hyllan. Där finns också ett större
antai släktforskar tidningar från andra föreningar i lanlct
På bordet i detta rum ligger "bokningspärmen" där
nan bokar dag och tid samt vilken apparat man vill
oisponera under bibliotekets öppettider'
Västerås Släktforskarklubbs tidskriil heter
.\ROSIANA och kommer med två nuffrner per år. vaniigen i januari och augusti. lviedlemmarna uppmanades att lämna in bidrag till redaktören eller någon i
iedaktionskommitten. Som avslutning delades den nya
tbrskarförteckningen samt den stora antavlan ut till de
.rärvarande.

Det gavs även möjiighet att inhandla klubbnålen för
ijugo kronor. Denna gång serverades inget kaffe vilket
tnnars är brukiigt vid klubbens sammankomster'
I anslutning till "Släktforskarrummen" finns bibliorekets samlingar av västmanlandslitteratur' En del är
tclr hemlån. men en hei del är enbart referensliftefatur.
Sekreterarens anteckningar tolkades av dennes
hustru, B irgitta Roman.
)agen idag tir en mcirx,acirdig sak'
Ttjnk, evighetfram t:ch evighet
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Vårresan 19 maj
Färden gick via Gunnilbo och Skinnskatteberg genom
skogarna över den biologiska Norrlands-gränsen till
Vlalingsbo. som ingår i Ekomuseum Bergslagen' Dagen inleddes med en kulen kafferast i Malingsbo dans-

pavilj ong, invigd midsommaren 1922'
Vid hengården togs vi emot av guiden, Ann-Kristin
Treard, elegant klädd i kammarjungfrudräkt' De tidigare byggnaderna. som upplorts i mitten på 1600-talet, eldhärjades svårt i 699 och ersattes år 1700 av denna
huvudbyggnad uppförd i karolinsk stil med säteritak
samt två flyglar. Husen står idag oanvända'
Vi fick däremot gå in i S:ta Armas kapell, byggt 1708
av bruksägaren Petter Snack. Diir fick vi intressant information om bruket och patroner. Carl Gustaf von
Ehrenhielm var den forste patron som bodde i Malingsbo. Bruket hade totalansvar för folket på bruket.
i200-1400 personer kunde bo där.
Är 1750 var Malingsbo Västerbergslagens största
bruk. i totalansvar ingick strävanden att hålla folk
friska. så niir koieraepidemin hfiade på 1800-talet hade
man beväpnade torpare i grindstugorna for att stoppa
besökare. ingen person dog i kolera i Malingsbo'
Mest fascinerande var ändå infonnationen om hur
folk behandlats i detta land. Niir skogen växt upp och
var åtråvärd för bruket hade några generationer redan
bott där och ingen visste var ägardokumenteVtorparsedeln. utf;irdad av kungen. fanns. Då förklarade bruket att hemmanet tilihörde bruket och ägaren f,rck bli
kolare eller dyl. Om detta fick vi veta mycket' nämligen Spann-Karins historia. som handlar om en läskunnig k,tinous kamp for ett hemman, som bruket tagit
ifrån henne och hennes man Jan i Spannb.vn' Hon fick
upprättelse av självaste kungen, Karl XIV Johan' Detta

ai ingen skröna utan finns dokumenterat i protokoll'
Vi vandrade på höjden längs kvamdammen, dåir bävrama ftillt stora träd som ligger huller om builer' Vid
de grova lärkträden mitt emot komskruven stannade
vi för att med blicken vandra 350 ar' Niira hengarden
såg vi Malingsbos äldsta byggnad' ett sädesmagasin
byggt 1659 av handbilat timmer i tre våningar' Framtåiott hade vi komskruven från 1822 med 228 ventilationsgiuggar och 24 fickor för 3 ton säd i varje' Där
torkade och förvarade man säden' Till höger uppe på
höjden reste sig moderna tiders silos' Alia dessa byggnader var emellertid konstruerade för produkter från
samma marker.

Efter en kort orientering i området åkte vi vidare till
Toltibo Hoteil. en f.d. ladugård. och åt en god iunch'
Där tog Helge Persson hand om oss och informerade
om Tolfsbo by, omnämnd redan 1367' Eniigt 1ij9-ql:
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skattelängd förekom järnframställning hiir. Här bodde
fore skiftesreformen självägande bergsmän runt hyttan
och ån. Några finska namn har man inte påträffat. I 860
ÄnROCÅRDEN Vingåker
var Toifsbo större iin kyrkbyn i Söderbärke. Tolfsbo Anblte i socknama Västra och
Ostra Vingåker samt
hltta, som fanns redan 1662, lades ner 18.{7 och gick Österåker anordnas vid Åbrogarden
Vingaker iörda_
då ihop med VZisterby hyra. Slagget fran Vzisterby hytta
gen den 8 september 200l kl, 10.00 -15.00.
iir idag sprin som fuilnadsmaterial i hela Söderbarke. Läsapparater och mikrokort för socknarna,
samt data_
Obsl Siaggvarpar är idag K-märkta. så man får inte baser för V.o.Ö. Vingåker kommer
att finnas.
plocka slagg. Juvelerarna salufor sällan bergssiags- V. Vin gakers Hembygdsforenin gs arkiv (
ino m gån gav_
smycken numera.
stånd) kommer att vara öppet for studier av foton. kar_
Sista platsen vi besökte håller på att heit utplånas.
tor och hembygdslitterarur.
Det sista vitrappade gamla huset håller Fagersta komAvgift: 120 k./deltagare (betalas vid entren) och i pri_
mun på att riva. Platsen hette Vik och var en gång en set ingår väikomstkaffe, samt kI.12.00
kaffe/the och
metropol vid Viksviken i Södra Barken. Linne beskri- smörgås (modell stöne).
ver platsen som en liten stad. Längs b1'vägen låg ett Deltagarförteckning kommer att sändas några
dagar
50-tal hus. faktorier. och från stranden hade byggts innan via post eller e-post.
otaliga bryggor där jakterna kunde lasta spannmål och Anmälan senast den 20 augusti (om du vill vara
med i
lossa jäm. Här fanns kronans jämvåg och rull. Under
deltagarförteckningen) tiil :
1700-taiet kom750Ä av järner i Stockholms hamn fiån
Bo Olson. Kåsta Kälistuean - 643 91 Vineåker.
Vik. Fororna gick över Baegbron rill och från Köping.
tel. kvftlstid: 0li1-itöf
Niir Strömsholms kanal by'ggdes föriorade Vik så småe-post : sm5 lnd@al gonet. se
ningom sin bewdelse. Kanalen bvegdes nämligen i
niista vik i Södra Barken så att jaktema inte passerade
Tu n a-L u n d a-Bergs ham m a r
vik.
Ny köping- Oxelösunds s lakttbrskarförening ano rdnar
Idag heter platsen Viksberg och vid srranden ligger
i samarbete med Tuna-Lunda-Bergshammars F{emFagerstas vattentäkt. Väster om Riksväg 66 kan man
byedsföreningar Anbltardag i Föreningsborgen i Tuna.
forttärande se en ekonomib,v-ggnad med deiar av en Lördagen den 1,'9 kl. 10.00-17.00
vägg byggd av slaegsten. Tidigare iänns en vacker laAnmälningar moftages av:
dugard byggd i slaggsten. men den revs av en inflyttad
Cfuistel Eriksson. Borgargatan 15c, 6l 1 j0 N."*köping.
person. som saknade sinne för hemb,v-gdsvård. Enligt
tth.01-i5-21 29 83
en artikel i Fagersta Posten 20lll 2000 kunde slaggE-post: chris.eriksson@swipnet. se
stensbyggnaderna ha blivit för Ber"slaqen vad kors:
IYya
virkeshusen tir för Skåne.
Detta var en lärorik resa. som vi varmt rekommen- Odd Fellows i Sverige. lvledlemsförreckning 1994.
derar. Kunniga guider, som har en brinnande intresse
I Bergmästar'ns Kretsar. Bengt Norstedt
for sin bygd, är en tillgång på studieresor. Ekomuseum
Svenska armens ruila. 1923
har
välutbildade
guider.
Bergslagen
NIan kan bara beSvenska smedsliikter nr. 12. Lögdqvist, Spangberg och
klaga att endast 10 medlemmar av -t03 t-öljde med på Sverkström.
resan.
Svenska antavlor 3-2001
Släktforskarnas årsbok 200 1
Tips om litteratur.
* .{nr lvlarie Gunnarsson. Bygden berättar. Kultur- TACK
Barbro Envall har sk:inkt "Söderskivan', till klubben
miljöer i Smedjebackens kommun. Dalarnas museurns
och vår samling av CD-skivor utökas diirmed. En stort
serie av rapporter: 21. ISBN 9I-87466-24-1
* Christina Noriander. Skogsfinnar i Smedjebackens tack för gåvan.
kommun.
Hos faera pigan i Barkarö.
* Bengt Nordstedt. I Beremästar'ns Kretsar - nägra
Friarna stodo i en lang kö.
vanliga händelser och miljoer i ett bergslag är 1757.
Hon sa: Nej I Förresten:
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0lla Sköld

Jol jag tar nog prästen.
Hon blev prästens n-va f;istemö.

Birgina Roman
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Salpeter och kruttillverkning
(F

orts.jttni ng fr ån fA r e gående nu m m er)

den stora producenten under denna tid' Man var diirför trungen att bygga upp en egen inhemsk produktion. Ett annat förhållande kunde hota rikets siikerhet
vid en avspärrning, genom att man då riskerade att stå
utan egentiliverkat krut. Priset sattes därför högt i början for att successivt sänkas. Paralleller kanske kan
påvisas även i våra dagar på jordbruksprodukter och
en del andra varor.

Reglementet från 1832
Kongl. ilIaj;rs Nådiga Reglemente, forforwaltningen
af Saltpeterarendena i Riket, Gifvet Stockholms Slott
den l7 tulars 1832". Så inieds SFS 20:1832' Reglementet omfattar 32 $ med några intressanta delar'
ciger hogsta
1 $ " En crf oss i liaderfarordnad Comitö
i
Riket
samt
inseendet öfiver Salpetercirendena
af
Salpeter'
Jörwaltar och redowisar så wcil de farra
Stat';werket
fondens återstående medel' som det från
ansIag' "
utgående
till Salperernaringens befrcimjande
3$ Riket indeias i sjudningsdistrikt'
1$ Inom distriktet tillsäns en direktör vars uppgift
iir att uppdriva näringen' Han skall två gånger
per år. under våren då arbetet påborjas och se"gedan i juliiaug. eller efter samråd med KB
nomresa distriktet' för att tillse, huru Salpettertillverkningen betlriJiues, samt J-ör att gå
Districtets inwånare tillhanda med råd och upplysningctr om plantladors anlciggning, helst pa
Osterbottniska scittet' om jordens rcitta heredning
och om sjudningens werkstcillande så, att den
största aJkastning aJ'god Salpetter må erhållas
merJ clen minsta atgång af arbete och brcinsle'
samt om Sttltpetterns rening och befriande från
"

:?'
a-J1

Kopparkittel anvcind vid salpedersludninq i Finland Teckning
cw S.

