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Ordföranden har ordet
Västerås Släktforskarklubbs fforsta
ord{<irande och en av dess grundare,
Olle Grannerud avled i slutet av fforra
året. VLT skrev den 7 december 1962:
"För några dagar sedan bilda-des
Västerås Släktforskarklubb. Sedan flera
år har de som sysslat med släktforskning
i staden arbetat var lor sig. Det skall de
också göra i fortsättningen, men genom
att bilda en {tirening har man större
möjlighet att hävda sina krav. Orsaken

till att släktforskarna

går samman är

också av den enkla anledningen att man

vill hålla kontakt med varandra."
Den l5 mars 1963 skrev man: "Vristerås
Släktforskarklubb ko nstituerades vid ett
möte i Mariaberget.
Onsdagen den l1 januari invigdes en ny
nivå i Sala Silvergruva av landshövding
Mats Svegfors. Det år 155 m ner till den
så kallade Ulrica Eleonora gruvan som

borjade brytas 1690. Det var Sveriges
drottning, syster till Karl XII, som fick
namnge nivån. Hon besökte Sala när
pesren harlade i Stockholm 1719-1720.
Man åker hiss både ner och upp, och
år uppleva smala gångar, djupa schakt
och spegelblanka vattenytor. Allt är
mycket smakfullt ljussatt. En tur tar c:a
1,5 timmar och rekommenderas vArmt.
(Temperaturen är dock c:a +4"C)
I januari utkom ett nytt nummer
av tidningen Spaning, som utges av

Västmanlands läns museum. Temat

är denna gång: "Bevarandet

av

Bilden uisar de Ji)r le/ubbens flrtsatta uerbsamhet ansuariga: Reuisorerna Sigurd
Cederholm och Dauid Uppling, Gert Jaleobsen i mitten andra raden, ordf)randen Olle
Grannerud ocb sekreteraren Torsten Ebström." Foto: VLTis arkiu
verserna, som Bo Setterlind skrev till
de 47 klockorna. På g-klockan står det

foreläsningar genomfrors på nära håll.

Information finns

på:

t.ex. Jag heter fuchard till minnet av
Dybeck, en bygdens son, ltirfattare till

w.wrv. stockho lm2

vår nationalsång. En uppräkning av alla
melodier och deras kompositörer med

Täg gärna tåget och fira att det är I 50 år
sedan den Forsta biljetten såldes. Skicka

tidsangivelser

for

framforandet finns

också.

Dagen b<;rlar kl. 7 med Opp Amaryllis
av C M Bellman, fortsätter kl. 8 med
Early one morning, och kl. 9 med Små
lätta moln av P Rogefeldt, sedan en ny
melodi varje timme till ld. 21, då dagen

avslutas med Tiäd fram du nattens
Gud av Bellman. Klockan 12, 13 och
15 spelas olika melodier beroende på

0 0 6. se

sedan ett rykort, med ett tågfrimärke
på, till en bekant och tala om hur roligt
det är att släktforska.

Du lyssnar väl på
"Släktband", som sänds i

kl.

programmet

Pl

måndagar

10.03?

Väl mött på årsmötet.
Suen Olby

årstid.

byggnader". Där handlar en artikel om

hur man hittar information om gamla
hus i olika arkiv, och den avslutas
med en florteckning över adresset
telefonnummer, webb-adresser och
litteraturhänvisningar.

tidning som ingår

i

En

mycketläsvärd

medlemskapet

i

Lördagen den 1B mars firas Släktforskningens dag i hela landet. Vi räknar
med att tillsammans med DIS-Aros
ha släktforskarrummen bemannade
For att hjälpa n;,börjare och andra till

sin adress till spaning@lw.se

rätta. Demonstration av CD-skivor och
Internet, samt korta ftiredrag planeras.
Vi hoppas på deltagande av många
medlemmar. Kontakta någon i sryrelset.r
om du kan hjälpa till.

I förra numret

I år står Släktforskar|orbur.rdet för värd-

intresserad av musik, finns det en liten

skapet fror Släktforskardagarna som äger
rum 12-13 augusti i Factory Nacka

Västmanlands HembygdsForbund &
Fornminnesförening. Man kan också
prenumerera på den genom att e-posta

av Arosiana skrev jag
om Västerås stadshus. För den som är

broschyr att hämta i informationen
vid Fiskartorget. Där berättas historien
om klockspelet och det går am läsa alla
Arosiana 2006-1

Strand. Anledningen är att Förbundet
firar sitt 2O-årsjubileum. Passa på att
göra ett besök nu när r-rtställnir.rgar och
www.arosiana.se
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Åter ti I fädernas marker del 4
H:ir ft;ller den filrde delen av min
berättelse om hur jag gått till väga
för att få fram intressanta uppgifter
om en aY mina släktgrenar med

antecknad. Jag hittade alltså ingen Nils
på Östra N, men väl så småningom på
sidan för Östra Södra. Där står att han
kommer från "Lenna 1792". Fram med

utgångspunkt från min mormor Anna
Maria Andersson. Beråttelsen började i
m 2 | O4 av Västerås Slåiktforskarklubbs
medlemstidning Arosiana.

Hfl for Länna.

Parallellt med

min

släktforskning

Sida upp och sida ner. Sida upp och
sida ner. Så, på sidan 146 ånns han
som dräng och mycket riktigt stod det
att han fl1'ttade till Sundby 1792 och
med en orydlig notering, troligwis/Sr.

med anknytning till Hallsta by i
Romårtuna, som till största delen gjorts

M, i sidkanten.

rskarrummet på stadsbiblioteket
i Västerås, har jag fortdatt att åka till
arkivet i Uppsala. Där hade jag bara
några få saker att reda ut. Dels var

till

i släktfo

det Nils Ersson som måste vara f,odd
någonstans. Dessutom borde jag hitta
något mera om hans son Lars Nilsson
och vad denne och brodern Anders hade
gjort fror att få straffarbete på f,åstning.

En gåta att lösa

Var någonstans var Nils Ersson fodd
1769? Han tog tjänst hos och flyttade
till lcyrlwärden Per Olsson i Hamre,
Badelunda år 1797 från Sundby,
Södermanlands län. Fortsättningsvis står
det i alla Hf att han är fodd i Sundby.
Så dven i dodboken för Rebro, Tillberga
1830. I födelseboken över Sundby finns
han dock inte med.

Födelseorten ffor Nils anges fortfarande
Dunker. Fast det vet jag ju är fel.
T1wärr stod inget om varifrån han kom.
Stopp igen. Det är skönt att det finns ett

kunna vara Dunkers örsamling

i

Södermanland.

Sundby

H{l lor 1797

hade jag letat

igenom så nu fick det bli fodelseboken
{ror Dunker, efter en nypa frisk luft. Det

tog err tag arr leta, men inget napp.
Kanske han hade fyttat tidigare?
Fram med en tidigare Hfl fror Sundby.
Alla fodda 1769 kontrollerades. Och
tänka sig, på sidan 205 hck jag vaff.

Under rubriken "Gårdens namn"
himade jag honom i Sundby by dar

hänvisar till?

onsdag så hade man öppet till åtta på
kvällen och dessutom ånns det tillgång
till en "Jourhavande släktforskare" från

Vdsterås slott som fungerade som både

klockan 17. Den får man störa hur
mycket som helst. Jourdamen tittade
igenom mina fynd och berättade att
hon var bevandrad i forsamlingarna i
Södermanland. Hon fioreslog att jag
skulle titta i böckerna för Stora Malms
Forsamling ftir att kanske få klarhet
om den där marginalnoteringen ,fSr.
Mkunde vara en notis om var han var
född.

Och kan ni tänka er, det blev bingo

var löst och under de foljande besöken
i Uppsala så blev det, om inte lätt, så
dock möjligt att forska vidare.
Om du åker till Uppsala så glöm inte att
där finns Jourhavande släktforskare. De
är till stor hjälp och dessutom duktiga
på att läsa gammal skrift.

I häkte på slottet
Som jag tidigare berättat i det andra
avsnittet, så blev bröderna Nilssons
mor Stina frikänd från åtalet om
hembränning. Men hur gick det då

Hf

drängen Nils Ersson sägs komma från

med hennes pojkar? Lars var enligt

Östra N och flwrade till Östra N år
1794. (Felskrivning av prästen, då
det senare visade sig att Nils {lyttade
till Östr" Södra). Han bodde och
arbetade i Sundby by mellan 1793 och
1794. lngen födelseForsamling ånns

"damd till ftistning i l% är lor slagsmåI"
och Ar.rders "damd ftir delaktighet i
BrodersslagsmåI". Jodå, jag har hittat
lite information om dem också.

4

börjades rannsakningen däruti särskilt
protokoll flordes". Punkt slut.
Jag bläddrade många gånger igenom
både 1832 och 1833 års domböcker.
Det enda jag hittade då var mor Stinas
frikännande den 19 februari 1833 och
noteringen ovan om bröderna Nilssons
häktning.
Var finns det särskilda protokoll man

bra fikarum på arkivet i Uppsala. Ibland
behöver man ta många kafferaster.
Eftersom vi var på Arkivet i Uppsala en

Nils fyttar redan 1798 till direkt. Nils är fodd i Stora Malm den
Capellansgården i Tortuna utanftir 4.4.1769. Samma år fyttade åmiljen
Västerås. I Hfl for Tortuna står något till Dunkers ltirsamling. Gåtan Nils
orydligt i ftjdelsekolumnen som skulle

prydligt skrivet i Dombohen:
"I 1 Oct I832-ÖfuerBondsönernaLars
o Anders Nilssöner i Rebro Tillberga
Socken häcktade och tilltalade ftir det
de forsåtligen å allmänna wägen slagit
upbords skrivaren Carl Gustaf Ekblad,

Letandet i olika arkivhandlingar
fortsatte. Närmast tänker man på
häkte och fingelse på den här tiden.
Fängelser med enskilda celler byggdes
inte förrän på 1850-talet.
Nu kom arkivet i Uppsala och deras

till nytta igen.
någon
att
fråga.
Där fick
Där finns alltid
"Fånglistor
jag fram
från Västerås slotts
hakte". Det var i oktober man skulle ha
fört det där särskilda protokollet under
personals stora kunskaper

häktningsftirhandlingen. Men okt,
nov och dec lB32 ånns inte i arkivet.
Borta? Fram med ndsta årgång 1833.
Hittade honom direkt. I januari 1833
fanns Lars Nilsson med.
Där står att han häktades den
8 Oct 1832 för Brutet Edsöre
(se åktarutan) samt en notering, "Se

fijrra månaders Listor. Januari den 18:
e afsändes till Kungl Majt Lars Nilssons
Underdåniga ansökan om mildring".
"Febr 1833 Se förra månaders Listor.
Kungl Majts Nådiga utslag Afr.aktas".
"Mars 1833 Se förra månaders Listor"
med tillägg am Kungl Majt avslår hans
nådeansökan och att han ska förpassas
till Kristianstads {?istning den 25 mars.
Eftersom han inte ägde några tillgångar

fick han sitta av böterna, "'W'id watten
och bröd", mellan den l0 och 22 mars.
Frågor kvarstår.
Var finns de där "förre månaders Listor"
och var hittar jag brodern Anders
Nilssons dom. De var båda dömda,

men när?

