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Ordföranden har ordet
Till er som lämnat styrelse och valbe-

redning vill jag fram{tira ett stort tack

för ett gott arbete och samtidigt säga

välkommen till de nya i sryrelsen.

T)'värr tillsattes ingen ny valberedning

på årsmötet, så vill du vara med i en

sådan hoppas jag att du hör av dig.

Jag har sett nya påven! På årsdagen av

den gamla påvens (Johannes Pauius

II) död samlades tusentals polacker,

turister och katoliker på Petersplatsen

i Rom For att lyssna på Benedictus

XVI. Lyssna var ordet, Iror inte såg

man så mycket av honom där han

stod högst upp i ett Fonster. Talet hölls

på italienska, engelska, franska och

spanska. Vilket jubel det blev då han

avslutade anförandet på polska.

Dagen innan besökte vi Svenska

L-rstitutet där vår landshovding

Mats Svegfors höll ett fiiredrag om

fiirre generalsekreteraren i FN Dag

Hammarsköld, med utgångspunkt från

sin nyligen utkomna bok.

Några dagar senare besökte vi den icke

katolska \'rkogården. Man behovde

inte gå långt innan man kunde läsa ett

svenskJ<l i ngande nam n.

Med digitalkamerans hjälp förevigade

jag de gravstenar som vi gick florbi

och som hade svensk anknytning. På

framsidan av tidningen finns en bild av

Vi bildade forbunder.

50 ombud Från olika släktforskar-
{cireningar runt om i Sverige bildade
for 20 år sedan Sveriges Släktforskar-
förbund.

Bland ombuden återånns från

Väste rås Släktforskarklubb

Gr"rn Envall-Larsson och Ulla Sköld

lq'rko gårdslo rvaltn ing öppnat
www. hittagraven.stockholm.se,

där man kan söka efter personer som

är begravda på någon av Stoclåoims
kyrkogårdar. Får du träff, kan du se på

en kartavar graven finns. Sedan tidigare

finns www.findagrave.com som är ett

register över kända personers gravar.

SVAR och Genline har fått konkurrens
av di gital fotograferande

rvu.w.digiarkiv.se i södra Sverige

och um.w.arkivdigital.se

i Göteborgsområdet.

De fotograferar originalböckerna i färg

med mycket bra läsbarhet.

I april borlade ett företag fotografera

dokument i Krigsarkivet. Vi får snart se

vad de erbjuder ffor material.

Varje år brukar klubben köpa in några

mikrokorr ftir ftjrsamlingar som gränsar

till Västmanland. Har du några önske-

måI, så far du kontakta någon i styrel-

sen. Kom ihåg att kontrollera i klub-
bens pärm om korten du behöver finns

där innan du gör en beställning till
SVAR. Gör även en kontroll bland våra

mikrofilmer.

Har du skaffat eller bytt E-postadress är

vi tacksamma {tir ett meddelande.

Glad sommar önskar

Sven Olby

Gun Envall-Larsson

en grav-sten och längre fram i tidningen
finns en sammanställning av de namn

och årtal som jag hittade. Är du bra på

latin, kanske du kan översätta texten på

Carolus Bildts sten. Se sid.

I USA har föreningen The Swedish

Colonial Sociery forskat fram anorna

till president George V Bush. Efter

I0 generationer kom man till Måns

Andersson som var lödd i Sillerud i

Värmland och som emigrerade 1640 till
Nva Sverige vid Delawarefloden.

En vetenskapsman i England hat,

tillsammans med professor Lars-Olof
Bygren i Överkalix, med hjälp av dom-
och kyrkböcker, kommit fram till att

en händelse i omgivningen kan påverka

arvet hos flera generationer framåt.
Nödår med svält och missbruk av alko-
hol och tobak kan Forkorta livslängden

hos både barn och barnbarn. Flickornas

gener är mest känsliga det första året i

livet och pojkarnas i puberteten. Forsk-

ningen har fått namnet "Epigenetisk".

I Tyskland kommer man att öppna de

nazistiska arkiven i den lilla staden

Bad Arolsen för forskning.
Där lorvaras 30 miljoner dokument
över l7 miljoner r-razistiska offer. Röda

Korset administrerar det hela.