Sundberg eferfoto

i Ymer

1961'

F{aturabetalning av salPeter
Genom en kunglig förordning från 1801 skulle staten
avstå från salpeterhjälpen (skatten). mot att de
skattskyidiga in natura åriigen levererade 1/2 lispund
av egen tillverkad oluttrad salpeter per helt mantal'
Denna skuile levereras till en av m,vndigheterna anvisad plats. Produktionen angavs i lispund och skålpund'
Ett lispund är 8.502 kg och ett skålpund ar 0.-12-i kg,
d.v.s. det gick 20 skåipund per lispund. Nied oiuttrad
menas salpeter som inte var renad medan luttrad åir
renad salpeter.
Den billigare utlzindska salpetern. som gick an
omsjuda, lockade siikert. Ex. konfiskerades i Umeå 202
lispund oioviigen inlord salpeter I 825. Inspektörer som
ertappades med olovligen införd salpeter förlorade
första gången halva årslönen och andra gången sitt

oarter. "
6$ "De som på Salpeterfondens forskiutande kost'
nad erkitllit, eller. efter Comitöns pröfning, h()daneft e r e rhål I a S al tp e t e r sj udni n g sp anno r' s ko I a
inom tio tir, rtiknade från det ar' då pannorne
erhallits, med en tiondedel itrligen de utgifna
utan r(inta Salpeterfonden ersritta"

förskotten

cigande lVåre Befallningshafvande, att för fullgö r ande t har af t aga w e derb ö r ande e mo t t agare s

sannolikt lönsamma j obb.
Etterhand när sjudningen biev en sak lor bonden
krävdes anmälan vid en sockenstämma per år om viika
kvantiteter respekti ve sockenman ti1 lverkat. Dessutom
ett intyg att saipetem var tillverkad inom landet' )töjligtvis var det så att man vid gränstrakterna ändå kunde
köpa salpeter billigare från utlandet och sälja till det
högre priset.
I samband med föriusten av Finland vid kiget 1809
tbrsvann tillförseln av salpeter diirifrån. Finland var
ltttp :,//a r o s iana.

c; r I i g b orge n
af Saldriften
Försttmmar panneinnehafivare
peternciringen så' att de icke inom h''vart lierde
år sjudning werkstc)lies' bör htvarje ars aJbe-
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talningssummafardubblas emot hwad har ofwan
stadgadt btifwit, och om sjudning icke inom sex
år sker. bor hela återstdende förskottet på en
gång utlcraJtuas. "
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7$ De som på ovannämnda

sätt köpt pannor skuile
betala en mark för varje lispund salpeter in natura eller i pengar efter dagspriset vid leverans-

tillftillet.
11$ Underställd direktören skulle finnas ett antal
"Werkmcistare

l2

$

l6$

"

.

Jordägare som anlitade dessa verkmästare skulie
sj äiva träffa överensko mme lse om ersättningen.
"Kunnct de clet ej, skilje War Befallningahafiuande dem emellan. sedan Directettren bly *ait hörd. "
"lVi wilje uppå Comiröns Lmderdåniga anmcilan.

ärligen bestamma det pris, hw-artill den inom
Ri ke t t i I I ** e r kade S a Ip e r e r af Jö r sw ar I i g go dh e t
blifiver aJ-Oss och Kronan inlöst. samt förestcincli ga LVara Befallnings hafwande att allmcin
kttngöreIse derom i Lcinen utJiirdo: börande
Saltpeterns inhemska tillvverkning \rdra. enligt
aJ- Comitön meddelctc{t Formulaire. styrkt med
h i nN g of ,,v e cle rb ö r ande
Saltpetersjucleri-St1,re smon.... " Direktör elier
underställd som levererade annat än egen tillverkrd salneter. skulle törsta gåneen föriora halva årsiönen och andra eången sin anställning.
19ts "Strltpeter. som oluttrctd leVvererus, bör helsr
waraJiilkomligt ren; det mct. med morsv,arande
rabatt. cifit'en sddun Sttlpeter kunna till inlö.sen
emottagas, som innehaller oarter till högst nvcr
mttrker på lispttndet. inen ej derutöfver. PröJningen cl clen /etverensgilla Salpererns halr ocl't
beskclfenhe t vverksralles genom 91 urning, e.fier
hvilken det mer eller mintlre stråligtt utseencte
wisar den stöte eller mindre renheren: och bör
detta proberingsscitt tvicl alltt i sådant afseenrle
möjligen uppkommande nvistigheter de leJivererande och monagaren emellan, sasom den
btlsta LtnrLlgen att dem haltva, antvcintlas, derest
ej de rwistande bliJtva öfiverens att hellre antaga Llet sa kallade eldprofivet, eller hwilket annat undersökningssr)tr som helst. "
21$ En liingd skulle upprättas med namn och hemvist på tillverkaren. vilken erhöll en kvinens.
22S "Quittencerne för leltvererad Salpeter inlösas
wid upptvisande r i Lanclt- Ranteriet. "
So
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Uppbördsmannen t-ick göra ar räkning " För
afrinning och aldunstning under trctnsporten
samt wiLl profwid aflewereringen rill krutbruket
ciger han att sig till godo bercibta enfierdedels
mark Salpeter pa lispundet. .. "
Västerboftens bönder kom. efter den n1'a inriktningen
av salpeterpolitiken som i stort orsakades av föriusten
av Finland. att bii storproducenterna av salpeter. I en

AROSIAI,{A

skrivelse till kommitten och vidare till Kungl. Maj:t
föreslås att Landssekreteraren och Riddaren Magnus
Wilhelm Cygnders belönas lor sina insatser att utveckla
näringen i Västerbottens län. Totalt fanns 1832 hela
2.737 salpeterlador i liinet. Största antalet fanns i Skellefteå södra och norra med 792lador. Totala produktionen salpeter var 16.746lisp. 7 skålp. varav Skellefteå bidrog med2.737lisp. En annan bidragande orsak
till Västerbottens dominans pä detta område var sannolikt det faktum att Landshövdingen Hedenberg härstammade från Österbotten. Han hade ridieare deitagit i tilh,'erkning i sin hemb-"-gd.
Nya f,vper av krut
N1,'a krun;-per uppi'anns eller utvecklades. vilket blev
början till slutet för salpeterproduktionen. \itrocellulosakrutet elier som det kallades "bomullskrutet"
utvecklades 18-16. Samma år konsrruerade AliieC Nobel nitroslvserinet. som kom att imebära en revolution t'ör bl.a. gruvnäringen. 186,i beslurade kronan att
upphöra med iniösen. förutom i Non- och Västerbotten. Sannolikt sjönJ< även priset eitersom tillverkningen
verkade ha mer eller mindre dört ut under dessa år.
Från 189,i upphörde denna inlösensverksamhet helt
och hållet.

Tillbehör
Utrustningen vid salpetertillverkningen var i princip
lika som de man använde r,'id pottasketillverkningen.
Den senare hade pågett iänere tid men gav en sämre
utfall och därmed också sämre ekonomisk ersättning.
För mänga var kanske tillverkningen av salpeter den
viktieaste kontanta inkomst man hade att tiilgå. .\ndra
inkomster kr-rnde vara lrån iimkoknine. rjärbränning
och körslor. Det senare inte art hopblandl med skjutstvånget som va-r pårvineat.
Salpetertillverkning i större skala krävde qivetvis att man hade en större kreatursbesättning. medan
pottasketillverkninsen och limkokningen kunde ske
genom köp av renhorn och huggning eller tillvaratagandet r.r,' rår,'aran som var björk.

Tillverkning

aY

svartkrut

Råvarorna är som tidisare nämnts salpeter. svavel och
tr?iko1. Det mesta av svavlet importerades. men en viss
tilh, erkning fanns i trakren av Falun langr riilbalia. Det
importerade hade formen av stänger eller block. Svavlet maides för sig eller tilisammans med kolet. Sajpetem maldes för sig men kom mot siutet av tiilverkningsepoken aft maias tillsammans med förmalt kol. Dena
sav eft svavelsot respektive salpetersot. Efter maining
blandades komponenterna i en blandningstrumma av
.lbrts. nasta sida
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trä - vitbok - med träkulor av pockenholz' Det hela
tiktades med 8-10%o vanen, eller som man påstått öi
och sprit i Husbytrakten. Blandningen behandlades
därefter i krutstampar som var konstruerade som maskinella mortiar som stampade krutbiandningen i
urgröpta ekstockar. Avsikten med detta var att göra
blandningen mera homogen och öka "blandningsintimiteten". Stampningen var som man kan fbrstå en
omständlig och riskabel procedur, diir dödsfall var vanliga. Som mest lär 8 arbetare samtidigt ha spriingts till
döds i Kloster. Sedan följde korning och siktning om
produkten var avsedd till bergkrut. Skulle produkten
bli jaktkrut pressades krutet tili kakor i en hvdralisk
press. krossades. siktades och torkades'
För jaktkrut skulle kolet helst vara tiån varhuggen alved men av barrved till svartkrut eiler stubinkrut. Blandningen var enligt uppgifter frän Kloster följande: salpeter 75 %- kol av alved 15 % samt svavel
10 %.