Veckan efter mor Stinas första inställelse
vid tinget den 2 oktober 1832 står det

www.arosiana.se
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Fånge på Kristianstads Fistning

Ibland kan domen ligga med i de
handlingar som följer med den domde
till straffstället. Nu visste jag i alla fall
att han skulle till Kristianstad. Ingen
liten sträcka att {?irdas med häst och

ttrfll ll[l1l::r.l:l] -

lt

Å]i:llt:tl.r,{ Iil ,irr

r

vagn. Man kan undra varftor de dömda
skickades så långt flor att avtjäna sina
straff.

Med en nära {tirestående påskresa till
våra barn i Malmö, såg jag fram mot
en avstickare till arkivet i Lund där

handlingar från Kristianstad borde
finnas. Väl i Malmö ringde jag Lund

LJ ;"t.T#å:l-i
å-, .--t.
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och bad dem plocka fram de handlingar
som ånns om fångar på Kristianstads

lor att spara tid och för
att komma till rätt arkiv eftersom det
finns på wå stdllen i Lund.
Arkivarien i Lund upplyste mig om
att de inte hade några handlingar från
Kristianstad utan att de skulle finnas
på Krigsarkivet i Stockholm. Så här i
efterhand undrar man varfiir man inte
alltid ringer och tar reda på var det man
Fåstning. Detta
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Väl hemkommen till Västerås fick
der därlor bli en ut{lykt till kungliga
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huvudstaden och Krigsarkivet. En solig
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vinterdag och parkeringsplats direkt
utanftir arkivet bådar {tjr gott resultat
med forskningen kring Lars Nilsson
och hans bror Anders. Så fortsättnins

Lån*r-

t-l
tflr.til!$t l*+

1

'o=r-j

r-rr':*lt*'o'

| !i.,.
l*i
L::.:L- -:
I
I

|

f\ ",\

;l

i*
;
,tl*,
i4;;*1 '
{.
,' ri*

!

är intresserad av finns.

'!

ii

'-: -l

L,i.rlir.x,,c,i

iN
'tFj='=J-;
j Lonrrr,n.n _.f
-årtail;r-sf

k;;

I

t',i-ryr,1t:.iflI;

'-"'"Ti: " """"-liJ_

t.ål;

f

!,

1

I
H#; fut*frf" l-,i

--*a

.---, 5--'*''

-*-a- f

rol ler.

i en au de bAr arresterna på Västerås
fingslad Ji;re Auresan till Kristianstads fistning?
Var det hanske

Monica Holmgren

Edsörebrotten hade sitt ursprung

i den

medeltida landskapslagstiftningen och betecknade
från början brott mot fridslagarna

rörande hemfrid, kvinnofrid,
kyrkofrid o tingsfrid mm. De
brott som räknades som edsöre
förändrades ett flertal gånger
under 1700- och lB00-talen och
fick troligen en mindre allvarlig
karaktär under den sista perioden.
Edsörebronen liirsvann i och med
1864 års straffiag.

Ur 1996 års upplaga av Gamla
Christianstad av Ann Hörnell
Arosiana 2006-1

Ett litet tips om
ga m

la tid ninga

kopia kostar

r.

På Västerås stadsbibliotek finns alla
årgångar av Västmanlands Läns
Tidning och Västmanlands Folkblad på
rullfilm.
Du kanske kan finna lite uppgifter om
någon släkting där. Där finns kanske
något om en femtioårsdag eller biografi
i samband med dödsfall. Kanske det
finns något foto från en skolavslutning.
Kanske din egen födelsenotis finns där.
Vet man bara tidpunkten så är det inte
allt{tir svårt att bläddra igenom ett antal

tidningar.

Det går också att ta kopior

från

tidningen med denna l:isapparat. Varje
www.arostana.se

slott som Lars Nilsson satt

fiir

närvarande

2 kronor.

Läsapparaten finns i fackbiblioteket på
övre våningen. Man måste låna prismat
i expeditionen. Det går inte att boka
denna läsapparat utan man far ta den
när den är ledig.
Kungliga Biblioteket i Stockholm har

på samma sätt de festa tidningar som
ges/getts ut i Sverige.

IngemarWidatig

M in

egen forskn ing
Breven från Utö

Vid klubbmötet den 17 november
2005 hade vi möjligheten att genom
Gunborg \fild förfyrra oss 200 år
bakåt i tiden. Gunborg förmedlade en
kärlekshistoria mellan en gift kvinna

'.,..,..

ni.'

å<

och en ung volontär.

Gunborg

Vild

)

=1l
.ll

som är fodd på Utö,

beskrev ön, dess näring och den tidens

viktigaste punkter. Utö, som en gång
stigit upp ur havet, var på den tiden
endast 1,5 mil lång från norr till söder.
Kyrkan och gruvan var de viktigaste
platserna. På mitten av 1800-talet var

gruvhanteringen som störst och ön
hade egen prdst. En kyrka byggdes,

en efter skärgårdsförhållande ovanligt
stor kyrka. Platsen där gruvan låg
kallas än idag Gruvan trots att ingen
malmbrytning sker.
GunborgW'ild har rätt att publicera de
här breven och att göra dem tillgängliga
{<ir studier, bl.a. av språket. Gunborg
har haft godheten att låta oss publicera
dem i vår tidning.
Kanske någon utav våra läsare vet något

om ynglingen och vart han tog vägen
när han wingades lämna ön. Men det
dröjer till kommande nummer innen
ni far läsa sista brevet. Nu kommer
inledningen och upptäckten.
Utöbreven
Nedtecknat av Gunborg Wild

UTffi

:

\

rffi

Gunborg Wild beräxade om en bärlebshhtoria mellan en
uolontär Jiir 200 år sedan. Foto: Karin furell

Nästan 200 år senare, omkring
1960 höll man på att renovera det
gamla huset. Och när taket lades om,
hittade arbetarna, instoppat mellan
hammarband och takfot, något som
de {-orst tog fiir ett övergivet ågelbo,
men som visade sig innehålla en bunt
papper, möjligen gamla brev.
Och eftersom Karl-Wilhelm Olsson,
hembygdsft reningens ordforande och
tillika amatörarkeolog, bodde i huset
överlämnade de fi'ndet till honom.
Karl-\Vilhelm såg också genast att det
handlade om brev och blev intresserad.
Han plockade isär pappersbunten
med hjälp av en pincett och fann
att det var 36 brev troligen skrivna

I en kammare, i det gamla huset på sjuttonhundratalet, och enligt
vattenstämplarna på papper från
Lugnet på Utö i Stockholms södra
skärgård, sitter en kvinna och klipper
mattrasor. TLrnnslitet, lappat och stoppat
{tirvandlar hon till smala remsor och

lindar upp dem kring en hopkramad
pappersbunt. l)et blir ett nystan stort
som ett människohuvud. Och efter
mycken ängslan och vemodiga suckar
smyger hon upp på vinden och gömmer

nvstanet mellan översta stockvaruet och

takfoten.

Kvinnan hade åstadkommit många
liv och vävt åtskilliga

sådana nystan i sitt

alnar trasmatto r. Men av det här nystanet

skulle ingenting bli vävt. l)et var ämnat

till

gömsle för bitterljuva minnen. Att
som en frr"rkt med en märkvärdig kärna
bida i mörkret på groningsundret.
o

Ti-rmba pappersbruk. Skrivredskapet
torde ha varit gåspenna, men breven
var odaterade och hade aldrig postats.
Karl-\X/ilhelm eller Kalle-\Ville, som
han kallades av släkt och vänner, hade
under åren gjort täta besök på arkiven

i Stockholm och Uppsala. Nu fick
han åter ärende dit och hittade snart
brevskrivaren. Han hette Jonas \Werner,
ft;dd på Utö den 2019 1777. Modern,
Arrna Andersdotter, var också flodd på
ön, men fadern kom från Ösmo och
fastlandet.

Den här ticlen ägdes Utö

och
bergverket av släkten Reuterskiöld och
brevskrivarer.r Jonas hamrrade redan som
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grt

kuinna och en ung

femtonårig vid ryttmästare Axel Didrik
Reuterskiölds regemenre. Där lärde han
sig, förutom vapenbruk, att läsa och

skriva och kom så småningom tillbaka
tillsin hemö, där han fick anställningvid
ryttmästare Reuterskiölds stallstat, med
uppgift att sköta vagnshästarna och som
kusk frakta ägaråmiljens medlemmar

mellan "Gruvan" och Edesnäs, på den
tiden en vacker sätesgård med fyglar
och tegeltak. Mellan de her platserna
och rill der lilla kapellet uppe på "Ön".
vars läge nu är utmärkt med stenar i
gräset, rullade droskor och landåer om
sommaren och slädar om vintern. Och
Jonas Werner i mörkblå syrtut (lång
åtsittande rock) och med kaskett (mössa
med stor skärm) och tagelplym, var ett
ståtligt bhckfång på kuskbocken.

Det här visste Karl-'Vilhelm när han
bad mig fortsätta forskningarna. Jag
gjorde det gärna, eftersom jag själv och
tre syskon var Fodda i det gamla huset

Lugnet. Våra floräldrar bodde där en
lolid av år och morfar och mormor före
dem. Själv var jag inte fyllda tre år vid
flyttningen från Lugnet och har svaga
minnen därifrån. Bara att stora farstun

i skärt

vitt och

am

en bred och stadig trappa ledde upp

till

var stänkmålad

och

vinden där mattrasnystanet gömdes och
glOmdes i nästan 200 år.

"Det är bara kärlekspjoller", sa KarlWilhelm, när han lämnade över
brevbunten.
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"Min söta,

älskansvärda, ömmaste,

uwalda!" borjade brev efter brev. Och
vem var foremålet? Vem läste de här
ömhetsberygelserna med klappande
hjärta?

Enligt breven, hette honAnna-Christina
och kallades ibland mor Sandberg, så
kvinnan var rydligen gift med någon
annan än brevskrivaren. Och nu gick
jag fforst till en skriftexpert och fick
Karl-W'ilhelms aningar besannade, att
breven var skrivna krine sekelskiftet
1800.

På utmärkt papper dessutom, annars
hade inte en remsa funnits kvar av
dem.

Anna Christina hittade jag också
ganska lätt i kyrkböckerna. Hon var
ftjdd Lökman i Tiosa landsftirsamling år
17 65. Korn troligen som piga till fiskaren
August Sandberg på Utö och blev gift
med honom efter forsta barnet. Fick
sedan tre i rask floljd och gick där hemma

med barnen medan August låg ute vid
bådorna (skär, undervattenklippa) och
fiskade och rodde eller seglade fangsten
till Stockholm, resor som kunde ta fera
veckor i anspråk.
Men så kom Jonas Werner. Han hade

varit borta från ön några år, legat vid

ryttmästare Reuterskiölds regemente
och blivit vuxen karl, ståtade i uniform,
blankte med ögon och mässingsknappar
och spelade så vackert fiol, att prästen
ibland utnyttjade honom i kyrkan där
ingen orgel fanns att leda psalmsången.
Men att han skulle ftirgapa sig i en gift
kvinna, var olyckligt och till och med
srraffbart på den tiden.
"Alskade, utvalda vän,

f;ignad!" skrev han

till

mitt

hjärtas

Anna-Stina

Sandberg och frånsett förälskelsen, njöt
han säkert av att sätta sina tankar och
känslor på pränt. Möjligen kunde han
ha gjort sig gällande med penna i hand,
om han haft andra Forutsättningar.