Interner blir mer och mer innehållsrikt.
Under våren har Stockholms stads

Ulla Sköld
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Svea Hovrätts domar 1696-L700 rörande
Västmanlands län och något

om rättskipningen islutet av 1600-talet
1. AIlmänt

Svea Hovrätt grundades 1614 och

var den fiörsta hovrätten i Sverige. Göta

Hovrätt tillkom 1635. Hovrätterna

tillkom bl. a. {ror att lagarna skulle

tillämpas lika i hela landet och hovrätten

skulle bli en instans mellan

Kungl. Mai:t och underrätrerna.

Hovrätterna var överordnade härads-

och rådhusrätterna (underrätterna).

Rådhusrätt, (kallades ofta rådstugurätt)

fanns i städerna och häradsrätt På

landsbygden.

Hovrättens uppgifter var bl. a.

. att pröva underrätternas domar som

gällde hals- och livssaker, dvs. mål som

rörde allvarliga brott och där stränga

straff urdömdes. Detta var inget

överklagande i dagens mening utan

skedde som en kontroll av underrätter-

nas rannsakningar och domar.

. ått ta över mål från underrätterna om

lagtexten var oklar eller inte täckte det

aktuella fallet.

. att i efterhand granska alla domar som

underrätterna hade avkunnat. Detta

skede genom att gå igenom protokollen
från underrätterna.

. att ibland avgöra hur personer, som

misstänktes För att ha tagit livet av sig

eller dött i fängelse, skulle få begravas.

Hovrätten mildrade ofta domarna.

Hovrätterna {?illde sina domar nästan

uteslutande på basis av det skriftliga
unclerlaget från underrätterna. Ibland

kunde det visserligen hända att derr

åtalade fick inställa sig inför hovrätten,

men detra var sällsynt.

Hovrätten kunde i sin tur hänskjuta

målet till Kungl. Maj:tl kir avgörande.

Detta blev vanligare under de enväldiga

kungarnas tid Karl XI och Karl XII-
Kungl. Maj:t avgjorde antingen målet

eller så gavs hovrätten fria händer att

döma i målet.

4

De lagar som var gällande vid denna

tid var Kung Kristoffers landslag från

1442 och Magnus Erikssons stadslag

från 1350. Dessutom hade det under

Karl lX:s tid 1608, tillkommit ett,

som det kallades Appendix, som var

baserat på delar av Mose lag i Gamla

Testamentet. 1653 tillkom drottning
Kristinas straffordning som delvis

anpassade straffen till den praxis som

hovrätterna använde. T.ex. ändrades

gränsen för dodstraff vid stöld frän Vz

mark (i stadslagen I mark) till 60 daler

silvermynt.'
Att lagar som hade tillkommit fera

hundra år tidigare, eller som i ållet
med Mose lag {1era tusen år tidigare,

inte var helt tillämpliga säger sig självt.

Därfor fanns det ett otal tillägg och

fiorordningar utöver de ovan nämnda-

Ar 1734 kom den nya lagen som ersatte

dessa gamla lagar (gällde frän 1736)-

1734 ärs lag innehöll ingen lg'rkobalk
utan här gällde kyrkolagen från 1686

som gällt in i våra dagar. Det är ju tack

vare denna kyrkolag som vi har så stora

möj ligheter till släktforskning.

Jag har gått igenom Svea Hovrätts

domar ftir Västmanlands län under

femårsperioden 1696-1700 och denna

artikel baseras på en anal,vs av dessa.

Svea Hovrätt var då placerad i slottet

Tre Kronor i Stockholm. Det mesta

av det äldre arkivmaterialet brann

upp i slorrsbranden 169-. Det finns

ett sekundärmaterial i Landsarkivet i

Uppsala i form av brev från hovrätten

till landshövdingen i Västerås över

utslag och domar. Det är detta material

jag har använt mig av.

2. Perioden 1696-L7OO
I materialet finns l4l mål eller skrivel-

ser lrån Svea Hovrätt till landshövdingen

i Våsterås. I 39 mål hade underrätterna

dömt sammanlagt 5l personer till
döden, varav lJ var kvinnor.

Hovrätten, som hade möjlighet att ta

hänsyn till förmildrande omständig-

heter, ändrade dödsstraffet i 28 av dessa

mål till ett mildare straff. I 12 mål

åstställde hovrätten dödsdomarna. (Ett

av målen finns med i båda kategorierna).