Salpeterleverans till Klosters krutbruk
Ett dokument från 1830 angav att det året innan per
båt tiån Umeå fraktats ett parti salpeter omfattande
7.657 lisp. 2 skålp. Av detta hade 181 lisp' 10 skålp'
tilh,'erkats i Non'botten och 7.-175 lisp' 12 skålp' i Västerbotten. Ersänningen till tillverkarna skulle vid 7 Rdl
24 sk.per lispund ha uppgått trll57.129 Rdl. Avskrivning p.g.a. "scilta. oarter {dtrnstning och intorkning"
motsvarade enligt dokumentet ett värde av I 'i25 Rdl
42 Sk. 3 runsrycken. Frakten fiån Umeå tili Gävle kostade 956:6 dal.. assuranskostnaden 809:16 dal. landtransporter, resekostnad tör uppbördsmannen. förvaring i Umeå magasin. starkare kari. ståitråd. in- och
uriastnins m.m. 2.150 rdl.
Total kostnad. innan partiet larurs vid Husby krutverk nordöst om Hedemora. var 5.241 Rdr 16 sk' och
3 rst. Detta bet-v-der att av totala kostnaden fram till
oÄ
krutbruket hade drygt 90 % gäu till tillverkama- 3
svinn och 6 ozir till frakter. assurans- och hanteringskostnader. Pnset '"'id krutverket har jag inga andra uppgifter på än att man vid en krutauktion 1773 betaiade
11 Rdl 10 l"i Skill. silvermynt per lispund oluttrad
och 15 Dlr Sm tbr luttrad. lvled iunrad beryder att den
var renad. d.v.s. att den olulcrade salpetern inte var rensad tiån en del s.k. oarter.
I skogstralcen meilan Faiun. Sandviken och Hedemora. r'id bl.a. Längshyttean hade Husby krutbruk tiilverkrung vid t-iera mindre pro duktions ställen : Klo sters.
Källströms och Nilssons krutbruk. Tillverkningen kunde inre ske vid stora aniäg-uningar på grund av ex-
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plosionsrisken. Ex. fick inte hästarna ha järnskodda
hou* och krutarbetama annat än filtskor på lotterna
för att minska riskerna for olyckor' Bönderna i Husby
socken hade tillr,'erkat krut sedan 1600-taiets mitt'
Gudsberga som numera heter Kloster hade sedan 1477
landets nordligaste kloster, vilket tillhorde cistercienserorden. I 5 i 8, aret innan min hemb,v* Sj ulsmark nämns
för första gången i en Bågaskatteiängd' stängdes detta
kloster på Gustaf Vasas befallning'
Husbyböndernas krut anses ha haft en oöverträffad kvalite. vilket påstås bero på att man fuktade krutsatsen med öl eiler sprit' Klosters krutbruk hade sin
största produktion 1830 och slutade med kruttillverkning 1871, när dynamiten hade tagit över' Gruvorna i
mellersta och norra Sverige fick sin krut från krutbruken i Husbltrakten. Åkers krutbruk levererade till gruvorna i Södermanland och Östergötland' Torsebo kutbruk i Skåne levererade tiii de sydiigare belägna gruvoma. Eniigt uppgifter fran Sandeis låg den ariiga krutförbrukningen tbr spriingning mellan 17 67 -68 pä I '377
centner eller 58 ton. För sprängning av 5,65 kubikmeter berg åtgick mellan 6 till i 0 kg svarrkrut'
Brage Lundström

Släktforskardagarna år
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Dessa arrangeras av Västgöta Geneaiogiska förening
och sliiktforskartöreningar i b,"-gden den 24 till 26 au-

gusti detta år.
Alla släktforskare är hjänligt välkomna till släktforskardagarna som håils i Parkhallen och R'otundan i
Borås-ParkerVFolkets Park.
Tema: Från gårdfarihandel till postorder'
Under detta tema kommer Ni att tä lyssna på flera
intressanta foreläsningar i Rotundan' ivlojlighet att
koppla av en stund med en kopp kaffe finns på Rotundans servering.
Två utflykter är planerade fredagen den 24 augusti'

En går österut från Borås till den natursköna trakten
runt sjön Åsunden. viiken Birgit Spane har beskivit i
sin romansvit "Gårdarna runt sjön"'
Den andra går söderut genom Viskans och Häggåns
dalgångar, till Honed och det riksbekanta "Ekeiunds
Linneväveri". På denna utflykt kommer vi att se tlera
av de gamla tbriäggargårdama och möjligen göra besök på den välkända textilt-örsäljningen "Skroten" i
Kinna. Välkomna!
Adress: Släktfbrskardagar i Borås 2001
Sturegatan i6. 503 42 Borås'
E-post: boras200 1 @srviPnet'se
Hemsida: http :/,4rem. passagen'se'/stenb/boras200
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Matts Kettilmundsson drots och hövitsman
Pingstdagen den l1 maj 1326 dogNzlatts Kettilmundsson. ca 46 år gammal, på en av sina finländska gårdar.

Han fördes tiii dominikanerklostret i Västerås. som
tillkom 1244, där han valt sin sravplats. På biblioteket i Västerås finns en modell av det kioster
som en gång i tiden låg där stadshuset nu li_eger.
Ruiner av en del av klostrets murar kan man
se än idag och på en sten finns en kopparpiåt
med en plan över hur klostret såg ut omkring år 1500. Kiosterkyrkan
dörr låg ungefär där stadshusets huvudentrd är idae
K]oster-

"svartbröderna". Orden, som godkänts lu påven år
1216. fbreskrev fullständig egendomslöshet för bröderna. Sitt uppehälle skulle de få genom att tigga. Vetenskapliea studier stod på ordens program och den
kom också tiämsr att vända sig tili de bildade klasserna. I Norden fick dominikanerna sitt första kloster i
Lund 1223. Sannolikt grundades det första svenska
dominikanerklostret 1228 i Visb.v- och till Västerås kom
konventet (församling. kloster) I 244.
Matts Kettilmundssons testamente dokumenrerar
en furstii-e
förmögenhet. Hans penningar överträffar vida
dåvarande hertisarna
Eriks och Val-

W

oå rd en

är öppen och
tillgängiig från

Va-

-",.i'$rl{

demars.
hans gårdar lagman Birger Perssons. i
hans testamente harvi en rangrulla
över betvdande delar av det
dåtida Sverige.
symboier från stadens historia. Bilden Jöresttiller Dominikonerklostret i L'cisRikets domkyrkor är morinnanför är ett minnesrum terås pit I50}-talet. Det cir en mocleil av klost- tasare. f.vra biskopar kloster.
med Bo Setterlind-text i sten- ret och cir gjort av Linclo Bolander Leksand.
k-vr,<or och präster där hans
golvet: "Till minne av dem
gårdar ligger. iV{en först av
som jordats i det medeltida klostrets hcign. " Här var
alla står dominikanerklostret i Västerås. där han valde
det tänkt att klostergravarnas lämningar skulle jordas.
sin gravplats. Biskop israel i Västerås saknas i testamen så har ännu inte skett, men en del av de döda har mentet.
ffitt en fristad i stadshusets källare och en del finns i
Efter de kyrkliga och konung N{agnus och prinsesStockholm som forskningsobjekt.( se sidan 16)
san Euf-enia. följer släkten. Fru Adelheid, som senare
En av minnesrummets innerväegar prvdes av Sven gifter om sic. får Aspnäsedrden (östervåla) och guld
Lundkvist-reliefer, som svftar på klostrets öden. Om och silver. Lagman Bireer Persson. den heliga Birgitbelysningen är god. kan man överst på den vänstra re- tas far. silver. mård- och ekorrskinn m.m.. föne svåliefen läsa: M a t t s Ke t I i I rnun cIs s o n s t o r clo n a t o r b e gr o t' s gern Nils Abjörnsson (Ängsö) en jordegendom m.m..
har Ii26. Längre ner står: "ReJbrmationsriksdagen
kusinen Greser lvlagnusson. lagman i Västmanland
halls hari iuni I 5 27' (Det var under några dramatiska (och Dalarna). en av testamentets exekutorer får sildagar i Västerås denna sommar som kulturskiftet från ver. dryckeskärl. ekonskinn m.m.. svåsern Schwerin
katolicism till protestantism genomfordes. även om det fär l-rans stridhäst (förd framför honom i beeravningsfulla genomlbrandet drojde.) och" fu{unkarno drevs ut tåget i Västerås'7) ffi.ffi., enda barnet. dottern i försra
1528 efrer påsk".
_siftet. Ingrid. två gårdar i Stockholmstrakten (hennes
Under första häitien av 1200-talet vann tiggar- vidare öde okänt), Nils Skattman och hans mor får
ordnarna en snabb spridning över hela Europa. Tiil
Hedensbers och Attersta i Sevalla o.s.v.
Sverige kom först dominikanerna. predikarbrödernas
Han glömmer inte sina vänner, särskiit inte dem i
orden som på grund av sin svarta ordensdräkt kallades
Åbo och Stockholm. sitt tiänstefoik. skolpiltama iÅbo
saparken. Längst in i
"''!
högra hörnet. det nordöstra.
fims ett rum. vars främre yttervägg
består av skulptören K.G.
Lindhoims koppargaller med

forrs. ncista sida
It
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dra bröderna, hertigarna Erik och Valdemar att komma

domskola, varje brevdragare eller bönderna i Finland.
Men han förbigår biskop Israel. som nämnts, och
drotsen Knut Jonsson och kungamodern Ingrid. i testamentet finns inte heller några spår av iekmän i Västerås och Växjö stift, eller Värmlands. Närkes och
Ölands lagsagor.
Lekmännen får 80 oÄ och kyrkan ca20 Yo. Finlands
allmoge får i 000 mark penningar till skattelättnader,
den första "Finlandshjälpen". De andliga får de minsta
gåvorna, utom dominikanerna i Västerås, som får en
altartavla av elfenben och två tvättfat av silver.
I medeltida diplom förekommer sådana bara i samband med kungarna Magnus Ladulås och lv{agnus Eriksson samt biskop Henrik i Linköping. Gustav Vasa
gav en av sina döttrar till bröllopsgåva handfat och
handkanna av silver, värda ungef;ir lika mycket som
de två handfaten till svartbröderna i Västerås.
lvlan kan undra vad svartbröderna använde handfaten till? Man kan också undra om inte Gustav Vasas
bröllopsgåva kanske var beslagtagen i Västerås?
Om hans jordegendomar kan den intresserade läsa i
Bjame Beckmans bok, dei II: Norby gård. snett emot
Håga. på andra sidan ån i Uppsala (tiil domb/rkan).
Aspnäskomplexet i Östervåla, Ärsta. Södermalm.
Ekeby, /Stockholmstrakter"J, Häcknäs i Rogslösa (till
ladstena kloster). Fågelsta m. fl.. /Östergötlandi.
r'e1inge. Bogared m.fl., /Västergötland/.
I Finland hade han gårdarna Lunde, Katarsaimi,