Nu finns ingenting mera kvar av hans
hand, vad man vet, utom de här breven
som Anna-Stina inte nändes förstöra,
utan läste dem säkert om och om igen.
Och njöt av detta kärlekens språk som
rycktes släkt med det himmelska, det
som ldstes och predikades i kyrkan.
Men Anna-Stina kunde också skriva.
Hon besvarade Jonas utgjutelser, delgav
honom sina känslor och onda aningar.
Våndades, men avstod ingenting av vad
som bjöds och "postade" breven bland
annat i ihåliga träd, med ett skärp som
signal när brev ånns att hämta.

Exakt årtal då korrespondensen mellan
Jonas och Anna-Stina begynte vet man
ingenting om, breven är ju odaterade.
Men att den sträckte sig över sommar
och vinter och var i börian höviska som
en folkvisa.

"Nu skall jag säga dig min söta, varltir
jag ingen ro hade till att sova i går natt.
När man har uppriktig vänskap som jag
har

till dig. Och min tanke och mitt

kärleksfulla hjärta h,vser en så brinnande
kirlek, si, då har jag ingen ro förr än jag
får tala med dig muntligen. - - - - folket
far säga vad de vill, när jag en gång fior
alltid bundit mitt unga, kärleksfulla
hjärta till ditt. Jag tror med Guds h.iälp
att jag upplort mig beskedligt mot dig,
som en kär vän bör göra - - - - där{-or

att vi med Guds nåd har bundit våra
hjärtan tillsammans och lovat varann
att ingen skall skilja oss åt ltirrän döden.
Då har vi glädje uti himmelen på den
yrrersra dagen in{tir Guds dom. Nu
innesluter jag oss uti Jesu nåd av hela
mitt hjärta."

MEN SNART HETTAR DET TILLI
Fortsättning foljer i nästa nummer.

Vårresa till JULITA vid sjön Öl3.aren
Lördag 20 lrl.aj 2006
Avresa kl. 9.00 från parkeringen Vallby friluftsmuseum, Västerås.
Ankomst till Julita kl.11.00. Kaffel the och smörgås.
Guidad visning kl. 1 2.00- I 3.30. Vi besöker bl.a. Herrgårdsbyggnaden,
Skansenlg'rkan samt Äpple- och Pärongenbanken.
Efter den guidade visningen en timmes fri vandring i Parken, Önagården.
Rosengården eller besök i Skansenstugorna, Snickarwerkstaden,
Mej erimuseet, Brandskyddsmuseet, Vagnhallen

och Gårdsbutiken.
Hemsida:www. katrineholm.

se/

templates/Page. aspx? id=27

7

2

K. 14.30. Middag, därefter hemresa.
Beräknad hemkomst 17.30.

Kostnad 350 kronor/person (priset är subventionerat av klubben).
Bindande anmälan senast 20 mars 2006, genom att sätta in avgiften på
Släktforskarldubbens Plusgiro 96 05 4-2.
Ange på talongen vad du vill ha, kaffe/the och kött/fisk/vegetarisk mat.

Arosiana 2006-1

www.arostana.se

Att tyda ä d re texter
Ovningstexten kommer i detta nummer från en dom Svea Hovrätt daterad den 6 iuni 1695. Poiken Mats
vådaskjuter den nioårige Johan till döds.
Häradsrätten dömer Mats till döden. Han blir av hovrätten friad från dödsstraffet och får i stället böta full
mansbot, 100 daler silvermynt. och om han inte kan betala skall han löpa sju gatlopp istället. vilket det säkert
blev.
Johans ftiräldrar yrkade på dödsstraff ftir Mats.
Lycka till med att tolka texten.
Det ensamma sista ordet längst ner är också det ftirsta på nästa sida så man hittade rätt sida. Från början var
det

ju ett lösbladssystem utan sidnumrering.

Källa: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Landskansliet D: 1 , volym
Lösningen finns på sidan l7
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Livslä ngd

förr och lite a n na n statistik

Inledning
I Släkthistoriskt Forum 2004 nummer 5 finns en analys av livslängd i
Ramsbergs forsamling av Örjan Hedenberg. Då jag glort en del sporadiska
beräkningar tidigare, men då enbart
på gifta personer, ryckte jag att det
var intressant att göra något liknande.
Eftersom jag forskat en hel del i Skinnskattebergs församling så valde jag
Skinnskattebergs dadbok F:1. Den
omfattar åren l72l-1755 och har bra
1.

av Ingemar Widestig

2. Äldersanalys
Ändrades livslängden och iså åll hur
under dessa perioder?
Barnadodligheten minskade successivt

under perioden, men framlorallt under
den forsta delen av 1800-talet. Sett över
hela perioden dog någor mer än vart
5:e barn fore ettårsåldern.
Medelåldern fior både kvinnor och

män ökade. För kvinnor från 28,8 år

personalier. För att se vilka fiorändringar
som skedde under tiden uwid-gade jag
undersökningen även till dödböckerna
F:2 och F:3 som omfattar ären 1756-

l72l-1750 trll37,5 är åren 18011818, for män var motsvarande ökning
frän 23,3 år till 31,9 år. Detta beror mest
på den minskade barnadödligheten.
För de som nådde 2O-årsåldern har
inte medelåldern fiorändrats, utan är

181 8. Skinnskatteberg är grann{<irsamling till Ramsberg. Strukturen i

dessa

båda fiorsamlingarna är väldigt lika med

och For män 58 år.

en blandning av de då traditionella
jord- och skogsbruket och bergs- och
järnhantering. Min analys stämmer bra

och

ären

relativt lika under hela perioden. För
var medelåldern för kvinnor 61 år

%o

%o

av

kvinnorna

av männen.

Jag uwidgade undersökningen till
en del andra uppgifter som finns i

Oavsett hur man räknar så är det klart
att kvinnorna levde längre än männen.
Livslängden fior hela perioden framgår
av diagram "Livslängd är 1721-lB1B".

personalierna när jag ändå måste ldsa
igenom dessa. Detta finns redovisat

(Observera att de som dog fore 5 årsåldern inte är med i diagrammet.)

med Örjan Hedenbergs.

nedan.
Jag noterade foljande uppgifter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Förnamn
Kön
Födelseår

Dödsår

Ar för gift(en)
Dödsorsak (För vissa sjuk-

domar)

7.
8.

938 män.

Av de 1063 kvinnor som ingick
äktenskap var det 140 som gifte sig en
andra gång. Av dessa var det 17 som

ingick ett tredje äktenskap och en

gifte sig en {järde gång. Av de 982
män som ingick äktenskap var det 172
som gifte sig en andra gång. Av dessa var
dessa

det 2l som ingick ett tredje äktenskap.
Av dessa gifte sig wå en färde gång och
en dessutom en femte gång.

(Att det är fler med i denna beräkning
än i åldersanalysen for liirsta giftermålet

beror på att det saknats årtal

3. Giftermål

Äd.tn for första gifte

lorändrades

inte alls under perioden. Kvinnorna var
drygt 26 år och männen ett år äldre då
de gifte sig frorsta gången.
I diagram "Åld.r vid {<irsta giftermåI"
framgår åldersfior-delningen vid Iörsta
giftermålet {tir män och kvinnor.

dog under perioden 1721-1818 i
Skinnskattebergs socken. För 5360
har det gått att få fram f,odelse- och
dödsår. Från fodelseböckerna C:4 tlll
C:8 kunde jag ta fram antalet lodda per
år. Totalt fioddes under samma period
öl ) I barn.
Jag har delat in tidsperioden i S'ra

barn. Jag har tagit med alla barn kvinnan

födde. Det är alltså i en del fall barn
från flera äktenskap. I medeltal födde

varje moder 6,3 barn. Antalet varierade
ganska lite mellan de olika perioderna.
Se diagram "Antal barn/moder".
Totalt dog 59 kvinnor i barnsbörd
eller ca 6 o/o. Hår var dock variationerna
stora. Aren 1721-1750 dog ca 10 7o av
mödrarna i barnsbörd mot 4-5 o/o för de
andra undersökta pe-rioderna.
En moder lick 19 barn i ett äktenskap.
Två av barnen levde då hon dog vid 64
års ålder. Två mödrar fick l8 barn också
i ett äktenskap och mödrarna 6lev 49
respektive 87 år.

.

5ÄR MÄN 49,0 %, KVINNOR 43,3 %

7,0
6,0
5,0

E o,o
P s,o
2,0
1,0

0,0
'i
'i
FNNO

delar 1721-1750, 1751-1775, 1776-

ooo60so60bo6,l
@-or@r@-@-@o+$ooo@NN@@o

1Yf999\\?9?9ö
ALDERSINTERVALL

1800 och 1801-lBlB.
FmlrmK\rNrNoÄl
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vissa

4. Antal barn

LIVSLÄNGD ÄR 1721.1818
LIVSLÄI'GD

i

åll.)

Antal barn

Födelseforsamling (Om det
inte var Skinnskatteberg)
I en del fall är årtal beräknade från
åldersuppgifter eller giftermålets längd.
Totalt var det 5439 personer som

av

Totalt var det 996 kvinnor som fick

70 år eller äldre blev 19

l3

Materialet omfattar 975 kvinnor och

www.arosrana.se

ÅLDER VtD FÖRSTA GIFTERMÄL
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5. Dödsorsak
De angivna dödsorsakerna skall man
vara försiktig med. "Bröswärk" och " Håll
o Stygn" anges väldigt ofta och kan nog

hela landet. Ar 1774 var
det år som hade lägst antal döda under
perioden. Endast 20 dogdet året.

vara lite av varje. En del dödsorsaker
kan man nog lita mer på. Det anges att
426 har dött i kopporna, I34 i rödsot,
.. a |
.. l.
|
/') | masslrng
ocn --/ / |
// r rotleDer,
kikhosta. 63 personer drunknade, 85%o
av dessa var män. 35 barn anges ha {tirkvävts av modern i sängen. Drygt 50
personer omkom i olika olyckor. Flera
av dessa olyckor inträffade i gruvorna.
Några blev uppbrända i kolmila eller

6. Flyttningar

.

att kolarkojan brann upp. B dog

av

"Forgiftat as" vad det nu var. 6 av dessa
dog nästan samridigr (Ar 1755 No 2833). En blev dödad av en björn.
Välkänt är ju att kopporna var en av de
stora dödsorsakerna under 1700-talet.

Under perioden 172l-1800

angavs

som dödsorsak kopporna for 8,3 - 10
7o av dem som dog. Under perioden
1801-lBlB hade det sjunkit ..iIl1,5 o/o.
(Ar 1B 16 blev vaccination obliga-torisk

for barn under 2 år i Sverige. Svenska
sjukdomar i gångna tider av Gunnar
Lagerkranz.) Det var som vanligt barnen som drabbades. Samtliga

ett svårt år

3. För dem som blev 20 år eller äldre
var medelåldern 6l år fior kvinnor och
58 år för män och med små variationer
under tidsperioden.

Människorna fyttade inte så mycket på
den tiden. Av de totalt 5439 personerna
som dog under perioden var 483 frän
andra fiirsamlingar. 231 av dessa kom

från någon av

grannförsamlingarna.
252 eller knappt 5 o/o kom från andra
forsamlingar än Skinnskatteberg eller
någon av dess grannforsamlingar.

4. 70 är eller äldre blev 19 o/o av
kvinnorna och l3

oo av männen.