Sammanlagt dömdes 15 personer till
doden, 6 kvinnor och 9 män, i dessa

12 måI. 12 av de 39 målen refererades

till Kungl. Maj:t dvs. kungen for

avgörande.
Endast 2 av de 12 målen dar dads-

domarna fastställdes hade refererats till
Kungl. Maj:t.

I endast 2 av dessa 39 mål begärde

hovrätten att den anldagade skulle

infinna sig till Forhör vid hovrätten.

3. Mål där hovrätten dömde
till döden
De 12 mål där dven hovrätten dömde

till döden var:

Fotnot:
I Krrrgl. Maj:t innebär ttnder denna tid i
prahtihen den enur)ldige leungen.

2 År 1700 uar I daler = 4 mark, I daler

siluertnynt (Smil - 3 daler kopparmynt

(lfut). I tunna råg kostade 4 daler Smr.

I tunna 142-165 liter.

Antal
må1

Dömda

Brott Män Kvinnor

Barnamord 2 2

Dråp 2 z

Dråp och

blodskam
I 1

Dubbelt
hor

2 2 2

Kyrkostöld 1
I I

stöld I

Tidelag a
J 3

Sumrna l2 9 6

b-
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3.1 Barnamord
Barnamorden var speciellt grymma.

Modern hade oFta försökt dölja sitt
havandeskap. Kvinnorna måste ha varit
oerhört forrvivlade eftersom de inte såg

någon annan uwäg än att föda barnet i

ensamhet och sedan döda det. Stra{fet

var halshuggning och att sedan brännas

på bål. Barnamord ledde nästan alltid
tilldödsstraff.

Barnafadern kom undan med böter

eiler kroppsstraff, om han alls var

känd.

3.2 Dråp
Lagen skilde på dråp som skett med

våda och dråp som skett med vilja. I

dessa wå fall var det dråp med vilja.

Det ansågs att de anklagade hade haft

möjlighetatt lugna nersigoch inte utFora

dråpen. De skedde inte heller i nödvärn

eller som lagen sa, "oträngd utan wång

och livsnöd". Under perioden {inns det

också tre åll med dråp av våda, dödsfall

vid trädfällning och att vapen gått av

utan avsikt. I dessa åll utdömde inte

heller häradsrätten dödsstraff.

I det ena fallet, dar hovrätten fastställde

dödsdomen, hade den dömde, Mats

Claesson, redan Foregående år blivit av

häradsrätten damd till döden For diverse

otidigheter i sitt eget hus, men då blivit
benådad av hovrätten och Kungl. Maj:t
och dömd till nio gatlopp. "
Otidigheterna hade han då gjort mot
sin hustru, mor, svärmor och morår. I

den domen står det
"Härads Rätten dömer Mats Claesson i

anledning au Guds Lag Exod: 2I u. 15,

Leuit: 20 u. 9, Dettt 21 till döden. Och

alldenstund det tillstått ocb bekrint än att
Mats Claesson mycleet otillbörligen emot

sin ntoder sig f;rhållit, det han bastat

henne i ansiktet rued ntdten, riuit hatten

au httuudet på bertne, kastat e/dbranden5

efier benne ocb henne i öurigt där med

hotat, ftrutom det han på henne suttrit

och bannat, sdmt bdllat benne gamrnal
djäuul och flere suåra ord, jämuäl ocb

Järt ett gtdlast leuerne i sitt hus, slagit

sin httstru och bennes morfader, samt

bannat sitt suärmoder och kallat benne

nollpacba.

Allrså hade mlcket uril den Kungl. Råtten

hofi fo7 bonom Mats Claesson här med i
Järmåga au Guds Lag till döden döma,

men som ntodern Jär bonom f;rban
Jäller, atr han med något lindrigt snaff
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kunde firsleonas så blir han belt ifrån
liussnffit befriad, docb skal han plikta
med nio gatlzpp och senare stå uppenbar

kyrhopliht. "

Utöver dråp på sin granne hade

han även denna gång slagit och svurit
över sin moder, vilket ansågs särskilt

allvarligt. Att han nu skulle dömas till
döden var ganska givet. Det hänvisas

till Guds lag i båda domarna. Exodus

eller 2:a Mosebok 21:15 som lyder:
"Den som slår sin fader eller moder han

shall strffis med döden. ", samt Leviticus

eller 3:e Mosebok 20:9 som lyder:
"Om någon uttalar flrbanne/ser öuer sin

fader eller moder skall han strffis med
1.. | ".\aoaen. . ..