åt makten genom att dela landet

Matts morbror var Magnus Gregersson, lagman i
Västmanland (och Dalama), ägare till Grönö, mellan
Köping och Kungsör. (Tidvis ägare också till Ängsö).
Denne var forsta gången gift med Ragnhild Erlandsdotter. sondotter till Johan Ängel. Hennes bror Israel
Eriandsson, dominikanermunk och prior i Sigtuna, var
biskop i Västerås 1309- 1329. Han har bl.a. donerat en
av nattvardskalkarna i domkyrkan och ordnade så att
kvarlevorna efter brodern Karl Erlandsson. kanik i
Uppsala, död 1296, flyttades till Västerås. Dennes
vackra gravhäil är domkyrkans äldsta. (Den ligger i

koret under mattan.)
lvlagnus Gregerssons son Greger Viagnusson. också

han lagman i Västmanland (och Dalarna) var Vlatts
Kettilmundssons kusin.
Vi vet inte om lvlatts lärde sig iäsa och skriva i unga
år. Han blev föräldralös i mitten på 1290-talet, kanske
som en följd av den otjäniiga väderiek, dyrtid. hun*eersnöd och pest som drabbade landet. Vid 15 års ålder
blev han myndig och frck som väpnare kiäda sig i svärd
och brynja och anlägga silversporrar. Han har såikert
haft reda på Upplandslagens slutredigering, som ägde
rum årsskiflet 1295-96. Hans morbror lvlagnus
Gregersson var med i kommissionen, liksom lagman
Birger Persson. den Heliga Birgittas far. besläktad med
morbrodern. En annan av ledamöterna var domprosten Andreas And. (Han har givit namn åt "pensionärshemmet" Andreas Ands Minne i Uppsala. diir bl.a.
förre Västerås-biskopen John Cullberg bott-)
Vid marskens (krigsminister, överbef?ilhavare) och
ledaren för kung Birgers t'örmyndarregering, Tyrgiis
Knutssons äventyriiga tälttåg år 1300 (1299) till Karelen och floden Neva vid rikets östgräns utmärkte sig
väpnaren Matts för mod och skicklighet. Vid den nybyggda borgen "Landskonas" försvar lär han ha utmanat den ryske härföraren på tvekamp. Utmaningen
mottogs inte, utan ryssarna drog sig tillbaka - den

?emar m.fl. Gårdarnas komplex och lägen vid
.'attenlederna, nära Eriksgatan, avslöjar herr Matts för-

.ök att bygga upp en säker maktställning. Han hade
:ndast ett fåtal gårdar i Västmanland.
Vem var då denne Matts Kettilmundsson som lyc<ats att skaffa sig en sådan stor formögenhet och som
bestämt sig för att begravas i Västerås.

Han föddes omkring 1280. Hans far Kättilmund
rörde till en uppländsk stormanssläkt med intresse for
svensk östpolitik och med slaktförbindelser framför
,rllt i Västergötland. Hans mor var dotter till Greger
Birgersson, en "frilleson'' till Birger Jari (Enligt Jan
Guillou i hans senaste boktrilogi var denne sonson till
hans huvudperson, tempeiriddaren Arn Magnusson).
iikstiireståndare 1 25 0 - 126 6
Vlatts morfar var alltså halvbror med kung Valdenar Birgersson, 1250 -1276 (systerson tiil Erik Eriksson. den siste kungen av Erik den heiiges ätt) och
\lagnus Ladulås, 1274-1296. och befry'ndad med den:les son kung Birger 1,290-13i8. och hans bröder
:rertigama Erik och Valdemar. båda döda 13 I 8. Trots
att lvlagnus Ladulås låtit välja sin äldste son Birger till
.rtt efterträda honom som kung intrigerade de två an-

gången.
I december 1302 kröntes kung Birger i Söderköping.
Matts Kettilmundsson blev då riddare. samtidigt med
kungabrodern Valdemar. då myndig och hertig av Finland. Brodern Erik, tidigare trolovad med den ettåriga
Ingrid, dotter tiil kung Håkon i Norge, övertog sitt hertigdöme, då med centrum i Nyköping. Hertig Erik valde
iviatts Kettilmundsson tillen av sina män och uppvak-

.

l
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tande riddare.
I samband med stridigheterna mellan kung Birger
och hans bröder, diir inhemska och utrikiska maktgrupper, världsliga och kyrkiiga. var inblandade, måste
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Matts Kettilmundsson 1304 fly med hertigarna och
deras drots, Abjörn Sixtensson Sparre av Toftaätten
och senare ägare till bl.a. Ängsö, till Danmark. Men
redan vid siutet av året var de åter i Sveri_ee.
Hertig Erik, som'återfatt sitt hertigdöme. höil tillsammans med sin bror Valdemar bröllop ar 1306 för
fem av sina riddare. Det var på den gamla flidernegården Bjälbo. Birger Jarls stamgods (1 mil väster om
Skänninge).
N{atts Kettilmundsson vigdes samman med en dotter till drotsen Abjörn Sixtensson Sparre. - Drotsen
hade varit främste motståndaren ti1l marsken Tyrgils
Knutsson. som i februari samma år hade blivit dömd

och avrättad l'ör sina intriger.

- I september to_e

hertigama Erik och Valdemar sin bror kung Birger och
llärta tiilfänga på Håtunaholm (1 mil
väster Sigtuna). Håtunal e ken.
hans drottning

I

samband med striderna iedde lvlatts Kettil-

mundsson beiägringen av Stocl'holm. som kapitulerade våren 1307. Som beloning Lipphojdes han till
nttmmer fem i hertigarnas råd.
Nytt lörsök ti1l föriikning mellan Birger och hans
bröder gjordes vid ett rådsmöte i Örebro 1308. kanske förberett i Kungsåra I1-l1 mars, där kung Birger.
iagman Birger Persson m.t-i. var med. \{en kungen
for via Gotland. som var hans "land". till sin sl'åger
kung Erik r\lenved i Danmark. Därifrån. d.v.s. från
Skåne. anfoll de i september 1309 med överlässna
sryrkor. Hertigarna retirerade norrut under''gerillataktik". Det avsörande siaget stod vid byn Svemb nära
udesnog.
N1atts Kettilmundsson förde hertigarnas huvudbaner. Tyvän snavade hästen och bandrstången gick
av. Hertigarna måste fl-v-, Valdemar mot Stockholm.
Erik mot Kalmar. I november iv-ckades hertig Frik,
med hjäip av fyska knektar och västergötar under vapen. från Kalmar och Varberg inta Jönköpin-q. Danska
kungen måste uppge Nyköpings belägring och återtåga.

Nöden och splirtringen är stor i landet. Hertig Erik
förhandlar iStockholm ijuni 1ii0 med bl.a. lagman
Birger Persson och biskop Israel i Västerås. Den i720 juli hålls tiedsmöte i Hälsingborg och den 9 augusti i Arboga. Den "riksdelnins" som beslutas tilltalar säkert inte \{atts Kettilmundsson.
Våren eller sommaren 13 10 avlider drotsen Abjöm
Sixtensson. Herr iVlatts som var bland vittnena till testamentet, blir dess exekutor och då hans hustru.
Abjöms dotter. dör. trolisen 13 1 1. ärver han fiärdedelen av drotsens ägor. Bi.a. gårdar i Östergötland och
huvudgården Aspnäs i Uppland (vid sjön Tämnaren i
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Ostervåla). Testamentets verkställande och resor till
gårdama upptar mycket av den närmsta tiden.
Vid Mikaelitiden 1312 är det dubbelbröllop i Oslo.
Hertig Erik gifter sig med Ingrid Håkonsdotter, då 11
år gammal. och hertig Vaidemar med hennes kusin
Ingrid. Vid en fest vid Lödöse året därpå hålles en
mottagning av de båda hertiginnorna.
Kung Birger möter sina bröder den 5 nov. 13 12. Tre
rådsherrar från ömse håIl är med och herr lvlatts är en
av dem. Äret därpå är det fredsuppgörelse i Hälsingborg den 1 3-19juni. Är t : 1.{ är Matts Kettilmundsson
den forste i hertigarnas råd och samma år gifter han
sig med t1'skan Adelheid Schwerin som är deläsare
till Norby gård i Uppsala.
Vid havdaskiftet i Lödöse i september 1315. där hertig Eriks huvudpart blev Väsrergötland. var herr \lans
inte med. Han var emot riksdelningen. Äret därpå föddes hertigarnas söner. lV{agnr-rs Eriksson och Erik
V'aldemarsson.

Dä den orolige hertig !'aidemar söker möte med
kune Birger. som lått påvens och de ''högkyrkligas"
stöd I Södermaniand mot Strängnäs-biskopen. inbju.r^. urr<vl
D;,^--;I u!!.
r-^ 11J:17
uul
bada sina bröder. her-tigama Erik
I
och Valdemar. tiil \vkopings gcistabud.
Hertigarna och en dei av deras män tän.eslas. ".llinclens I Hittunaleken "
Nlatts Kettilmundsson. som kanske anat oråd och
inte var med i Nyköping, sörjer för hertiginnan lngeborg Håkonsdotters och sonen ivlagnus Erikssons säkerhet i Västergötland. Där sätter han tiälsets r)1teri
och ailmogen under vapen och tågar över Örebro tn i
Södermanland. Samtidigt har andra upprorsstlrkor saft
sig i rörelse ör,'er En1,iöping-Strängnäs mot N;"köping.
Undertiden försöker kung Birger komma i kontakr rned
sina vänner i Uppland. men iider nederlag på Nonmalm. Stockholm med sin borg är i hertigarnas händer. Delar av Västmanland och Södermanland är
pacificerade i mitten av febr. 1i 1 8 och Uppland i mars
samma år. Redan i jan. har kungen lämnat Nyköping
fbr att i Östergötiand möta sin son lvlagnus med svenska
och ry"ska hjälptrupper från Skåne i Danmark.
Dessa besegras vid Skärkinds k,vrka (mellan Norrköping och Linköping, söder om Norsholm. där nu
E.l:an skär V{otaia ström/Göta kanal) av hertigarnas
man Karl Elinesson med småländska trupper från Kalmar. Kungen och hans son llagnus flyr. Östergötland
är i de upproriskas hand.
lvlatts Kettilmundsson samråder med biskop Kari.
Östgöialagmannen Knut Jonsson berövas sin makt och
sina gårdar. Han var kungens man och besk-v*lldes jiimte

drottnins ll{ärta och drotsen von Brunkor.v för
{avtc

I r ttp : //a r o s ian a. w e bj u mp.

co

m

n^ct,t

ci,Jn
t'

iJ

AROSIAI{A

Hosten 2ooI

for hertigamas fZingslande. Nyköpings Hus belägrades
av hertigens trupper under Matts Kettilmundsson. Först
kanske efter flera månader blir det känt att kungabröderna avlidit, i mitten av februari. Troligen har frusit och svultit ihjä1. Kung Birger lyckas än en gang få
nya friska trupper och stöd av den danske kungen. Det
siuts en vapenvila i Karleby och en del av Matts trupper beger sig hem. Kungen bryter vapenviian och besegrar den kvarvarande bondehZiren, den l9 mars 1318.
Hatet växer mot kung Birger for hans svek och grymhet. Kungens trupper går in i Ostergötland.
En katastrof hotar Matts Kettilmundsson och

hertigarnas sak. Men i mitten av april vinner Knut
Porse, en av lv{atts ungdomsvänner, seger över kung
Birgers trupper i närheten av Norrköping. Kr'rngen räddar sig över till Gotland och vidare till Danmark' Med
hjälp av belägrande "andrahandsfolk" faller Nyköping
den 15 aug. Hertigarnas huvudtrupper har tågat in i
Småland.