5. Medelåldern ftir gifte var något över
26 är för kvinnor och något över 27 är
ffor män. Det var små variationer under
tidsperioden.
6. Antalet barn per moder var lite mer

7. Sammanåttning

än 6 och med små variationer under

Det ärviktigt att understryka att denna
undersökning är baserad på uppgifter

tidsperioden.

från en socken under 98 år. Man bör
vara forsiktig med generella slutsatser.
För åren 172I-1818 i Skinnskattebergs
socken gäller dock loljande samman-

7. 6 o/o av mödrarna dog i barnsbörd.
Under perioden 172l-1750 dog l0 %
av mödrarna i barnsbörd.

fattning:
l. Ca 33

8. Något mindre ån 5
o/o

av alla döda var under

I år,

o/o

var fodda i

annan socken än Skinnskatteberg eller
någon av dess grannsocknar.

2. Under perioden 172l-1750 dog ca
ll3 av de fodda före 5-årsdagen. För
perioden 1801-1818 hade detta minskat till ca

t/q av

de födda.

åll

som
noterades var 2l är eller yngre. Endast 9
av aIla426 ållvar 15-21 är då de dog. Se
diagram "Döda i koppornd'. Kvinnorna
var mer drabbade än männen. 57 o/o var
kvinnor och 43 7o var män av dem som
dog i kopporna.
För 33 barn anges som dödsorsak
att barnet förkvävts i sängen av någon

DODA I KOPPORNA

Forälder.

I medeltal dog ca 56 personer varje

år.

Variationerna var dock stora. 1,773 var
det värsta året då dog inte mindre än 189
personer. För det året angavs kopporna
som dödsorsak i 44 fall, rödsot far 4z
.. a |
1
4..
och rötfeber för 50 personer. 1773 var
10
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Del i gården och undertråll
i natura gav trygghet förr.
Det stora problemet var den snabba
folkökningen, på hundra år hade
folkmängden fordubblats. 1850 ånns
det 3,5 miljoner invånare i landet och

90 procent av dem bodde på

rena

landsbygden. Gårdarna sryckades och
blev mindre och mindre samtidigt som
det blev fler munnar att mätta. Allt fler
wingades in i gruppen egendomslösa,
som fick dra sig fram bäst de kunde.

Man band kvastar, stickade strumpot
plockade bär och tog små jobb där de
ånns. Backstugor på ofri grund vdxte
upp som svampar ur jorden och varje
tänkbar jordplätt var uppodlad. Vid år
av missväxt var nöden stor.

Anton och Anna Andersson framför hustet som Anton byggde själv.

Johannes klarade sig, men inte utan

problem. Den 18 november

Hur skall det gå när vi blir gamla? Finns

lordelade större delen av marken till

det några pengar kvar i pensionskassorna

sina tre söner och gav de båda döttrarna

för uteblivet underhall,

Cla!

en summa pengar, allt med villkoret
att han inte skulle bli bortkr;rd från

På grund au i transumP

gården:

handrächning

För att inte riskera en ålderdom i armod

ställer

jag hoppet till det

dignande

utbudet av pensions-fiirsäkringar. Ivrigt
studerar jag tabeller och ingångsvärden

for arr hitta det mesr

fformånliga
snart upp,

alternativet. Men jag ger
ingenting är jämforbart, allt är relativt
och berorpå aktiemarknadens uweckling

och kommande avdragsmöjligheter. Jag
bestämmer mig lor att det hela ordnar
sig på något sätt ändå.
Måhända är iag mer än lovligt lärrsinnig
i ekonomiska frågor. Men offormågan
att avgöra vilken sparform som är bäst
{tjr att å några slantar över på gamla
dar, den delar jag med många.

Problemet är inte nytt. När min
morfars farfar Johannes Jonsson blev
änkeman 1839 kände han samma oro
ftir framtiden.
Han var bonde på Lommagården i

Och såsom

jag nu

till mina barn min

sökt

på båsta sätt dela

egendom i både löst och

fast och icbe Järnärmat dem på något uis,
utan jag bebåller endast 1/B dels manrall

i

fir min egen del att fritt
behålla och disponera hurjag behagar och
Lommagården

tir gansha suag,
så sleall mina barn nu under min tifiiga
liustid huaje år till mitt understöd gifu

som denna ltemmansdel

mig4 tunnor strid (uälmatad) säd, bälfien

råg eller ärtor ocb den andra hälfien
korn, och döttrarna hälJten i proportion
mzt gossarnd....... oc/t lfit dettd är skedt
uti allas uår gemensamma niiruaro, som
skedde uri tillka/lade uittnes näruaro.
Lommagården Hasslösa
den 7 december 1840.
Johannes Jonsson, sjelf
enketnan.

hållit i

pennan-

Hasslösa, en socken på Västgötaslätten.

Gården var stor nog att ltirsörja en
åmilj, ännu var han inte lastgammal,
men hur skulle det bli nar han inte
orkade arbeta mer? Foikpension var
ett okänt begrepp. Kunde man inte
själv ordna sin fiirsörjning, så väntade
åttigstugan, då fick socknen ta hand
om en. Vilken skam!
Alltså samlade han sina barn omkring
sig och författade ett kontrakt där han
Arosiana 2006-1

1859

stämde han sin näst äldste son. Anders.
bifogade

hontralet anhåller jag ödmjuhast om laga

Jiir utfaendet au fir de
I0 sistJiirflutne åren mig tillkommande
undantagsfiirmåner, nämligen...
tillsammans f)r de I 0 åren 2 tunnoF 16

bappal råg, 2 tunnor I 6 happar ärter och
5 tunnor horn... alhefier ifiågauarande
årens marbegångspris, huar

f)rutan yrkas

ränta och lagsöbningshostnadsersättning.
De brev och dokument, som bevarats
i en gammal sekretär i ett uthus i mitt
loräldrahem, fortäljer inte om Johannes
till sist fick den spannmål han ansåg
sig ha rätt till. Saken var förmodligen

pinsam och måtte ha vållat

stor
bygden,
eftersom den lörsumlige sonen Anders
tjänstgjorde som f ärdingsman och som
sådan plågat sin omgivning med att
driva in böter och skatter och annat
påfund av överheten. Nu fick han själv
pröva på hur det kändes.

munterhet och skadeglädje

i

Stämde sonen

l)e {tirsamlacle barnen fforklarade
sig nöjda med gårdskhwningen och
undantagskontrakt och man fär
lormoda att Johannes kände sig rätt så
trygg inFor sin ålderdom. Han hörde.f u
till den någorlunda välbärgade delen av
befolkningen, men fattigdomen vdxte
rr-rnt omkring honom och ingen kunde

Den del av gården som Anders fick
av ådern var inte så stor, omkring 15
tunnland. Anders var gift wå gånger.
När hans fiirsta hustru dog 1876 skedde
bouppteckning, vilken enligt den tidens

sed upptog allt - från lorkläden och
dricksglas till ryktborstar och vagnar
och så förstås samtliga djur.

gå säker.

www.arosiana.se
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anuändning den

Beuittnas Carl Petersson.

Ett sto

90 kr

En brokig ko
En dito hjelmig 5
2ne fär med lamb

/U Kr

kontrakt med osäkra
penningbelopp. Pengar kan bli lite
värda i framtiden, men råg är alltid råg

30 kr

2ne svinkreatur 75 kr
6 st höns

än som idag teckna

2kr

I 896 dog Arrders, efterlämnande hustru
Kristina och sonen Anton. min morår.
som då var 18 år gammal. Mor och son

och har man ved så fryser man inte.
Då som nu var det förstås bara de som
hade tillgångar av något slag som kunde

hitta lösningar som forsäkrade

dem

kom väl överens, men när Anton gift sig
b<;rlade Kristina oroa sig for tilltagande

en viss materiell standard även när de
blev gamla och inte orkade försörja sig

skröplighet. Vad skulle handa om
sonhustrun inte ville ha henne i huset?

längre.

Eftersom Kristinaägde del igården hade

hon trumf på hand. Hon sålde nu sin
till sonen men på vissa villkor.

andel

Til ftAd au shedd fastighetsffir

då

jag

Kristina Pettersdotter till min son Karl
Anton Andersson firsålt mig tillhöriga

I/24 mantal Backen eller Lars Jonsgården
är emellan oss autdldt och

Hasslösa så

Kristina levde bara tre år efter det att
detta kontrakt skrevs och under hennes
sista år inl-ordes den första allmänna
folkpensionen i landet, men de belopp
som då utbetalades var så små att det
var omöjligt att leva på dem.

bostad

Pe

tt e rs do tter

fattat

P e n ntt

Ouanstående leontrabt färhlarar

I9II.

n.

jag mig

reparationer, dessutom

lass

Och så här fortsätter det paragraf efter
paragraf. Det citerade kontraktet är
frän 7941, fortfarande är det i stort sett
sjdlvhushåll som råder på landsbygden.
Ibland kom en ny arrendator och
ständigt formulerades nya villkor, nya
hål skulle täppas

till:
arrendatorn skall

att röta

ej upphommer, ej ha upplag au rotfrubter

inte orkade arbeta längre, så behöll han
jorden. Den lilla gården arrenderades ut
med ett kontrakt där allt var reglerat in i
minsta detalj. Formuleringarna från den
tidigare generationens undantagsbrev

uillleor erhållit hap å fastighaen.
Bacben Hasslösa den 16 januari

fir

sågtimmer till och från sågen.
Auenså medtaga ägarens mäld till och
från kuarn.

par

Behovet av att själv sörja flor sin
ålderdom fanns kvar. Morfar Anton
var inte intresserad av jordbruk. Med
ett astmatiskt bröst som ursäkt gav

Spannmål med en och en balu tunna råg
ocb en halu tunna uete samt tuå tunnor
potater årligen, jemte en liter nysilad

shola erlägas till mig uid behou under
hela min återstående liustid och ansuaras
au ouannämnda min son som på dessa

och materialier
ett

begagnas sball han uäl uårda så

som en forsäkring inlor den dag han

mjölk uarannan dag.
Dess ouannämnda undantagsfirmåner

att ingen återurixt brtras.
tir shyldig art årligen f)r
ågarens räbning hemköra alh nödigt uirke

Arrendatorn

De hus uilka Au

som matens hohning.

Kris ti n a

Brahelund belägna

Astma som ursäkt

fi lj ande undantagsf) rmåner.
i Östra bammaren jemte Jii
gång till och fån detsamma. Ai,uen som han sig mångsyssleriet i våld. Han
torrt, småhugget och tjenligt bränsle i blev urmakare, snickare, biodlare,
tillräcklig mängd tillhandahålles Jiir mitt kyrkvard, men fram{iir allt målare både konstnär och plankstrykare. Och
behou såuä1 for rummets uppuärmning
bestämt

Fri

å

Så löste man 'den tidens pensions- festplaxen. Gräset i tnidgården sleall
fforsäkringar, och måhända var det arrendatorn shörda i minst tuå omgångar.
säkrare att reglera fiirmånerna i natura Den sista omgången så sent som möjligt så

150 kr

känns igen.

Från arrendet undantages den ttora
manbygnaden, samt del i brygghus,
uedbod och magasin, uidare undantages

trädgården, jrimte det

därintill

hörande

eller dylikt intilI ytteruägarn/t

sam!

rep/trera och underbå/la innanrede och
dörrar m m i lagårdshusen, uirhe drirtill
far efier anuisning tagas i gårdens shog.