Deut 21 är Deuteronomium eller

5:e Mosebok.

3.3 Dråp och blodskam
I fallet med dråp och blodskam

var det soldaten Lars Knutsson Girs

som i Viisterås med kniv stack ihiäl

en gymnasist. Lars bodde dessutom

ihop med sin sryvdotter. Hans hustru

var död. Srl'vdottem, Karin, var med

barn och Lars var år till barnet. Detta
bedömdes som blodskam') och båda

dömdes till döden, bl. a. annat med

hänvisning till 3:e Mosebok 18:17.

Hon var havande då domen fioll varför
avrättningen ltir hennes del uppsköts

tills barnet var fiitt.

3.4 Dubbelt hor
Dubbelt hor innebar att båda var gifta

men inte med varandra. Det ansågs

allvarligare än enkelt hor. Det ena

fallet hade varit uppe i hovrätten i {lera

omgångar. Tiots varningar fortsatte han

sitt umgänge med en annan hustru och

de dömdes till döden. Tie barn miste

sin far och ett barn sin mor. Fallet

refererades till Karl XII som naturligwis
följde sin egen {cirordning.

I det andra ållet fanns det ingen son.r

ville "be 1-or dem" eller som det står i

domen:
"he/st emedan ingen au deras rnalettn

efier gjord urfrågning, dem återta eller fir
dem bedja uilja". Om någon bad om det

kunde det innebära ett mildare straff.

Se under dråp ovan.

Hovrätten hade tidigare oftast lriat
från dödsstraffftirdubbelt hor, nren Karl

XII föreskrev detta straff. Båda dessa

mål infioll under Karl XII:s regeringstid

www.arosiana.se

och då han var i Sverige.

3.5 Kyrkostöld
I 2l av de 39 målen var anldagelsen

stöld eller lq'rkostöld. För att dödsdom

skulle komma ifräga vid stöld gällde

någon av loljande fiirutsättningar:
o att det stulnas värde uppgick till

minst 60 daler silvermynt
. att någon flills l-or tredje gången stöld
. att stölden oavsett värdet skett i kyrka

Det här aktuella fallet rörde ett
inbrom i Skinnskattebergs kyrkas

sakristia där vinpengar och de fattigas

medel hade stulits av wå unga män.

Den enes mor ansågs medskyldig av

häradsrätten. Häradsrätten dömde

alla tre till döden. Modern, en 63 årig

kvinna, dog i {?ingelset på Västerås slott
innan hovrätten avkunnat sin dom, och

bödeln grävde ner henne på galgbacken.

Den ene mannen dömdes till döden

och den andre till nio gatlopp samt att

därefter smidas i halsjärn och arbeta på

Marstrands fdstning i sex år.

Detta fall refererades till Kungl. Maj:t,
dvs. kungen Karl XII, som ailtså

avgjorde fallet.

Fotnot:

3 SiinrJes titl.4^" G,ttlopp är eft milit;itr ocl, ciuilt srrnfl.

Den dömde springer mel/an tuå rader män

(50-300 st.), som slår honom med spött

eller käppar Strffit är rnaximerat till 9
gånger. Det upphörde IBI2 som militrirt
strafi ocb som ciuilt snrtf uPphörde det

1734 i samband med den nya lagen.
5 Bränrlr, brinnanc/e uedträ.
6 Srro Hourätt.
7 tgrleoplibt, en form au kyrleotukt sont

enligt leyrholagen I686 utdöntdes du

utirldslig domstol och som innebar att
den brottslige nnder gudstjänsten shttlle

srå på en särskild plihtprtll nere i kyrhan

och efter kungörandet Jrån predikstolen

ffintligt bebänna sin synd ("ttppenbar

skr{i"), ge uttryck åt sin ånger och ta
emot aulösning. Därmed återupptogs han

if)rsamlingens gemenskap och fck deha i
nattuardsfrande. ( Ur NE)
ö 1917 års öuersättnirtg.
9 Blodshan innebar i detta mål att
Karin uar Lars styudotter Styudotter

behandlades lilea som dotter.