1318 hålles en herredag i Skara.
,\,Iatts Kettilmundsson utses till (inkehertiginnan Ing'
rid Håkonsdotters clrots. Till rikssryrelse utses rådet
under herr Matts ledning. Eniigt Erikskrönikan gör han
en rundresa. där han ser till rättsvard och krigföring. I
september är regeringens huvudsäte i Stockholm. Hertigarnas lik utlämnas och begravs. Herr Matts ställer
sig i spetsen for en här för att göra upp med danskarna
och Gotland. Han tågar söderut via passet vid Vittsjö
(Det var här som den unge kung Gustaf II Adolf höll
på att drunkna 1672.Han räddades av r,l'ttaren Thomas Larsson från Romfartuna, som en minnessten i
Vittsjö berättar.) och gör en överraskande kavalleriattack vid lvijötkalånga (väster om Hässleholm) och vinner en ar,'görande seger den 26 okt. 1318. Fredsförhandlingar sker i Roskilde den I 1 nov. 13 18. År 13 19
landstiger Nlatts Kettilmundsson på Gotland. kung
Birgers återstående besittning och hans anhängare bestraffas.
Den 21 mars i319 hålles hendag i Stockholm och
Vlatts Kettilmundsson utses tiil riksföreståndare.
I midsommartid samlas i Uppsala en valförsamling:
prelater. riddare, svenner. köpstadmän? och menig allmose. representanter for det dåtida Sverige. På den
traditionella platsen. Mora stenar. på Mora äng (en mii
slrdost Uppsala). väljer den 8 juli 13 19 sju lagmän och
deras lagsagestolfter. 20 stormän och 520 ailmogeombud. tiån Uppland. Ostergötland. Småland. Västergötland, Värmland. Närke, Södermanland och Västmanland den tre-årige Magnus Eriksson (son tili hertig Erik) till konung. lv{atts Kettilmundsson framträder med junker Vlagnus på armen. Kung Birger vräkes

I midsommartid

l-l

och hans son Magnus förtiges. Herr Matts svär
kungaeden och folket avlägger sin ed.
"Guds kaerlek se med konunge varom
ok allom allmoghe hans."
Detta cir det stora ögonblicket i den då |)-årige Matts
Kettilmundssons liv.
"Den ceremoni i vars medelpunkt han befinner sig,
förenar på ett förbryllande sätt valmoment ur den allra
modernaste statsrätten med inslag av uråldrig hednisk
magi och vördnadsbjudande kristen mystik." Han iir,
och blir enligt dokument den 20 oktober samma årr Herr
Magnus, Sveriges och Norges lysande konungs, drots.
Efter kungavalet organiseras i Uppsala en förmyndarregering. Herr Matts nedlägger sitt hövitsmannaskap
och blir den nyvalde konungens drots. Ur brödrastriderna och folkets missnöje har en nationell samling vuxit
fram.
Som drots och förmyndarregeringens iedare gör hen
lVlatts en Gotiandsresa i maj 1320 och utlovar skattelindring. Under hans frånvaro. i samband med en herrdag i Stockholm den 1 juni, avrättas kung Birgers son
Vlagnus. I ett antependium (altartbrhange) i Riddarholmsk,vrkan (gråbrödraklostrets kyrka) i Stockholm,
vilket tillkom i samband med Magnus Birgerssons jordf;istning, kan man i dess dekor urskiljahen lvlatts hjälm
och sköld. i den tredje raden. den andra från vänster.
Bry'tningen bland stormännen blir uppenbar under
1321. Vlatts Kettilmundsson åsidosätts alltmer till förmån för töne lagmannen och drotsen Knut Jonsson.
Året därpå väljs Knut Jonsson till drots. Vid tördrag
med Danmark den 22 augusti Zir Matts Kettilmundsson
den främste bland de militära befiiihavama. men solidarisk med den nye ledaren Klut Jonsson.
Matts Kettilmundsson får så småningom. 132-{. en
reträttplats i Finland som Capitaneus Finlandia, liksom t-lera stormän efter honom. Ryssarna gör t'lera
krigståg in i Finland men sjöfarten på Neva förblir fri.
Matts Kettilmundsson eir hövitsman, "vice kung" i Finland. Han upptar den kungiiga skatten, utövar kungens domsrätt, har rätt att utdela frälse och slå mynt,
utan inskränkning av råd och vasaller (läntagare). Han
håller bi. a. sommarting i ÅUo i augusti 1324 och vinterting i Tavastehus i januari 1325. Han inspekterar fogdama. omorganiserar den högsta rättsskipningen, hävdar svensk rätt och utvecklar lagmansämbetetSommaren 1325 kom Matts Kettilmundsson i konflikt med handelsstaden Reval (nuvarande Tallin) som
tillhörde Danmark under 120O-talet. Hela området var
oroligt med strider mellan ryska furstar. Tyska orden.
påvestolen och det "hedniska" Litauen m. fl. Fred slöts
dock den 29 mal 1326 men då var N{atts Kettii-
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mundsson redan död.
Visst var ]V{atts Keftilmundsson stordonator som texten i Västerås stadshus uttrycker det. men han var också
den ledande personen i ett avgörande skede i Sveriges
medeltida historia. Och han har utövat ett avgörande
infl-r-tande på Erikskrönikan. "den svenska medeitidens
storverk på den våi.rldsliga diktningens område". Erikskrönikan är V{atts Kenilmundssons andlisa testamente
och börjar och slutar med Erik Eriksson. Matts Kettilmundsson är krönikans initiatir,tagare och kan vara
skriven 1325 eiler1326. Ursprunget är stridsepisoden

vid "Landskrona" år 1300. Det hela är sett från
torneringshjältens och partihövdingens synpunkt.
lvlatts Kettilmundsson är säkert sjäiv sagesmannen. där
hertig Erik. krönikans hjälte. och hans mäns öden och

AROSIAI'IA

Författaren Bjarne Beckman. född 1899, har utgivit
skrifter och artikiar i historiska, politiska och kulrurella ämnen och medverkat i radioprogram bi. a. med
krönikespelet N1atts Kettilmundsson. 1944. lvlatts
Kettilmundssons person och öden borde kunna inspirera också nutida författare till en spännande och aktuell historisk romanl Och vartör inte ett krönikespel
på den akruella piatsenl Han var "den förste mer kända
historiska personlighet. som här i Dominikanerklostret

i Västerås fick sitt viloläger".
Ovanstående cir enförkortacl och något omarbetad
som J. komministern
Sven Jönsson utgttv 1979 och som nuförvaras i Sevalla
HembvgdsJorenings arkiv. Jag httr dessutom giort t,issct

skrft av en forskningsltppsats

komplerteringar.

seger beskrives. Erikskrönikan har föga intresse for

Gert AlsenmY'r

det andliga ståndet. däremot for klostren. Den
ridderliga överklassen målas (.beskrir''s). men samtidigt
iir krönikan bondeviinlie. Den rir emot skattebördor och
den ger uttryck f-ör fosterlandskärlek. Detta är Erikskrönikans slutord. som bör få eälla \latts Kettii-

Kungalängd 123.1-1389
l?31-1249 Erik Eriksson (Erikska ätren)
1150 -il7j \aldemar Birsersson (Birger Jarls

mundsson:

(l250 -l266

"Then ara han Jik ok huver tin thet wttlte honom
upplenzske:s'uenske
gttcl ok upplen:ske mcn. "
Efterv'iirldens dom om \lans Kettilmundsson har varit skiftande. Dominikanemas annaler skriver om herr
NIatts frikostighet. Den heliga Birgina tiger om honom. liksom många andra. Karl Knutsson Bonde. död
1470. talar om N{atts omsors om räftsskipning och f-tnanser. Laurentius Petri. död 1572: drotsen ... en snell
och förnumstig man. Johannes ivlagnus. död 155-1: en
enda sr,'ensk man som injagat skräck i tiotusen
moskoviter. Erik Gustaf Geijer. 1881: Konung NIagnus sägs i herr Vlatts ha tbriorat sin förnämste rådgivare och sitt bästa stöd.

1275

-I?90

90 - 1 29 8

irger'v-lagnussons iörmyndars!-rel se.
(En stormanssrupp under lednine av
marsken Torgils Knutsson)
1298 -1318 Birger llagnusson (Erik och Vaidemar
lvlagnusson intrigerade mot brodern
Birger om kungamakren)
1319 - 1332 \lagnus Erikssons förml.ndare t.1r
I 3 I9-22 leddes förm1'nc{arsnrelsen av
,\ Iut r s Ke tt i I munc{s s o n t
13-11 -1364 \laenus Eriksson
1i6-+ -l 389 Aibrekt av,lvlecklenburo
2
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Bilden visar ån sofft v-er segelbar på 1500-talet. Titl vcinster
Helgeandshttset (Hospitalslqrkanl som stod b,"ar till 1886.
höger sv-ns en kålgard och slottet.
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llasni,rs Birgersson Ladulås (Birger
Jarls andre son)
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Birger Jcu'l yar riks-/örestitnclare)
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Nu kommer 3.000 medeltidsmänniskor äntligen hem igen.
Nu får benen fran clominikanerklostret snart vila'
Förberetlelserna för ett under \ ilren och försommaren hemföra lämningarna efter niira 3'000 människor påg:tr pa länsmuseet.
Benen kommer fiän de i,'' nd som gjordes när Västerås stadshil5 $r ggdes i mitten a'',' 50-talet. Niir Fiskartorget. och grilnder inr, id torget- grär des upp t'ann ntan
lämningarna etier det gamla dominikanerklostret tiån
medeltiden. I och utallt'ör klosterklrkan hade nästan
3.000 människor begrar,'ts.
Vi är mlcket nojda ö\er att benen äntligen kan tas
hem till Västeris. betonar 1änsmr-rserchef Er''a '\iström'
De har ar olika anledningar. och irots Ltpprepade påstötningar under arens lopp. legat or er frrtio år i Stockholm.