Det gällde i bokstavlig bemärkelse att

se

om sina hus. Morfar dog 1945. Mormor
och en hemmavarande son bodde kvar
på gården några år och de omständliga

kontrakten behölls ända tills gården
såldes i borjan av 50-talet:

I

arrende erläger arrendatorn årligen
Sexltundra (600) kronor samt d/ryligen
under hela arrendetiden sball han till
ägar na au liimna tu å (2 )

liter ny s i lad mj ö I b.
I arrendet ingår åuen mjöl for hushållet
till de hemmauarande medlemmarna au

stärbhuset.

trridgårdslandet, samt gödsel och brukning

au detsamma. Auen så undantages all Säkrare kort?
till hemmanet hörande sbog, samt Jiir Jag läser de gulnande papperen, som
från 30-talet och Framåt är hamrade
på morfars gamla Remington, min
barndoms första skrivmaskin, och
I Mantal, i äldre tid ett mått till grund
f)r beskdttning. I mantal uar ursprungligen funderar över ett svunnet Bondeett jordbruk som gau forsr)rjning åt en familj med tjärntefolk.
Sverige och hur fort allt i grunden har
z Utdmg ur en handling.
till alla dekr uppfillda.
Som ouan Anton Andersson.

J Er/igt t 665 års
trtem udr

I

tunna= 146,6 liter

f)r

torra uaror. Efier metersJlstemets

infirande t875, forekom att mdn med en tunna ausåg I00 liter.
a I kappe=1/32 tunna=4,6 liter. EJter metersystemers inJilrande har kappe ibland
bommit lttt dnuändas for 5 liter.
5 Blätrn (tius
flack på pannan)är så bred att den sträcker sig ut på huuudets sidor öuer
det ena eller båda ögonen.
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förändrats.

I generationer har mina Forf?ider

kivats

om rågtunnorna, slagits för sin existens

och vetat att man inte kan lita på
någon, inte ens sina närmaste. Allt som
är viktigt i livet skall ftistas på pränt och
bevittnas av minst wå säkre och gode
män. Formuleringarna {rir att försäkra
Arosiana 2006-1

Saknades åttigstuga kunde man i

stället å em "tiggarpass", som gav
tillstånd atr rigga allmosor inom etr
visst område.
På 1700-talet

blev det vanligt att de som hade
en åstighet skrev någon form av

Tavla med kaniner mälad av Anton Andersson
Foto: Gunnar Andersson
sig om livets nödtorft är handfasta, så
ljärran från det abstrakta språkbruk vi
omger oss med idag i den urbaniserade
värld vi lever i, där vi inte vet vems arbete
som {tirsörjer vem eller var någonstans
ansvar och löften kan utkrävas.
Fattigstugorna hade under 1900-talets

gång bytt namn till ålderdomshem.
Min mormor kom till ett sådant när
gården såldes i början av 5O-talet, men
hon vantrivdes och fick efter en kort
tid flyrta hem till mitt föräldrahem
några socknar bort. Stilla och försynt
satt hon i köket ständigt beredd till
potatisskalning och äppletorkning
och strumpstoppning och tusen andra
sysslor, som hennes skrumpna händer
kunde utantill. I nio år, tills hon en dag
segnade ned död vid granhäcken, bodde

hon hos oss. Mina foräldrar åldrades i
en tid när den sociala välf;irden i landet
nått så hc;ga hojder att det till och med
var möjligt att leva på pensionen utan
att belasta barnen, som ändå övergett
landsbygden och dragit in till städerna,
där det var lättare att tjäna ihop pengar
rill TV och bil.

Allt

andades tillväxt och under dessa

bekymmersfria

år grundades min

lättsinne. Vi 40talister log åt de gamles misstänksamma
kontrakt, och krigsårens forsakelser
minns vi bara som anekdoter och
generatio ns eko

no

m iska

bildtexter i åmiljealbumet.

Inte undra på att vi som nu häckar
i radhus och insatslägenheter bhr
skrämda när larmet går om otillräcldiga

AP-fonder och nöd och elände som
väntar när det är dags art kvirrera ur
pensionen. Yrvaket kastrr vi oss över
tjänswilliga fiirsäkringsmånglare, men
ån vet om inte trädgårdslandet eller
kolonilotten är ett säkrare kort när det
Arosiana 2006-1

gäller att planera {tir livet som pensionär.

Och lite torr och småhuggen tjänlig
ved

till

braskaminen, det skall man väl
till att fixa. De gamle

kunna få barnen
kunde knepen.

Au Carl Otto Mattson. Tidigare inf;rd
DN-Söndag
Re digerad

kusin

19

juli

au G u n nar Anderss

till Carl

i

1992.
o

n,

Vås t e rås,

Otto Marrson.

Från ättestupa dll
ATP
I riktigt gammal dd

undantagskontrakt, alltså gav bort,
eller sålde, del av fastigheten mot
löfte att å fri bostad och hjälp med
Forsörjningen under ålderdomen.
1763 frck vi en åttigvårdsstadga
som åstslog att varje socken skulle
ansvara lor sina åttiga och åldringar.
Under den här tiden började man
dven skilja på anstalter for sjukvård
och åttigvård, men begreppet åldringsvård var ännu inte myntat.
1913
beslöt riksdagen om inlorandet
av allmän folkpension. Den fi-

nansierades

dl

största

delen

med skattemedel, men även

via

individuella avgifter. En mängd olika
pensions reformerharsedan successivt
lett fram till det pensionssystem vi
har idag med grundpension, ÄTP
och frivilliga tilläggsförsäkringar.
Pensionsvillkor och åldringsvård har
efter hand blivit en stor fråga, inte
minst eftersom medellivslängden
ökar kraftigt. 1850 var 5 procent av
befolkningen över 65 är,i dag år den
sillran cirka 18 procent.

var det åmiljen som fick ta hand
om sina gamla. Sagan fortäljer att
när åldringarna blev en belastning
leddes de fram till ättestupan, där de Au Carl Otto Mattson. Tidigare iffird
själva fick störta sig utfor, eller också i DN-Söndag I9 juli 1992.
stöttes de ned med hjälp av en lång Redigerad du Gunnar Andersson,

stång som alla i släkten måste hålla
i, ingen ville ensam ta på sig ansvaret
för avrättningen.
På 1200- och 1300-talen
s

krevs det in i några avvåra landskaps-

lagar att barn hade skyldighet att
lorsörja sina orkeslösa Foräldrar.
En hjälpverksamhet for gamla och
åttiga växte fram i kyrkans regi,
bekostad av skattemedel som lqrrkan

drivit in i form av tionde.
På 1500-talet

lorbjöds det allmänna tiggeriet. Nu
började även åttigstugor att upploras
i socknarna, där utblottade fick
bo och underhållas med allmosor.
www.arosiana.se

Västerås,
Mattson.

kusin till Carl

Otto

Den förste moderne svensken
err nästan flrdigt

Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare från 1953 fram till sin död
i en flygkrasch på ett FN-uppdrag

Vägmärken, som när det publicerades

ftirvånade läsarna med sin religiösa
tematik. Ar 2005 var det 100 år sedan
Dag Hammarskjold floddes, ett jubileum

1961. På fvgresan mellan Leopoldville

i Kongo och Ndola i Rhodesia, där han
skulle möta en av huvudpersonerna i
Kongokrisen, hade han bara med sig
en runn portfölj. Den innehöll N,va
Testamentet och Psaltaren på engelska,

"Ich und Du" av

som ägnades stor uppmärksamhet, både

i Sverige och internationellt.
Mats Svegfors har skrivit en personlig
bok om Hammarskjöld, rik på
biografiskt innehåll, men "fram{-orallt
ämnad att ge läsaren möjlighet att
förstå liv och tanke hos en av de stora
svenskarna i vår tid".Mats SvegFors
är landshövding i Västmanland. Han
var tidigare chefredaktör ffor Svenska

religionsfilosofen

Martin Buber, en engelsk över-sättning
av den boken samt ett skrivblock
For arbetet med hans egen svenska
översättning av samma bok. Vem var
denne man som under Kongokrisen,
mitt i det kalla kriget, ägnade sin lediga
tid åt att översätta religions{ilosofi? En
drömmare? En kiassisk intellektuell?
Mats Svegfors kallar honom for
den {<irste moderne svensken. D"g
Hammarskjöld var den lormodligen
mest infytelserika person Sverige har
haft inom utrikespolitiken och utan
wekan den mest sammansatta. Han
kom från en framstående Uppsalaåmilj,

bokmanuskript,

Dagbladet.

Mats Svegfors:
Dag Hammarskjöld.

Dag Hammarskjöld

hans

år

hade varit statsminister, han

Den ftirste moderne svensken
Norstedts. Utkom 2005

själv hade gjort en glänsande karriär som
statssekreterare, minister, diplomat och

medlem av Svenska Akademien. När
han dog efterlämnade han dessutom
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VID EN VAGKROK I PANKO
min hembygd

Av John Wahlberg
"grusgropar" efter vägen, nu igenvuxna

- eller som vid bevarade bosättningar
- har genomgått lorvandlingen över
soptipp till en blommande oas som
här vid soldattorpet. Detta ser vi som
ett senkommet tack, för allt dammande
under åren.

Att grusningen inte var

helt
bekymmerslös ser vi i dagboken februari
1816 "Den besvärliga skyldigheten att
med grus hålla lands-vägarna i stånd.
Framkomligheten under vår/höst var

ofta rent bekymmersam."

Att

vägens

profil också hade praktiska

{rirtjänster ser vi i dagboken 29lB 1824.
På hemvägen från en visit i Kungsåra

Jag sitter vid flaggstången till det
gamla soldattorpet No 1l Gillberga
rote, Lif-Regementets GrenadierCorps och ser ut över ett hösfagert

vägen hywlades

av

ner

till

grunden.

Vissa delar löper genom landskapen i
anonymitet - övervuxna eller plöjda medan en rest står oss sentida bebyggare

Nedan{tir mig i en mjuk b<;j slingrar sig den gamla landsvägen full av
minnen från sekler tillbaka genom
Panko. Formad som till ett slcyddande
famr-rtag om den gamla byns skiftade

tlll ilånst.
Tänken flyr bakåt i tiden när vi nu går
på den grustömda vägen - en gång
"Via Regia' (latin) Kungsvägen. Vilket
århundrade har vi då under {<itterna
- det som nu ger underlaget For våra

odlingslotter.

nya grusvarv?

Västmanland.

skriver Munktell: "Reste icke hem
fiirrän efter aftonmåltiden, då det var
en vällust att åka i det ljumma vädret.
På vägen vid Panko lågo stora hopar af
dalfolk, karlar och qvinnor från Mora
som hemgingo ifrån sitt arbete. De
rycktes med vällust vila sig i den lagoma

svalkan

på gräsrenarna. Huru lycldig

den som har så små behof."

Mats Hellspong skriver i Stad o

Land: "Dessa

säsongsvandringar

utanför hembygden var vanliga pga
befolkningsökningen och svårigheten
att få .iobb i hembygden. Dalfolket
räknades som elit, ett duktigt yrkesfolk
som var efterfrågat."

Namnet Panko finns visserligen inte
kvar på kartan, men platsen lever ändå
kvar. Rester av det gamla - tillsammar.rs
med det nya som vdxer upp - ger också

idag legitimitet för det som var Panko
By från 1600-talet och framåt under

Munktells tid.
Ur Prosten Munktells dagbok:
Panko på Munktells tid, liten by med
krog i Irsta socken, öster om Irsta Kyrka
på vägen mot Enköping. Namnet är av
finskt ursprung belagt på 1600-talet.

Det mesta av den gamla vägen

som
mellan
Vristerås-Stockholm
sträckte sig
är borta.