J



3.6 Stöld
Kvinnan som dömdes till döden av

rådstugurätten i Sala for stöld hade wå

gånger tidigare dömts ffor stölder till
böter som omvandlats till kroppsstraff.

Hennes man, soldaten Johan Persson

Sorback, hade året ffore {-orst dömts till
döden av rådstugurätten i Sala fior tredje

gången stöld, men av hovrätten och

Kungl. Maj:t benådats till nio gatlopp

samt att därefter arbeta på Marstrands

f?istning i halsjärn i sex års tid. Kvinnan

dömdes till döden ftir att hon vid stölden

haft sina barn, 13 och 14 år gamla, med

sig. Slutet av hovrättens dom lvder:
"Ocb alkJenstund Karin Olsdotter

inte allenast ntt tredje gåugen år med

tjuunad beträdd, utan har och firlett sina

barn att stjåla, dem hon till gudsJruletan

och hristliga dygder borde leda och driri
underuisa. Alltså pröuar Kungl. Rättenfir
rättuist, det ska// hon, Karin Olsdoxer i
Ji)rmåga au Kungl. Maj:x strffirdning,

sig yälu till uäljörrjänt straff ocb androm

til/ skräck och uarnagel mist/l liuet och

halshugas. Vad angår barnen, Olof

Johansson och Catharina Jobarudotter, så

emedan ingen au dem littnu lzommit till
laga år att de under publilet straf ställas

kan. Så pröuar l{ungl. Rcitten Jär rärtuist,

det skallde OloJJohansson och Catharina

Johansdotter au någon deras släktingar

eller rtågon ltTtnln därtill Ji)rordnad
persoTt, hemma bli risade, uti någon

au borgmästare och råd ti/lJärordnades

nåruaro. "

Barnen, som av rådstugurätten dömts

till att risas vid rådstugudörren, fick
som synes straffet ändrat till att risas i

enskildhet.

Det var ganska ovanligt att kvinnor
dömdes till döden ffor stöld. Männen

benådades också ofta, och lick istället

löpa ett antal gatlopp och sedan arbeta

i halsjärn på Marstrands I?istning. Den

möiligheten ånns inte {iir kvinnorna.

3.7 Tidelag
Tidelag ansågs som ett allvarligt brott

och ledde nästan alltid till dödsstraff.

Om djuret, med vilket tidelaget begåtts,

levde, skulle riven clet dödas och sedan

grävas ner i jorden.

I ett av fallen ansågs den dömde inte

tillräckligt ångerfull, varför präster-

skapet fick i uppdrag att besöka honom

varje dag Fore avrättningen och under-
visa honom, eller som det står i hovrätts-

domen:
"Alltså be hagade berr brtronen oclt

/andshaudingen göra den anstalt, att
pråsterskapet bonotn dagligen i Jringelset
besöha, au Guds ord ttnderuisa och trösta,

sltmt till en slliln ånger och rue/se öuer

sina begångne synder forrnana, på det

ban så/edes, som en botfirdig syndare,

sitt urilf)rtjänta strafi'underga och saligen

hädansleiljas må."
Fortsrittning i nrista nurumer.

Ingernar Widatig

Släktforskningens dag 18 mars 2006
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Västma n lä ndska 1 600-ta lskvi n nor
Stormaktstidens driftiga kvi nnor

Av Elisabeth Westerdahl

Vi säger "Axel Oxenstiernas Tidö",
och visst var det han som lat bygga

det storslagna 1600-talsslottet. Men

egendomen, den förde hans hustru
Anna Akesdotter Bååt med sig i boet.

När rikskanslern var ute i Europa

på krigiska uppdrag var det hon,
"hemmafrun", som med n,vckelknippan

i forkladslinningen sryrde och ställde

på gården såväl som i bostaden - i dag

kallat Oldenburg. Det var också hos

mormodern Anna på Tidö som den

moderlösa dotterdottern Agneta Horn
fick sina få, lyckliga barndomsperioder
efter en hårdhänt uppvdxt hos ingifta
släktingar. Om all den bedrövelsen och

de lyckliga tiderna i morföräldrahemmat
har den själsstarka Agneta själv berättat
i sin dagbok.* Agneta var också den

fiirsta, kanda kvinna som under

stormaktstiden vägrade låta sig giftas

bort med en man som inte {toll henne

i smaken. Hon ville ha "en riktig karl".