skeiert ct\, tlt(tt1t1isk|)t-. .sonr hegrtn ts ! klrtsterkt rkatt.s tnittskepp,
j1
cutrtrl-f ctt/e t tti tuttizr.sr.tknttt'lett iit

Forskningsarbete under lang tid
Flera komponenter har samrerliat till att benen blir'it
kvar i StockhoIm. Osteoiogiska fbrskningslaboratoriet.
som år kopplat till Stockholms r:nirersitet. trck mateiialet i blrrjan ar 70-talet. En doktorand- som arbetat
med benen 'lnder lang tid. har inte relat släppa maierialet itiån sig innan avhandlingen slutl-örts. En rrpport avlades 198i och länsmr-lseet bad redan då att iä
tillbaka benen. men tlck beskedet att alhandlingen inte
var avslLrtad.Transporten ett omfattande arbete.
Nr-r är benmateriaiet gertomgancet. men avhandlrngen
lvr'ärr tbr-ttarande inte kiar - r'i iår hoppas att den pLlbliceras i fiamtiden. säger Era Alström. Benen kommer :ttt transporeras tillbake tiil Västeras itnder r'åren
och orsomnrilren i ir. Kostnaderna f'Ör hemtasningen
ielas a,,' länsntr-tscet och !'isteras stad. Länsrnr"iseet tar
rns\ ar flir arbetel r)ch kc)mfilrr elt hil en grLIpD.lnstäiida

IttID

som arbetar med hemtagningen' Benen kommer att
hanteras på ett vördnadsfullt satt. När de packats om i
Västerås skall de placeras i en ftirdigställd krypta under stadshuset. En ky'rklig ceremoni genomfors vid
gravsättningen.
Det handlar om ett omfattande arbete' betonar Eva
Alström. Hanteringen med packning i Stockholm'
transport, ompackning i Västerås och placering i
kryptan kommer att ta flera månader' VIen det känns
bra att benen får vila i vigd jord. inom det område som
klostret omfattade.
Benen berättar
Benen härrör från en lång period; från 1200- till
1600-talet. Detta blandade material ger en värdefull
uppfattning av befolkningen i Våisteras under tre hundra
ar. Här t-rnns ben från närmare tre tusen människor'
trån foster till gamla människor; ungeflir 2'000 män'
300 kvinnor. 380 bam och i60 individer som rir svåra
att könsbestämma. Det innebär att det är det hittills
största skelettmaterialet i Sverige av detta slag'
Spår av den våldsamma medeltiden
Benen vittnar om våld. sjukdomar och umbiiranden'
Ungetär i00 individer har olika krigsskador' Troligen
är detta offer lrån siaeet 1511. när Gustav Vasa drev
bort danskama och många av de stupade antagligen
var danska legoknektar i svensk tjänst'
Här visas. bland m1'cket annat. ben från såväl medeltiden som liån senare perioder' Det är museets uppgift att göra detta. Infogade i sitt rätta sammanhang
har lämningama ett stort vetenskapligt \"ärde och vinnar om västeråsamas varciag. för länge sedan' Benen
berättar t,vdligt hur våldsamt det gick till' Här finns
kanier med hål från pikar och armborstpiiar, ben och
arrnar med svåra svärds-. knir'- och yxhugg' I många
tail har offren överielt. eftersom skadorna lzikts' Ofta
båcle deh,'is och snett - och man undrar hur de mådde
etteråt. säger antikvarie Ingrid Eriksson'
Hcimrar fran Slottsbrygd nr.1 1996
placerade i kryptan som ligger uncler golvet i minnesrttmmet i stadshuset och har ingangf an V'asaparken. Kryptan betraktas som en grav-kammore och allmrinheten har ei tilltrade' Benen be'
traktas också som ett arkeologiskt material' trfinnes'
rzmmetJår mtm besöka' men nltckel måste då htimtas

.llla

benen dr

nzr

i receptionen.
(L'ppg(ier inhamtade Jran V-ås kommun i moj 2001t'
Sten-Ove Sandell

:,tros iurtu.wehjump.com
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Vi tackar även följande sponsorer som skänkt pri-

till lotterierna vid våra möten:
KONTORAB, OPTIKER OLSSON. RADIO
VÄST\IANLAND. VÄSTERÅS KoIVI\,IUN.
SLÖJDBODEN (Håkan Roman), vLT. TUzuSTser

K o T E K

1\

Rätt svar på ftiregående korsord.
Elva sfycken svar kom och bland dessa zir föliande
=
vinnare dragna :
1:a Ulla Sköld, Västerås
2:a Eberhard Kr.vsdn, Köping
3:e Lars Björk, Västerås
Priserna iir skiinkta av foljande sponsorer som tackas
för dessa. GLASÖGONHUSET i Västerås. Optiker
EDHOLM Västerås och WENIIBERGS bokhandel.
Västerås.

27
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BYR4.N. SKOVIAK-{RE PERSSON (i Domushuset) samt STJÄR\UR*\IAIC{RIN (i Gallerian)
alla i Västerås. TACK!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

l3 sept.)
Från sidan I
På mötet den 13 september kommer Elald (Charlie)
Thunberg och beräner om hur det rar att räxe upp i
Västerås på i93O-talet.
Han har även skrivit en bok som handlar om denna
tid och som heter ''Stilla flyter ån''. Boken kostar 69
kronor på Akademibokhandeln. Vi kommer att sälja
ett lotteri och två av dessa böcker har Gert Alsenmvr
(,Vföte clen

skänkt

till

priser.

"Chariie" växte upp vid Korsängsskolan tiilsammans med sin bror, den mer kända. Olof Thunberg.
Samtida var också Lars Ekborg och bröderna -{xel och
Oile Gofrrich. Axei Goflrich var känd rewmakare i
Västerås på 1 95O-talet.
aaaaaaaaaaaa

Från sidan

I

(More den 6 dec..)

Klubbens olika CD-skivor som kommer att demonstreras på mötet den 6 december:
1. Söder i våra hjärtan
2. Sveriges dödbok 1950-1999.
3. Ättiingar till Johannes Rudbeckius 1620-1900.
4. Register till Slzikt och Hävd 1950-1999.

5. Svenska ortsnamn.
6. Falu-Kuriren 1894-1928, artiklar om emigranter.
7. Smedsskivan.
8. Bouppteckningsregister Uppsala län.
9. "Norbergsskivan"

Hammartingsprotokoll. Värmland. Öster
och Västerbergslagen.

10. Namn ur

It
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Svar till 3-2001.
För att Sven Ingvar Nilsson ska lå veta r,'ad Inpecroren
Sven Sjöberg gjorde i Kungsör viil jag rekommendera
Hamrin. "Kzmgsörs kttngsgårct'. Kunssör 1951 och
Waxberg. "Strömsholms stuteri" Borås 196-l samt
Gus t af V'as as Re gis tr atur.
Whxberg skriver att Gustav I t-örv'ärvade kronogodset
Kungsör eller Ulvesund. som det gamla namnet var.
.{v detta komplex skapades kungsgarden Kungsör. vars
historia kom att bli sammantlätad med Strömsholms.
Kungsör kom att ligga kungens hjiirta siirskilt ntira.
Vidsträckta marker gav god höskörd lämplig för uppfödning av boskap och hästar. Redan i början på I 540talet fanns en "stodhgång" anlagd. som biev en av
kungens största och mest omhuidade. Kungsör och
Strömsholm kom att bli kungliga livstuterier. Det frnns
också "Ltfurings Lista wijdh Kongl. Stall Staten på
Strömsholm och Kongsöhr" meduppgifter tor ir 1697.
Lycka till med intressant forskning.
Lrila Sköld.

SE HIT: VIKTIGT!
Vi söker foik som vill hjälpa till att dataregistrera
Htilpers kartotek. Gäller alla medlemmar och även andra som läser dettal
Kontakta Sven Olby om Du har mojligher an hjälpa
till med detta.
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Lodrätt
2 Plats for jazz.
3 Aryttrad.
4 Slags andeväsen.
5 Kan vara isig och hal.
6 Koka över.
7 Kaffebröd.
9 Dei i större tur.
i I Onassis.

1

,

:1

Våerätt
7

Y

B

'1

12

1

13

r6

15

l5 Automobil-läte.
19 Parcåot1tc

20 Är i imperfekt.
21 Matställe i Danmark.
22 Nedanför.
24 Förekommer ibland
fore Ande.
25 Kan man gå på.

I Den avlidne kyrkoherdens hustru.
8 Visa utan ord.
10 Varmt for handen.
12 Slags tyngd.
13 inburad tägel.
14 Kan man bli av re\^'
16 Ett slags håll.
17

18

19

t1

20

18

22

21 Stor antilop, med meterlånoa hnrn

25
26

Ny säl.
Kan skepp gå i.

27

2A

R

23 För blomsterhållning.
25 Ibland före gott.
26 Kyrkoman.
27 Slags kälke.
28 Hög del av kyrklig
byggnad.

Konstruerat av Birgitta Romun

Lösningar på korsordet kan lämnas till någon i styrelsen eller skickas till Birgitta Roman på följande adress:
Råbykorset 38, 724 69 Västerås, senast till manadsmötet i november. OBS ! Glöm ej namn och adress elier email adress. Tre priser finns att tävla om.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaa

Ett sfycke svensk historia utspelat i Västmanland
är 1251, stod slaget vid Herrevad
Viistmanland).
Legenden berättar om biskop
iKolbäck,
Kol och Birger Jarl. Det finns emellertid verkiighet
bakom legenden.
Erik Eriksson, den siste kungen av erikska äften,
avled 2 februari 1250. Då började en maktkamp i
Sverige. Finalen på denna maktkamp blev det biodiga
slaget vid Herrevad 125li
Under Birger Jarls krigståg till Finland varen 1250
valde stormännen ny kung. De valde Birger Jaris son
Valdemar, vilket fadern godtog eftersom han som jari
i alla fall skulle fä styra och ställa i Sverige. Det fanns
emellertid wå personer som ansåg sig ha rätten till kronan. Dessa två viirvade en hZir av lvskar och danskar
och kom iinda till Herrevad på hösten 1251. Dit mötte
hiiren jarl Birgers krigsmakt och biev slagen. Ett antal
krigsmän jiimte ledarna biev då avrättade.
Detta iir underlaget flor alla legender king siaget.
Taiet om Birger Jarl och biskop Kol går tiilbaka tiil
den s.k. Erikskrönikan. forfattad tidigast 1320 och senast 1332.
Om dettahar Börje Teijler skrivit ett kapitel i Hallsrahammars kommun del 1 sid 157-161.
,qör 750 år sedan,

It
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Legenden som den berättas i Ekomuseum Bergslagens guide 2001: Birger Jari övertalade biskop Kol an
inbjuda sina sliiktingar Foikungarna. Iv1an gick ed på
att allt skuile gå fredligt till. Folkungarna kom och lZimnade sina vapen innan de gick upp på bron. diir de skulle
ha sitt möte. Det blev inte fredligt alls utan Birger Jarl

rånade dem på deras reskassa och dödade dem. Det
sägs att biskop Kol ångrade vad han gjort och ville
sona sin synd genom att bygga stenkyrkan i Kolbäck
och vallf;irda till det heiiga landet.
I kyrkan finns en tavla där man kan läsa öljande:
Anno Christi 1251 stod ett slag vid Herrevad Bro meilan Birger Jarl, Konungen i Sverige, och folkungarna
som voro riksens herrar. Och biskop Kaal i Linköping
lagade så att de blevo avlivat på östra sidan älven. Och
biskop Kohl tog rovet och lät bygga detta tempel, av
vilka det sitt namn haver bekommit.
(Kolback jubilerar I -2 september)
Ulla Sköld
.