En del finns med i den nya sträckning

den fick i 1930-talets vägornbyggnad
- medan den övriga delen tömdes på
sitt grus ftir återvinning.
"Arsring" efter "årsring" av den gamla
Arosiana 2006-1

Väg värd att vårda
Enligt dagboken: Via Regia var bar och
kunde endast brukas med hjuldon.

Kungsväg. En gammal beteckning
på de större vägarna - de allmänna

Vägens djupa diken, branta slänter
och lösa vägkanter gjorde färden extra

- i synnerhet höst och vår då regn
och tjällossning gjort vägbanan lös och
fiorrädisk. Ofta var det dikeskörningar

svår

landsvägarr.ra, dvs. de som gick
mellan städerna och var Forsedda med

som inträffade på

gästgivargårdar. Motsats till kLrngsväg
var härads- eller sockenvägar.
Innan den gamla vägen överlämnade

häswagnarna om utrvmmet på vägen.

1920-30-talet,

när bilen borjade konkurrera
Dessa dikeskörningar

med

var ofta

ett

vissa

välkommet avbrott att ta del av.
Men en av dikeskörningarna fick dock
en lite långvarigare verkan. Under ett
korwarigt besök i Panko på 1960-talet

avsnitt - liknade en toppskuren ostbit
med vägbanan i den avskurna toppen,
påbyggd under generarioners grusning
- ett "grus" som av såväl praktiska som
ekonomiska skäl togs ur medlöpande

kom en ung man till oss och frågade
om vi möjliger-r kände till något om en
olycka her i tidigt 30-tal, där en tysk bil
var inblandad. Och det kunde j"g g.
besked om - även fiir oss en minnesvärd

sig till den nya hade den

under
århundraden skapat sig sin egen profil,

som

till slut -

åtminstone på

moränbackar. Därom

vittnar

wvvw.arostana.se

alla

händelse.
IJ

ryskregistrerad sportbil med
herrarna i framsätet och damerna i den
lilla "luckan' baktill. Den hade kommit
ftir nära vägkanten och hade oturen
- förutom dikeskörningen - att även

En

krocka med en sten, som doldes bakom
en krusbärsbuske, med stora skador
som fioljd. De blev väl omhändertagna
detta glömdes inte - deras tacksamhet
var stor och återgäldades med återbesök
vid nästa Sverigesemester - flore 1939.

-

Och så kommer nu ett av barnen omkring 30 år senare, trots ett världskrig
emellan - for att besöka platsen.

Enligt dagboken låg krogarna mycket
tätt efter vägen där man kunde skölja
ner vägdammet. I Panko ånns också
en krog "En stygg krog", kanske en
otaxerad d:o. Men det fanns även
andra rastställen där man kunde släcka
törsten. Blicken söker sig mot vägens
södra sida - ner mot brunnen. Belägen
på Gillberga ägoa där trötta vandrare
kunna finna svalka och ro.

En stensatt brunn invid en

gammal

husgrund från tidig
- kanske en "bybrunn"
som också senare gjort tjänst åt
bebyggelse på

denna plats

många generationer i soldattorpet
glädjande nog bevarad.

-

är

Här forbi på sin kungsväg for Konung
Carl XIV Johan fram och åter ett antal
gånger ären 1827-28 enligt dagboken.
Detta var säkert en händelse av rang för
folket efter {?irdvägen. I Panko satt man
ju också på l:a parkett.
2511 1827: "Var blidt och strängt
mulet med sagta nederbörd. Fötterna
ännu besvärliga hela dagen och smått
Konungen kommer
om sömn
Nej! Till
resa
till
Stjernsund.
idag att
Norriges storting skulle han ftirdas och
passerade icke $.rkobyn fiirrän klockan
tio (aftonen) sedan folket väntat hela
dygnet, och iskymningen upptänt
marreschaller som lyste hela aftonen.
Jag gav hela harligheten på båten och
önskade bara att mina {titter ville vara

på återresan från Norrige, som jag
ej visste forrän jag såg hdstarna vid

läs- och skrivkunniga, så bytomten fick

är liknöjt, att de kungliga
många gånger här passerat kvrkan och
jag har ingen gång varit med."

"avläsa" varje gårds relativa jordinnehav

Att

knektarna i Irsta däremot stod
uppsträckta efter vägen var däremot
säkert en självklarhet att hälsa sin
konung. En väg de var vana att
marschera - till och från sina övningar
och möten i sin tjänst for Kung och

gång från öster över syd-vdst mot norr.
Tegarna kom alltid att följa varandra i
samma ordning. Solskiftet hade tidigare
Föregåtts av andra regleringar.
Men "--- alla byar hade inte geometriskt
reglerade bytomter, i en del byar

Fosterland.

låg bebyggelsen mer eller mindre
osymmetriskt på tomter med varierande

Vägar är alltid spännande

form. Även i dessa byar tillämpades
solskiftets principer ---." Detta kan
nog gälla Panko By med sin lite mer

$.rkobyn. Det

Vad bestämde dess väg
landskapen? Människan har

genom

i alla tider

-

av

mark benämnes solskift et.

utdragna form.

inget undantag. Den bär på sin egen
spännande historia. Därom vittnar

små byar

också den arkeologiska kartan.

Där många går blir en stig

- blir

en

Från medeltid

jord följde

till

solens

1827 ånns

dessa

i

socknarna, blandade med
brukare av annan ägostruktur, skatte-,
krono- och frälsehemman samt enstaka
gods.

väg - kanske också som i detta åll en
Kungsväg. Att den också har några år
bakom sig vittnar inte minst våra vackra
kyrkor efter vägen om - Irsta lcyrka från
1200-talet. en i raden.

Först 1827 barjade laga skiftet som
"sprängde" sönder byn och därmed i
viss mån bygemenskapen. En gammal
jord- och bebyggelsetradition gick i

Väg skapade möten mellan människor
- utbl'te av kunskap och erårenheter.

I Irsta socken ånns år 1815 12 st. byar
och 19 gårdar samt ett antal soldattorp.

(Ur Land o Stad): "Personer som

Det ständiga knektehållet beslöts

flyttade eller levde på rörlig fot var i

av riksdagen 1682. Knekten

äldre tider potentiella nyhetsspridare
och innovatörer. Förutom tjänarna
hörde backstugans folk och torpens
hanwerkare och soldater till denna

ett soldattorp samt en mindre lön i
kontanter och natura. Vestmanlands
Regemente hade 1.200 man. Totalt

kategori."

armön.

graven.

fanns drygt 20.000 man

År
Som små vittnen efter vägen kan vi
skönja spåren från senare tid i gamla
bosättningar vars enda synliga märke

i

erhöll

den indelta

1901 beslöts aft den indelta arm6n

skulle upphöra genom vakanssättning
i mån av soldatens avgång. Den sista

knekten Gill på Gillberga

Rote

ofta är ett syrenbuskage, körsbärsträd, en
igenrasad jordkällare eller den muntliga

flyttade ut från sitt soldattorp 1928.

traditionen

Fortsättning följer i nästa nummer.

-

gamla lantmäterikartor

kan bekräfta.

Inte vid något tillfiille blev det flirunnat
Munktell att få hälsa sin konung.
I den sista anteckningen i dagboken

kunskaper. "Den rypiska bebyggelsen är
sedan gammalt små, regelbr"rndna bvar
placerade på geometriskt regelbundna
bytomter, som i sig innehåller flera

gick det lika illa. Där skriver han lite

reglerade

16

Dettaskifte

av nyfikenhet eller fror
sin överlevnad. Den här vägen är säkert

sökt sig fram

annorlunda."

skulle konungen idag passera Wästerås

i byn".
Fördelningen av

år vi en
liten inblick i genom dagboken (Nr
2 Sevalladelen) där fil dr Per Göran
Erson i inledningen ger oss del av sina

resignerat 2317 1828: "--- därtill

bli det dokument i vilket man kunde

Bebyggelsen utefter vår väg

gårdstomter

Systemet

r.rppkom redan vid övergången
vikingatid/medeltid då ytterst å var
www.arosiana.se
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PIGOR
T*I'*PUTEF- IITEPACV TEST

Om Du har tappat bort en ung kvinna

i Din släktmatrikel kanske hon
en av alla dessa unga kvinnor

var

som

Västmanlands Läns Tidning skriver om
år 1831.
Den 3 november står det i \{LT:

"Sedan genom Ångårrygs-fJrderna
en lätt och snabb lägenhet att kunna
komma till Stockholm inträdt, har

wid fyttningstiden Pig-exponen
så betydligt ökats, att man, uran
öfirerdrift, kan antaga, att W'estmanland

årligen fournerarl Hufvudstaden med

omkring 200 pigor, alla med kistor,
dragkistor, eller skrin. Få av dessa
personer återkomma, åtminstone for
qvarstanna i hemorten; endast

att

påhelsningsvis ser man ibland någon,
och då åtfoljd av hattask och ridikylz'.
Hvad det större antalet för framtiden
tar vägen, låter vara svårt att utreda."
Några veckor senare den 27 november
kan vi läsa:

" Med Pigladdningar afgå i

slutet af

Lösningen på tasovningen

denna vecka härifrån 2:ne ångårryg

frän sid

Stockholm."

B

till

Bidrag från Ingemar $Tidestig

Een ransakning och domb ifrån ett Extraord: Ting
i Färnebo Sochn, öfwer Poiken Matts Andersson
16 ähr gl. som anklagat är, ftir det han ihiälskutet
sin huusbondes Anders Anderssons i Össby Sohn,
Johan Andersson 9 åhr gl: Hwarmed således finnes
wara tillgångit, att enär om Söndagen d 14 Apr
nästl:n åtskillige personer ifrån Össby woro till
Norhörende i Bröllop hafiva dheras gossar tagit
hästarne där ifrån, och fördt dem hem till Össby
hwaribland och denne Matts warit, och sedan han
med dhe andre insatt hästame, och elliest
sine sysslor uthrättat, sampt Kommit in till
baka igien, seger en annan gosse, att dhe
motte gå uth och leeka, efter en hoop bygossar
uthe ftirsamblade woro, då dhe andre gådt på
dören, men Matts och een annan Olof Larsson
wtjdh Nampn blifiver inne qwar, och lägga
sig på bänken, efter dhe woro något druckne
då gåssen Johan blifwer och så inne och står
hoos

Arosiana 2006-1
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I fo.r..r.."= anskaffa, leverera
2 ridikyl=löst buren påse av tvg,
ursprunget

till

dagens handväska
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Arkivens Dag L2 november 2005
Tema: Det skall vi fira
Vi fi.ller 50 ar!
Stadsarkivet i Västerås kunde verkligen
fira. Förra året fi'llde arkivet 50 år.
Festligheterna borlade redan den 31
oktober med att intresserade fick möta
Västerås historia genom en guidad tur i
Stadsarkivets magasin. Från pergament
till pixlar! Denna tur upprepades och

när firandet slutade hade över

300

h*"

personer besökt magasinet. Under de
wå veckor festligheterna pågick var det
fera froreläsningar bl.a. Anders Lif, som
berättade om sina erfarenheter om att
forska i arkiv.

@':lt6j'\-f-r].if

Lördag 12 novembe.,

Öpp.t Hus på

våning 5.
En jämn ström av besökare tog tillftillet
i akt att se:
Västeråsfi lmer från 1 900-talet.
Fotosamlingar från atelje Wijgård. Bertil
Forsdns och Ake

V Larssons samlingar.