Hon ville ha "Crusen" - krigaren Lars

Cruus. Hon l,vckades med sin fiiresats

och ft;ljde honom sedan på hans

strapatsrika f?irder längs leriga vägar i

det krigshäriade lvskland. Hon besåg

slagen, bodde i eländiga härbergen och

ftidde dessutom f.ra barn - allt utan att
klaga.

Att systrarna Britta och Christina
Rosladin, från västmanländska Kusta,

tillhc;rde de 1600-talskvinnor som via
sina män påverkade tidens skeenden,

h:rr den samtida C:rtharina \Tallenstedt
förn-redlat i en bevarad brevsamling.*
Många ärenden gick kjolvägen till
de sryrande. Kustasystrarna var båda

ingifta i den svenska högadeln - Britta
med riksskattmästaren Sten Bielke
och Christina med den förmodligen
mer svårflörtade reduktionsmannen
Herman Fleming - en av Karl X Gustavs

och Karl Xf :s mest förtrogna.

Den lågadliga Catharina'\Xlallenstedt
hade som få av tidens kvinnor fått
boklig bildning i det prästhem där

Arosiana 2006-2

Kusta gärd

hon vdxte upp. Hon "blev gift" med

Edvard Ehrensteen, en duglig prästson

som av egen kraft tagit sig fram på

ämbetsmannavägen och adlats. Under
nödåren 1673-74 var han stationerad

som diplomat i Haag. Catharina, sonr

ville stanna i Stockholm, sköt med

list och knep ideligen upp sin och

hemmavarande barns avresa till Haag.

Kompromissen blev att hon fick i

uppgift att driva in mannens lön och

bevaka skötseln av åmiljens egendomar

- bland annat sörmländska Forsby

säteri, vars produkter förväntades mätta

hushållet i Stockholm.

Att l,vckas med allt detta var lättare sagt

än gjort i ett rike med tom kassakista och

nödår. Föratt rådabotpåpenningbristen

gjorde Catharina ideliga visiter hos

Britta Rosladin där hon forsiktigt förde

ambassadörernas uteblivna löner på tal.

Brima Rosladin var väl så slug. Med

egna ögon lät hon Catharina se hur
c{et bakades bröd på nässelrötter, bark
och mäsk i riksskattn-rästarens begvdligt

ståndsmässigare hem.

Catharina Wallenstedt gjorde också

Christina Rosladin sin kur. Men tjänster
krävde gentjänster och Catharinas man

blev under sir.ra utlandsår "springpojke"

www.arosiana.se

till åmiljen Flemings söner som var på

den obligatoriska utbildningsresan i

Europa.

Av bevarade räkenskaper från Kusta

framgår att Christina Rosladin inte
bara drev in spannmål och hö från sina

underlvdande bönder. Från Kusta, som

hon fört med sig i boet, sänds ett av

nödåren också 40 levande rudor från

Angsjön till Stoclåolms-hushållet. När
allt annat slog fbl fick förmodligen de

dysmakande fi skarna mätta hushållet.

Catharina \X/allenstedt var påtagligt
road av att styra med allt som skedde

på familjegodset. Med list och smicker

frågar hon i breverr dock alltid mannen

till råds "ry han har ju bättre förstånd

än hon". Han får veta att rågen är svag,

att folket svälter och fisket slår fel.

Catharina lorhandlar med de oärliga

köpmännen i Arboga och klagar på

trädgårdsmästaren som sysslar med lor
mycket egna afilirer i hennes frånvaro.

Mitt i all bedrövelsen swr hon med

gravkoret i Österåkers kyrka. Kalksten

tas från de brott på Forsby som under

l900-talet, via linbana ska fiorse

kalkindustrin i Köping med behövligt
material. a



Edvard genomskådar henne och vet att

alla hennes idöer är genomForda redan

innan breven når honom. Väl hemma

sätter han henne i "husarrest" på Forsby,

där hon inte kan intrigera och skvallra'

När han avlider 1686 tar Catharina som

myndig änka resolut över ledningen For

Familiens angelägenheter. Men allt går

inte hennes väg. Söner och dottersöner

dör i krigen utan att lämna avkomma

efter sig. När Catharina slutligen avlider

1719 vid 92 års ålder finns bara dottern

Greta och dottersonen Ulrik Niklas

kvar i livet. Han ärver därmed hela

den samlade familjelormögenheten

och lyckas tack vare den'gifta sig med

den högadliga Britta Oxenstierna' I

all bedrövelse bör detta ha tilltalat den

streberaktiga Catharina \X/allenstedt,

vars blod och gener i dag lever vidare i

åtskilliga framstående släkter.