A'n cir inte livet slut. Så passa

w e bj u

m p.

co

m

på och njut.

Hösten 200t

AROSIANTA

Nytt sökprogram i allmänhetens terminal "Basregister"
Vid varje skattekontor finns en allmanhetens terminal. Den tir kopplad till skattedatabasen. Databasen
omfattar bi a alla levande personer i Sverige. Döda
personer finns med så länge de är aktuella i skattedatabasen. vanligen under 10 år.
I denna terminal kan man utan kostnad forska efter

sina levande släktingar.

Basregister
början av maj öppnade skatteml,ndigheten ett n!'tr
sökprogram i allmänhetens terminal vid skattekontoren. Bland programmen kan man nu välja "Basregister".
När man söker ibasregistret redovisas allatänkbara
personer som stämmer med de forutsättningar som man
angett for sökningen. dock högst 100 personer. Har
fler iin 100 personer hittats visas inga förslag på personer alls. iV{an måste då göra någon tbrm av begränsning av förutsättningarna. t.ex. mindre postnummer-

I

område.

Förnamn okänt
VIed hjälp av basregistret kan man nu finna en viss
persons maka,,e och hemmavarande barn utan att veta
deras förnaffrn. om man känner tili famiijens eftemamn

och adress och det inte finns andra personer med
samma efternamn på den adressen. På grund av dagens familjebildninear bör man på denna punkt vara
extra no,qa vid fastställande av släktskap.
Adress
Adressen måste vid sökning i basregistret skrivas in
på samma sätt som den t-rnns registrerad i basregistret.
annars tär man ingen träfT.

OmJa markeras for "Historiska uppgifter" kan man
söka på en gammal adress om vederbörande fl1ttat efter I jan 1998. Då får man även uppgift om den nuvarande adressen.
Ibland har man til1 folkbokföringen anmält en adress
dit posten skall sändas. Det är den adressen som redovisas i basregistret. Det kan t ex
for en person på
ett sjukhem eiler för ett dödsbo.

-eälla

Postort
vidare
N,vtt är
att man i stället t-ör postnummer kan
ange postort. Skrir,'er man in Stockholm blir det sökning på postnummer 10005-19587. d.v.s. på StorStockholm. Samma gä11er för övriga storstäder.
Födelsetid
En 1'tterligare nyhet är att man kan söka på delar av
fodelsetid. t ex de som är födda under ett visst årtionde, ett visst år eller en viss månad under angivet år.
Århundradet kan även ändras. Tidisare kunde man en-

dast söka på de som var födda en viss daf.

Efternamn obligatoriskt
Det enda tlilt som måste fullas i är det vid söktillftillet
gcillande efternamnet. Tidigare använda efternamn ger
ingen träff
Om nuvarande efternamn ej iir känt for person som
levde 30 juni 1991 kan folkbokföringen vid skanekontoret finna efternamnet. om man vet fodeisetid och
fornamn.
För övri_st skriver man in i basregistrets sökbild de
uppgifter man känner till. Det går att markeru lbnerisk
sökning, d.v.s. som det 1åter.
Svar och vidare till bild 908
I basregistrets svar anges personnummer. namn och
adress. Därefter kan man gå örer till programmel
"Personuppeifter"
tbild 9081och söka i idare med hiflp
av det erhållna personnumret.
Exempel: 908 1-il129-3218 ENTER. 908 00011j
+ i981 ENTER för den som är frdd 1900-01-l-i.
I svaret på biici 908 redovisas namn. eventueil markering av tilltalsnamn (asterisk t-öre). nuvarande civiistånd. datum for ändrine till nuvarande civilstånd och
fblkbokföringsförsamling. t ex 1-l 80 20 Backa.
Övri-ea folkbokföringsuppgifter t-rnns hos det skattekontor som personens foikboksföringslbrsamling ti11hör. Viiket skattekontor det är framgår t ex av SCB:s a
bok "Rikets indeiningar".

Personnummer
För den som är 100 år gammal eller mer anges - mellan födelsetid (ÅÅiv{lv{DD) och de sista -l siffrorna.
18. 19 eiler 20 behöver därf'ör ej anges ibild 908.
Näst sista. nionde. sifrran i personnumret är jämn t-ör
kvinnor och ojämn för män.
Tionde siflran är en kontrollsiffra. Om den saknas
kan man pröva med 0 till 9 i bild 908. datom anser om
siffran är fel.

Tidigare sökprogram utgår
Sökrutinen i basregistret ersätter de sökprogram som
tidigare fanns i allmänhetens terminal, bildema 900
och 901.

Enligt uppgift kommer bild 908 också att så småningom försvinna. och ersättas med nåeon modernare
sökmöj1ighet.

fort kan det gå. att min artikel om detta i Slakrhistoriskt Forttm 2/00 blev omodern efter bara någon
Så

månad. då ett helt nlrtt system sjösattes hos
skattemyndigheterna.
(
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Artikelen påföregående sida rir kontrollerad av Lille-

mor Norgren på Folkbokföringen inom Skatteförvaltningen

i

Vtis terås.

Här fiiljer en beskrivning av "personnummer"'
Den som en gång fått ett personnummer behåller
sarnma nufiImer livet ut, om det inte behöver rättas till
följd av att nummersättningen varit oriktig'
Personnummer ändras alltså inte till exempel vid flytning fran eller till Sverige.
Personnummer består av foljande tre delar:

Kontrollsiffran

Kontrollsiffran. som infördes är 1967, räknas ut maskineilt med ledning av födelsetalet (sex siffror) och
födelsenumret (tre sifflror) och läggs till lodelsenurffet
som f ärde siffra. Med hjälp av denna siffra kontrolleras automatiskt vid databearbetningar att inte fel siffror angetts i födelsetid eller fodeisenummer'
Uppgifter

F'i)clclseticl
F'iirl cl

se' n u

ltl ltt

e

från

RSV 704 urgåva 7

r

Beräkni ng av kontrol lsiffra:
Kontroilsiflran bestäms enligt den s.k. modulus-10-metoden med vikterna 1 och
2. Siffran fogas till födelsenumret enligt tbljande regler. Exemplet avser en man
född den 23 augusti 1964 med födelsenummer 323.

Fi'rt1e

lse-

-rlr

| -rnånad
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|

|

lttl

-das

-nunlnler'
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lO 4ll1; 3ll I lll .l I

1. Siffrorna i föcjelseår, -mån, -dag och
-nunlmer rnultipliceras växelvis med 2
och

|

I

I

2l2l2t?12

1.

2. lågg samman siffrorna i produkterna.
OBS I 12 räknas som l+2.

1

r2+.1+0+8+4+3+6+2+6=3tr

3. Entalssiftran i siffersumman dras från
talet

10-6=4

10.

Kontrollsiffra

4. Restsiffran blir kontrollsiffra. Ar resten
10.
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EfterlysninEar
Nummer 712001
Jag söker föräldrar

Nummer 12/2001

till

Carl Gustavson Kamei född
1772 i Vadsten och död 3 1 / 1 0 1829 pä Prästgårdsvallen, Själevads fs. (Y). Antagen som båtsman och av-

skedad den 1614 i 821 . Bostadsort 1795-96 (97) Bäch
i Nätra sn. Gift med Cristina Henriksdotter född 1770
i Bäch 1798 och dåirefter i Själevads fs. i byn Sörväge
och Prästgårdsvall'en.
Göte l{yström, LImeå.
Nummer 8/2001
Detta är allt jag vet om min morfarsfarfar:
Han hette Per Äberg och var född \792, Han var Grenadjär Nr.64 på Brånsta Ägor, ute i Romfartuna
socken, Norrbo härad (U)
Är det någon som vet något mer om denna grenadjär?
Maud Berglund, Sunnonsj ö.
Nummer 912001
Den Schedvinska Ättens Släktförening söker kontakt med personer som har uppgifter om släkten.
Som exempel nämns "Borgaren Sigfrid" (1486- c:a
1540) och om Sigfrid vet man endast med säkerhet.
att han var verksam i Västerås.
Sonen Matts Sigfridsson (15??-1608) föddes sannolikt i Västerås.
Leonard Nfattsson fodd på 1570-ta1et i ilIöklinta
och Leonards son Johannes blev lärare vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås 1638 vid 26 ars ålder' Detta
och mycket mer finns att läsa om i vår släktkrönika.
Har Du några uppgifter om släkten så kontakta gärna

Jag skulle vilja ha hjälp med att hitta: Slottsvaktmzistare

Aron Lindbom, Hovdesta, Västerås. (U)
Följande åirkzint:Föddc:a 1685. Dödi oktober 1744
i Hovdesta, Västerås (U). Vilka var hans foräldrar och
var bodde de? Hans hustru hette Maria Westman, flodd
1689 eller 1690. död 2 januari 1746 i Hovdesta,
Västerås.(U)
i dopbok för Västerås är det noterat for den 26juni
1691: Döptes Samuel Westmans dotter Maria. viiken
kan vara Maria ovan.
Inga Larsson, Ludvika
Nummer 13/2001
Jag söker min farfar men har bara hans efternamn Jons-

son. Farmor hette Emmy ivlaria Stendahl och fodde
min far den 31 januari 1923 som trolovningsbarn. Min
pappa hette Jonsson ett tag men fick sedan farmors
narrrn (Stendahl). Farfar Jonsson var troligen fran Skultuna. Kan någon hjälpa mig?
K. Bjarklund.