Samlingar från Geddeholms gårdsarkiv,

"'']M*

Foto av ett grafiskt kort, Karin Jyrell.
"MIN HISTOzuA!
Listan över stödpunkter kan
Händer det inte ofia att alla som rir lite
åldre säger 'Annat uar detfiirr!" ailtingen

man även ta del av "kanda västeråsares"

mAn nu tycleer att det uar slimre eller
bdttre...För att ta til/ uara alla rninnen
som ui bar i uåra huuuden inbjuder uijust
dig som är jädd år I 944 eller tidigare att
skriua till oss ocb berätta din historia!"

b.qug.

Ovanståe

Västerås

kartor från flera

sekler,

Rudbeckianska skolan arkiv m.{1.

Vid besöket i stadsarkivets magasin fick

Beryg från grundskolan och gymnasiet
är också det vanligaste folk behöver
hjälp med att plocka fram. En annan

vanlig fråga är: Vilka vaccinationer

nde har j"g cirerat

foldern. Jag har kontaktat Bror Hjort,
Östergötlands Arkivforbund tÖlfn)
och fått hans medgivande att göra
utdrag ur foldern.

I stadsarkivet finns skolhälsovårdens alla
hälsokort från I 920-talet förvarade. Obs!
Dessa är inte offentliga handlingar.

Min historia

omkring. Göromålen i

Dessa besök på stadsarkivet gjorde jag

fördelningen.

i samband med lubileet, då jag fick

se

och höra vad som ånns. Hyllmeter efter

hyllmeter, där mvndigheternas arkiv är
en del av det nationella kulturarvet.
Då ställde jag mig själv en fråga. Vad
lämr.rar vi släktforskare efter oss kirutom
antavlor till våra barn och barnbarn?
N:ista helg då jag besökte Linköping
och länsmuseet, ånn jag en folder, vars
innehåll vi i Västerås släktforskarklLrbt-r

ställer som ett upprop till
medlemmar.
18

våra

göras

m,vcket längr.. ÖLFA h"r haft hjalp utav

folklivsforskare att ställa samman denna
folder. Vill Du ha flera underrubriker,
kontakta Karin Jyrell.
Du väljer naturligwis att skriva om det
Du själv rycker är betydelsefullt och
precis som Du upplevde det.

ur

Under fi'ra rubriker har de samlat några
frågor som kan var till stöd.
Här kommer ett axplock.
Min barn- och ungdomstid
Berätta dina fforäldrars namn, yrke,
ålder och härkomst.

har jag fått? För den som skall studera
utomlands, lrämst i USA, är det viktigt
att kunna lämna korrekta uppgifter.

'\

Bostad, ekonomi, samhället runt
hemmet,

Måltider. Släktträffar. Fester.
Skolgång. Fritid
Mitt arbete och'vuxenliv

Detta har jag skrivit {iir att ge våra
medlemmar hjälp på traven. För hur
ofta tänker vi på hur värdefullt det varit
om våra Föräldrar skrivit ner något om
sin barndoms- och uppvdxttid.

Vi i styrelsen är

naturligwis

om Du, när Du fattat
pennan och skrivit ner "Din
historia", kan delge oss andra på
ett klubbmöte eller i en artikel i
tacksamma

Arosiana.
Ös tergö tlands ArkivFo

rbund

(ÖLFA) har fått in 90 berättelser.
Ett urval kommer att publiceras.

Första arbetet. Olika arbeten clu haft.

Bildat familj.

Mitt

engagemang

i

folkrörelser och

föreningsliv
Vad har Du varit verksam inom? Aktiv i

LYCKA TILL!
Karin Jyrell
02r-84 15 BB

sryrelselr. Ledare. Aktiviteter.
Några händelser som påverkat mig
Berätta om någon/några händelser Du
minns. Andra världskriget.
wvvw.arostana.se
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Skolkortet är taget i Torsängs kyrkskola 1943. Tillhör Karin Hellberg-Jyrell
Gissa var Karin sitter? Red.

Ny" medlemmar
Andersson Kerstin Västerås

Janek

Eriksson

Västerås

Bley Rolf

Västerås

Kamph Lars

Västerås

JohanssonJan-Ove Västerås

Bertil

Västerås

Ihleberg

Yngve

Västerås

Ihleberg

Inger

Västerås

Andersson

Järhem Birgit

J

Nordn Eva
Gljeback

Anita

Västerås

Skultuna
Västerås

Anbytardag i Flen
Tid: Lördag den 22 apÅl kl. 10.00-15.00.
Plats: Hörsalen på biblioteket i Flen.
Område: Alla forsamlingar i Flens kommun.
Pris: 120 kr.
Anmälan senast den 18 april till Bo Olson 015155 0l 52,
bo.olson@tele2.se
Info: Christer Forss 0150-66 07 52, arpemyr.forss@spray.se
eller Christer Uddin 0157-I27 81, udden@minpost.nu
Välkomna

Möte med nya medlemmar
Torsdag

ll

maj ld17.3O.

Möte med nya medlemmar
Lokal: Västerås stadsbibliotek, Fackavdelningen
OBS! tiden 17,30
Personlig inbjudan skickas

till

nya medlemmar

Söderblom Marianne Västerås
Jonsson Siv
Arosiana 2006-1

Vdsterås
www.arostana.se
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Västerfärnebo

CD-skiva n

"Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska
Indelningsverket"
Hämtat från Rötter www.genealogi.se

CD

"Grill" ger en lätt ingång till

den snåriga struktur som Sveriges militära
indelning innebar under drygt 200 år. Man hittar här lätt såväl den

geografiska som militära indelningen läns-, härads- eller sockenvis
kopplat till regementen och kompanier med de rotar, som hör till en viss
socken eller ett visst kompani.

Väljer man ett län och sedan vill plocka ett härad eller tingslag via
plocklistan så finns bara de tillgängliga som ingår i det länet.
Samma sak gäller ftir socknar, redovisade rotar, rusthåll och
officersboställen
CD-skivan "Grill : Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket"
innehåller uppgifter om 32.600 rust- och rotehåll samt nästan 2.800
officersboställen gällande såväl den ursprungliga indelningen som
korrigeringar genomförda därefter. Följ ande uppgifter redovisas :

'
'
'
'
'
'
'

Rusf/rotehåll eller officersboställe (med samma stavning som i
bokverket och med rotens nummer)
Socken (med nutida stavning och namnform)
Härad/Fögderi (med nutida stavning)
Län (med nutida stavning)
Regemente (med nutida stavning)
Kompani (med nutida stavning)
Anmärkningar (i vissa fall, bokstavstroget återgivet)

Klubbens CD fior Västerfärnebo
innehåller:
Födda 1648-1971. (ca 30 000 poster)
Vigda 1689-t975 (ca 7 000 poster)
Döda 1689-1971 (ca 20 000 poster)
Registerfilerna är i excel-format.
Priset är 300:- inkl frakt.
Skivan rättas och kompletteras konti-

nuerligt
Du som köpt en tidigare version kan
uppdatera fc;r 100:Beställ från Sven Olby,02l-20494

originalbokverket som kan läsas
på skärmen eller skrivas ut, innehållande en utfiirlig beskrivning av den
svenska krigsmakten under den aktuella perioden, med bl a lönetabeller
och ftirteckning över bernanningen i de värvade regementena, som inte
insår i CDns databas. Pris 345 kronor
Det medftilj er även en

9

8 sidor lång text ur

C" {iulr-ttt**a***
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KARRBO KYRKA
He

gad åt S:t Cyriacus.
talets mitt överkalkade
från 1400-talet. Bara

väggmålningar
fragmentariska

rester återstår. Det märkligaste motivet
hittar man i långhusets sydöstra hörn,
nämligen landets enda kända avbildning
av l'Trkans fiirmodade skyddshelgon

ses där i {?ird
ut en demon ur kejsar

- S:t Cyriacus. Han
med att driva

Diocletianus dotrer Artem ia.
Det vackra, vdlgj orda och konsthistoriskt
intressanta altarskåpet är helgedomens

ftirnämsta klenod. Dess detaljrikt
målade och ftirgyllda figurscener
är skurna iek. Mirrparriet, corpus,
framställer Pingstundret, symboliserar
när den helige Ande kommer till Maria

t.

a:
,

.

Kärrbo

kyrka

I hela sin uppenbarelse utstrålar Kärrbo
lq'rka genuin medeltid. Allt ifrån
det spånldädda sadeltaket, genom
de putsade gråstensmurarna till den
orubbligt åsta grunden har hon till
synes stått opåverkad genom seklernas
gång och moden,vckernas skiften.

Alltjämt erinrar också murarnas sju
invigningskors om den d"g någon
samtida biskop bestänkte kyrkorummet med vigvatten, vilket skedde

efter 140O-talets korutbyggnad och
valvslagning. Men helt och hållet
oförändrad har naturligwis inte denna
genuina helgedom fiorblivit genom de
sju sekler som hon betjänat bygden och
dess invånare. Fönstren har exempelvis
Forstorats i omgångar. Dagsljuset
släpptes ursprungligen in genonl
fiinster som snarast var att betrakta som
gluggar.

1200- och

och lär.iungarna

Foto: Karin Jyrell
blev därefter bl.a. de besattas skyddshelgon.

Tiaditionen gör gällande att kyrkans
fiorlängning österut med det nuvarande
koret skulle ha genom{tirts under 1480talet och bekostats av Västmanlands
dåvarande lagman, Gregor Mattsson
Lillie. För det talar också den röda lilja
på gul botten som numera pryder den
mittersta rundeln i korets fönster, och

man träder

in i

kyrkorummet från

vapenhuset.

Dopfunten från 1200-talet är utförd
i kalksten och bör vara samtida med

som anses vara ätten Lillies symbol.
Under 1 400-talet tillkom såväl vapenhus

kyrkan.

Från klockstapeln ringer wå klockor,

som sakristia.

storklockan väger 860 kg och lillklockan

Yttertaket var länge krönt av en
takryttare, som dock togs ned i
samband med att ett nytt tak lades på,

385 kg.

vilket enligt årtalen på vindflöjlarna bör

ord och bild. Hakon Ahlberg, Staffan
Björklund.
Sammanstälb au Karin Iyrell

ha skett är 1748.

Kyrkan har restaurerats under varje

Källhänvisning: Västmanlands kyrkor i

århr.rndrade sedan den uppffordes, fera
gånger under 1900-talet, senast 1953.
Då byttes mittgångens hrarvarande

i

r-rrkunderna

installerades elektriskt llus och elvärme i
den nuvarande slutna bänkinredn i ngen.
Som Forebild fiir dörrspeglarna nyttjades
en dörr från 1630-talets bänkinredning.

Den dörren påträffades 1921 i

sedan 1309. Sannolikt är hon helgad åt

svinkätte i socknen!

S:t Cvriacus, vars bild idag framträder
på den södra muren. Denne helige

Slqyddshelgon och Pingstundret

man var diakon i Rom på 300-talet, led
marryrdöden genom halshuggning och

Arosiana 2006-1

därunder Uppståndelsen. Till höger ser
man hur Kristus besöker dödsriket och
därunder hans begravning.
En verklig klenod är också den med
konstsmide rikligen smyckade dörr
av tre tiocka ekplankor genom vilken

asfaltgolv ut mot tegel. Vidare

l4D}-tal

Den långsmalt rektangulära kyrkan med
sakristia i norr samt vapenhus och ett
delvis nedsänkt gravkor i söder byggdes
sannolikt på 1200-talet och finns med

säkerhet dokumer.rterad

i form av en duva. Till

vänster skildras Kristi himmelsfärd samt

en

restaureringar har framtagits
märkliga och sannolikt sedan 1600-

Vid

www.arostana.se
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Uppvärmning av kyrkorna
av Ingemar Widestig
Våra forfader var {litiga kyrkobesökare.
Vi kanske inte tänker så mycket på att
de kunde ha 10- 15 kilometer enkel väg
till kyr-kan ofta till fots. På vintern var
det säkert inte så lätt att ta sig fram alla
gånger. När de väl var framme i kyrkan,

så möttes de av en helt ouppvärmd
kyrka.

Tänk dig 15-20 grader kallt ute
och sedan mötas av ungeftir samma
temperatur inne i kyrkan. Där skulle
de sitta eller stå i ett par timmar under
högmässan.

konstigt att en
och annan Forsökte värma sig med olika
Det var kanske inte

så

starka drycker.

i slutet av 1800-talet
som kyrkorna fick trppvärmningsDet var ftirst

anordningar. Följande notiser om
Västerås domkyrka kan belysa

för att få detta

från de platser, der sådana apParater

något göras,

finnas, söka erhålla underrättelser

tanswärda behof avh.ielpt.

så

wäl om de primitiva kostnaderna fior
apparatens anskaffande, som ock om
den årliga kostnaden for dess underhåll
och begagnande. Man rycktes dock i
allmänhet ej wara serdeles intresserad
ftir sjelfwa saken."

behiär-

En möjlighet, der till will ins. påpeka, nämligen att af de medel, hwilka
sistlidna höst tilllollo staden, såsom
brännwinsutskänkningsmedel genom
hr Wahlbeck, ansloges t.ex. halfwa
beloppet. Genom rentewinst och andra

tillskott af stads- och landsförsamlingen

I \aI år 1868 den 8 januari kan vi
t..

lasa:

"Domkyrko kommissionen be-slöt sistl.
gårdag att låta nedsmälta en mängd,
Domkyrkan tillhörigt gammalt silfwer

för att deraf lägga grundplåten till
fond, som framledes skulle komma att
en

användas

för beredande af apparat till

Domkvr-kans uppwärm ning."

I VLT är l87l den 14 februari
kan vi läsa, rydligen inspirerat av en

uwecldingen,

insändare:

I Västmanlands Läns Tidning från år
1858 den 29 juli kan vi läsa:
"I den förliden Söndag hållna
Socknestämman rörande anskafFande af en uppwärmningsapparat kir
domkyrkan beslöts, att man skulle

"BehoÅvet aF en warmapparat i
domlcyrkan gör sig kännbart denna

winter mer än florut. Hos

warje
kyrkobesökare har också längtan efter
att få lcyrkan uppwärmd under wintern
blifivit allt ifrigare, och snart, m å s t e

skulle den sålunda wunna fonden inom
icke så afägsen framtid hafwa wuxit till
erforderlig storlek och mera
w äl s i g n e I s e r i k t torde icke ofivan

nämnda medel, hwilka kommit staden
till del, kunna anwändas."
Slutligen kan vi läsa i \/I-T är 1877
den 14 september finns loljande notis:
"Domkyrkans uppvärmning. Arbetet
med värmeledning i vår domkyrka,

hvilken fortgått under större delen af
sommaren, blef för några dagar sedan
afslutat. Slutlig och fullständig afsyning
har dock ännu ej ägt rum."

Vintern 1877-1878 kunde allt-så
besökarna i Västerås domkyrka sitta i
värme och lyssna till högmässan.

"Kjortelvärmare" ftir de kalla kyrkorna
I de kalla kyrkorna värmde sig en del av
kvinnorna med hjälp av en
"kjortelvärmare" som visas på bilden.

Den är gjord av plåt och cirka 20
centimeter hög. I denna placerades
ett ljus och sedan hade kvinnorna
denna värmare under kjolarna under
gudstjänsten. Värmaren är ganska
bearbetad var{tor alla säkert inte hade
råd till en sådan. I vilken omåttning
detta Forekom är ltir mig okänt, kanske
någon annan vet mer.

WestmannaArvet finns i gamla
Bultens lokaler i Hallstahammar. Där
härbärgeras sedan 1999 Våstmanlands
läns museums samlingar av föremål

och bilder. I 130 år har Vristmanlands
Fornminnesfforening bygg, upp en
skatt av västmanländskt kulturarv som
nu går att se i hela sin omåttning. Idag
omåttar {<iremålssamlingen ca 50 000
Iroremål och en mängd fotografiska
bilder. Visningar av samlingarna sker i
regel en gång i månaden.

Kjortelvärmaren på bilden finns på
WestmannaArvet i Hallstahammar som
välvilligt gett oss m öjli ghet att fotografbra
den. Denna är skänkt av Andersson på

Kjolvärmare
Foto: lngemar Wdestig
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[ngernar Widatig

Närlunda Gård, Badelunda socken år
1921 till Länsmuseet. Den är inköpt på
en auktion i Irsta av denne Andersson.
WestmannaArvet har ett {lertal av dessa
son.r alla ser ungeflir likadana

:l:-*.
www.arosrana.se
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Soldatregistret i Västmanla nd
Landets dagstidningar hade i januari
soldatregistren med

en artikel om

anledning av TT:s intervju med Björn

Lippold, Centrala soldatregistret i
Skövde" Efter det sökte många fer på
internet efter sin soldat. Förfrågningarna
till resp. register har varit många och de
flesta har kunnat få någon uppgift av
värde.

Man skriver att man ända sedan

tid fört regisrer

GusraF Vasas

soldaterna med namn,

över
lodelsedatum

och militära aktiviteter. De

nu

aktuella regisrren omFartar soldater

från yngre

indelningsverkets dagar
dvs 1682-1901 och {tirst en bit in på
I 800-talet frorekommer fodelsedatr-rm.
Tidigare angavs bara ålder vid general-

Persson, eller

om 95 Stark hette

Isak

eller Jakob? Ja, ibland verkar det som
om skrivaren tänkr på något annat.

Man kan ibland folla en

person

under många år och se att tjänstetiden

plotsligt förändras varvid soldaten sägs
protestera. Han fick då veta att han
måste bevisa det han sa. Det går att
se i rullorna att han hade rätt. Var det

Absens/abs

frånvarande

presens/pres/pr

närvarande

ad interim

tills vidare

approberas

godkännes

exPectance

ar.vaktande

avsked, grad, ålder, lodelselän och ev

1739 kommer att registreras till sist.
När de ca 20 000 inånteristerna är
klara är det grenadjärernas tur. Varfror

Västmanland.

I

kommenderingar.

Naturligwis ftirekommer felskrivningar i rullorna också. Vad spelade det
for roll om karlen hetat Larsson eller

Sveriges

underhåll/
pension

gratial

underhåll/
pension

gratialist

äret 1739?

Ulla
So

Under århundradenas lopp har
församlingarna i Sverige genomgått
många ändringar. Namn har heltäckande både tidsmässigt och
ändrats, församlingar har upphört
geografiskt är den ett ovärderligt
sedan

mer än 300 år forda kyrkoböckerna
har ett utomordentligt stort värde
for all slags forskning. För den som
söker uppgifter bakåt i tiden har det
emellertid varit svårt att få fram rätta

uppgifter på grund av de många
ändringarna.
Arosiana 2006-1

t ex i väntan
på beviljat

Jo, det gick att läsa, indelningsverket

och lorvaring av kyrkoböcker
m.m. Huvudändamålet är att
underlätta vid all slags forskning
dar lcyrkoarkivalier ska användas
som källa. Genom att boken är

genom tiderna

Den här matrikeln

Några militära ord:

pensionär

Sl?öld

ldatregistret

i Västmanland

uppgifter från äldsta dd fram Matrikelns huvudlorteckning
till 1989 om indelning, lorande innehåller 4 3Bl forsamlingsnamn.

försa m lin gar

och nya har tillkommit. De

Du kan söka din soldat på http://

"Det går exempelvis att lolja en knekt
under Karl XII:s fälttåg hela vägen från
soldattorpet till slaget vid Poltava och, i
bästa åll, hem igen."
Det kan man inte göra på nätet,

Det finns ocksä 4012 hustrur och 9262
barn registrerade, men än är det långt
kvar till 120 000 personer totalt. Jag
har från Ingemar \Widestig tacksamt
mottagit en mängd uppgifter ur rullor
från Karl XII:s tid och tiden fram till

registreringsarbete 20 år före registret i

någonstans i Sverige tar Centrala
soldatregistret/ regementenas registrerare
tacksamt emot dessa.
soldat.dis.se

dem finns naturligwis

Flera soldatregister startade sitt

det

med tanke på filmade rullor var mest
praktiskt så.
Har du familjeuppgifter till en soldat

I artikeln står det

mycket att hämta. I de fall en
släktforskare/en hembygdsforening
lämnat in åmiljeuppgifter kan en
soldatakt vara närmast komplett.
Annars finns bara namn, civilt namn.
anställningsår, avskedsår, anledning till

mal.

dem till rotenummer samt att

maktspråk eller bara bekvamlighet?

möjligen i det lokala registret. Problemet
är ju bara att om regementet gick under
ftirsvann också rullorna.
Registret i Västmanland omåttar
I 4 1 00 soldater varav 9 I I är grenadj ärer
i Lif Regementets Grenadier Corps,
som övade på Utnäs Löt i Säby socken.

mönstringen t.ex. år 1822,23 år gam-

hade fungerat ganska länge och man
kunde identifiera soldaterna och knyta

systematiserar

Den kompletteras av flera speciella
ftirteckningar över särskilda slag av
forsamlingar, forlossningsanstalter
m.m.

hjalpmedel f ör slaktforskare m.fl.

Materialet har samlats in
från matriklar. landsarkivens
redogörelser,
historiska
folkräkningsredogörelser och många
andra källor. Uppgifterna har
sedan registrerats på data vid den
demografiska databasen i Umeå.
www.arosrana.se
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vsändare:
ästerås Släktforskarklubb
Sven Olby

FORENINGSBREV

gnaröksgatan 12
55 Västerås

Dagordning for Västerås Sliiktforskarklubbs årsmöte tu 2006-03-16
Kyrkbacksgården, Västerås klockan I 9.00

1.

Ärsmötets öppnande

2.

Frågan om stailgeenlig utlysning av mötet. (Minst

3.

Fastställande av dagordningen

I

+.

I

vecka fore

mötet)

Val av mötesfunktiondrer
A) Ordfforande

B) Sekreterare
C) Två justeringsmän tillika rösträknare
5

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Resultat- och balansräkning
Förslag art åfets överskott, jämte ingående kapitalbehållning, balanseras

7.

Revisorernas berättelse

8.

Fråga

g

Förslag

10.

Sryrelsens arvode

11.

Val av ordfforande för år 2006

12.

Val av wå ledamöter för wå år
Avgående: Peder Danielsson och Jan Erik Juhlin

13.

Val av wå suppleanter ffor ett år
Avgående: Catarina Jäder och Ingemar Widestig

r4.

Val av wå revisorer for ett år
Nuvarande: Maria Bäversten och Lennart Jonsson

15.

Val av valberedningskommitt6

16.

Fastställande av årsavgift fM än 2007

t7.

Behandling av motioner

18.

Övriga frågor

t9.

Mötets avslutning

om ansvarsfrihet for sryrelsen

till budget lor

år 2006

lor är2007

i ny räkning

SVERIGE