Nummer

undertecknad.
Gösta Josefson, Gateborg

Nummer l0l200l
Jag söker uppgifter om Vångsta, Dingtuna (U) och
har hämtat uppgifter ur Stig Rudbergs böcker om
Dingluna (U), men jag söker också nutid ( det som
kan publiceras for sekretessen). Allt som kan vara av

svar på efterrysning

intresse mottages tacksamt.
Stig Pettersson, Nynashamn

Nummer Lll?g0l
vill gärna ha uppgifter om rusthållaren och bonden Erich Hansson på Bosberga (Botsberga) i
Tortuna (U). När han föddes, gifte sig och dog. Kan
någon hjälpa mig med detta så skuile jag bli glad.
P

OBS:

OBS:

ttp ://aro s ian a.
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OBS:

OBS:

Alla svar på efteriysningar lämnas tiil någon i redaktionen och som sedan vidarebefordrar svaren
som gjort efterlysningen.

almgren, Bålsta.
h

3-2001.

Se sidan 17.

Jag

Ingvar

lll200l

Känner någon till efternamnet Biman?
Är 1800 flyttade änkan,drejan Brita Gabrieisdotter f.
1755 med sina tre barn: Brita Laurentii f.1789, Fredrik Laurentli f.1792 och Ulrica Laurentii f.1795 till
Svedja gård, Sjundeå socken, Finland. I kyrkboken
står att de kom från Sörmanland och Kerbo socken
ar 1800 och att modern var fodd i Tjula socken i Svärmanland. Efter att jag fått lite hjälp från Sverige så
kanske "Tjula socken i Svärmanland" kan vara Köla i
Värmland eller Kjula i Södermanland och "Kerbo"
kan vara Kärrbo i Västmanland. Jag vet att Fredrik
använde namnet Biman, men när han 1814 flynade till
Helsingfors använde han namnet Liljeström. Tacksam
för alla upplysningar om namnet Biman.
Juhani Rautio
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Kusta gård ligger strax utantt,r Västerås. man tar av
mot Kärrbo tiån lrsta. Kusta betyder "gården på höjden". Vi rullar nedför allen och betraktar stumma av
beundran den r,'ackra naturen. små ljusgröna blad. vitsipporna i backarna och sol. sol och åter sol.
Det glimmar hemlighetsfullt i fönstren på den ståtli-sa hu\,'udbyggnaden. På grinden hänger postväskan
och sruset är n1'krattat. Stiligt. Vi träder in genom
ytterdörrarna. Ahh. gamla dofter. gamla tider. Maj
Westerdahi möter oss.
Hon kom som ung till Kusta genom giftemål och
har bott där sedan 1939. En för'tjusande dam som visar
upp sitt hem för,,'ilt främmande människor. Hon fl,vter
sä r'äl in i tidsandan. husfriden och möbiemanget. Vi
är inte 1ängre kvar i nutiden. llaj berättar och vi är heit
förtrollade.
På Kr-rsta t-inns ailt från flydda tider. Kläder. möbler
och husgeråd och saker som nutidens människor inte
'vet något om hur Ce ska användas. Det är så vackert.
som en saga. Vi går tiån rum tiil rum och rör oss hastigt meilan epokerna - sengustaviansk tid till jugend.
SPOKEN
På vinden finns tre spöken. dom öppnar fönstret och
skakar i kakelugnen säger NIaj och skrattar. En vännina
tilMaj är s1,'nsk och hon sade: du behöver inte vara

rädd. men dom är tre st-v-cken... IvIaj vet inte vilka
spökena är. Kustas historia är så lang och brokig...
Fru Westerdahl tar emot grupper på omking 10-15
personer som genom förbokning får äran att uppleva
denna idyll så långt ifrån dagens trista samhälle.
Efter många timmars forsjunket drömmeri om 1800talets bröllopsnätter och hemtama små spöken är det
dags ibr hemflird. Vår guide är trött och klockan säger

vilotid.
Vi rekommenderar verklisen alla att besöka Kusta
gård.
L' t tlr
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Kusta och fam. Westerdahl i 100-årig gemenskap.
Två föräldralösa pojkar. 15 och i0 år gamla. vandrade
på 1850-talet från Skåne till Stockhoim för att söka
lyckan. Den enda kunskap de hade i sin riinsel var mjö1.
Livet igenom stöttade de varandra och vid 1800-talets
slut var båda välbärgade bageri- och t-astighetsägare i
huvudstaden.
Den äldste hade en son som ville bli jordbrukare.
Efter viss tvekan inköptes Kusta Säteri utanlör Västerås till den biott 24-årige Rikard W'esterdahl. Vid årsskiftet 1900/01 skedde tilltradet av -eården.
Jort.t. t10sta .\tda
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I dag iir Kusta den enda fasta egendom som kvarstår av allt "Bagaren" placerade sitt kapital i. För aft
högtidiighåila de 100 aren på Kusta och hedra forf?idren
ställde Maj Westerdahl och den övriga Kusta-familjen
på Trettondagsafton.till med ett gammeldags sliiktkalas
för ett begränsat antal arvingar till de två bagarbröderna.
Högtiden bör.1ade i Irsta kyrka där en präst i släkten
höll en betraktelse över de två bröderna. Eftersom lv{aj
Westerdahl på Kusta är barnbams barnbarn till J. C. F.
Haeffner, koralboksförfättare och grundare av Allmiinna sången i Uppsala, inramades högtiden av denne
förfaders musik - dechiffrerad och lramförd av Leif
Englund från Irsta
Rikard Westerdahls intresse för jordbruk väcktes en
sommar på Wallstanäs i Uppland. Odet forde 70 år
senare hans sondotter Caroiine i armarna på Cari Rinman, nuvarande ägaren till gården. Dessförinnan hade
74r"tl o<l 4. R. ?/eated4// k /q00.
hans dotter Anna Karin gift sig med Carl Gustaf
Ridderstolpe på Fiholm i Rytterne. Genom arv kom
Ka,tn ac-4 Sältea 2{/ectetda"/rt
på så sätt bagarforfaderns kapitai att avsätta ekonoc
miska ringar även på Fiholm och W'allstanäs. En enris100-ai/
krans från Kusta med mistelkvistar från Fihoim place7ltiazea,canl i l,uta bTnla
rades därför som ett symboliskt tack på f-amiijegraven
T,tettaada4,ulaa 5 paaa.u 2001.
av kusinerna Erik W'esterdahl på Kusta och Christian
Rinman tiån Wallstanäs.
Efter högtiden for alla bagarättlingar till Kusta där
en ur den unga generationen skrudat sig i gårdens sista
chaufförsuniform och elegant öppnade biidönarna för
de gästande damerna. Så avåts en gammeldags middag i Rikard och Anna Westerdahis anda. Helt enligt
1940-talsmaner startade den med ett smörgåsbord där
en ung generation nyfiket avsmakade sill, hemlagad
leverpastej efter ett hundraårigt recept samt grisfötter
och mycket annat- nedsköljt med snaps, öl och vatten.
Tiil tonerna av Kustamarschen, komponerad på
1880-talet till den tidens ägarfamilj, tågade alla tiii
bords en trappa upp, diir ett långbord med damastdukar
och brutna servietter på 1800-talsporslin skimrade i
skenet av enbart levande ljus. Menyn bestod av Nässelsoppa med förlorade ägg, Kustaälg med hasselbackspotatis och andra gårdens läckerheter samt glass
med spunnet socker precis som den nu medeiålders
generationen mindes det från sin bamdom. Taktpinnen
hade förts av den nu 9O-åriga lvlaj Westerdahl. som
under sina 60 år som husmor på Kusta ler,t efter sitt
motto "Skapa. vårda och lära" och även spritt sina Anna och Rikard lilesterdahl med barnen Ricke, Thure,
kunskaper om gångna tider iångt utanför gården.
och Anna-Karin sommaren I9I 1 eller I9l 5 på Kusta.
Elisabeth Westerdahl
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Västerås S läktf o rska rkl u bb
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Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås

PORTO BETALT

Klubbens olika dataregister har 110657 poster registrerade enligt följande:

Älunda

Födda
Döda

1779-1861
1733-1766

Arboga

Födda

1858-1859

6031
1732
206

Sevalla
Födda
Födda
Vigda

poster
poster

Födda

1,689-1927

Poster
Poster

Vigda
Döda
Västerås

r689-1927
1689-r927

Poster

Födda
Födda

1622-17r4

Döda
Döda
Vigda

177 5-1779

Irsta

Födda 1920-1924 184
Köping land

Födda 1775-1919 6449

Poster

Köping stad

:ödda 1830-1924 8176

Poster

1803-1871
1

1727 -173 |

790- 1 866

fl4l-r758

Intllttade
Infllttade

;:i.amnäs

.)öda
Dö,Ja

I 860- I 863

Västerfärnebo

poster

Badelunda

Födda 1684-1716 632
Födda 1775-1927 4592

t667 -1686
t836-1920

1

1

834- 1 850
879- 1 885

r23

(påbörjad)
poster
(påbörjad)

1702
22

24353 poster
6065 poster
18522 poster
6308
7392
0
10268
506
2831
3307
55

poster
poster
poster
poster
poster
poster
poster

1743-1762 c:a 700 poster tillsammans

\tinns Ni denna bild fran forra numret av AROSIANA?
När Dagn-v Myhr (ny medlem) fick sin första tidning, och tittar på första sidan, så vem ffir hon se? Jo
hennes far sitter längst fram

tili

höger. Han hette Gösta

Ericson och var född 1899-02-19 på Ostra Kyrkogalan i Västerås dar Hallskolan ligger idag. Hon berättar
också att hennes farmors tbräldrar pryder 1:a sidan på
boken om "Dingtuna socken genom arhundraden" och
den biiden var tagen 1914. Hon skickade även en bild
Ittlp ://ar

os

på sin farmors föräldrar Anders Sandberg och Charlotta Dahlberg när de var yngre. Bilden iir tagen 1875
och Anders var 33 ar och Charlotta var 2J år' Flickorna på bilden är Charlotta (Lotten) och Agnes (hennes farmor) som sitter i sin mors knä'
Sten-Ove Sandell

iun u. w eb i ump.

co

m