Läsa mera:
*Agneta Horns dagbok, utgivna På

1900-talet av Ellen Friis och Gösta

Holm. (finns endast på antikvariat)

Allrakäraste - Catharina Wallenstedts

6rev 1672-1718, kommenterade och i

urval av Christina Wijkmark. Utgiven

1995 på Atlantis.

Släktforskningens dag
18 mars 2006

Förhoppningsvis återkontrner Släkt-

forskningens dag även nästa år'

Tillströmmningen av intresserade och

ny{ikna till släktforskarrummen på

stadsbiblioteket var god.

;@

Vid en vägkrok i Panko
Del 2

Något om hur folket hade det i

socknen år vi en liten inblick i genom

Munk-tells dagbok tillsammans med

den kulturgeografiska redovisningen i

text och tabeller som Per Göran E'rson

delar med sig av. Försc något av den

kulturhistoriska delen.

Folkmängden i Irsta 1815-1820 var

2.186 personer (ungefdr jämnt lordelat

män/kvinnor). Antalet barn under

75 är ca 3O o/o, av dessa {tidda utom

äktenskapet 1 6 7o' Endast drygt 5 o/o var

över 65 år. Omkring hälften av männen

tillhörde lantbrukets "underklasser"

- de jordlösa, torPare' backstugubor,

inhysehjon, drängar etc.

Antalet drängar, som utgjorde25 o/o av

alla yrkesverksamma män, morsvarades

av lika många pigor. Flertalet ogifta

mödrar titulerades pigor, och en inte

obewdlig m inori ret änkor.

Bönder på egna eller andras hemman

utgjorde 20 o/o- Soldater och f d

soldater en mycket stor andel av den

manliga vrkesgruppen 12 o/o. Sedan

fanns hanrverkare och ftire detta åldriga

och bräckliga bönder och torpare som

upphört med jordbruket.
Före sin tjänstetillsättning i lrsta

"pryade" Munktell i ett par omgångar

i sin tilltänkta församling- I dagboken

ger han uttrvck för den oro han kände

över tillståndet i socknen. En oro som

senare också visade sig befogad - över

den nöd som fanns och de nästan

obefintliga resurserna att hjälpa. Detta

gällde såväl den boåsta befoikningen

som den vagrbonderande skaran efter

Stora Landsvägen.

Så några utdrag från dagboken'

25-27 januari 1820:
"Folket är till större delen utåttigt och

några få äro rike, eller bärga sig väI,

kanske på de andras räkning som gå

öfuer ända."
"Geddeholms fiälsebönder äro de

hyggligaste i seder och emot lärare,

men snart alla de andre lefua illa, sr"rpa,

träta och öfua egennytta." --- "Tiggare

äro många t.iog i socknen och fättigt

inh,vsesfolk på alla egor. Ifrån Stora

Landsvägen ko mmer dageli gen åtskill i ga

slags folk som tigger och ligger åt' om

mat, pengar, kläder rnm."
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l-8 mars 1820:
"Genom otillbörligt intagna personer pä

egorna är de fattigas och tiggarnas antal

öfver all höfi.a. Då en fattigutdelning är

af: den lilla cassan' kunna de taga ned

prästen med gråt och böner, och de

som få något hafua därav icke en gång

snuspengar."
(Otillborligt intagna, var Personer

vilka slagit sig ner utanflir den ordning

som gällde far byn - oftast helt utan
\

torsorlnlng.,
"För allmänna Landsvägen som

stryker längs igenonr socknen är mycker

ondr omöjligen xtt bota. I synnerhet

efter vägen sitta horor med sina usla

barn som svårligen få uppfostran och

undervisning utan bliÅ'a frorderfuade

till kropp och sjäI."

Jal Här hade prosten verkligen skäl till
bekvmmer, när man ver samtidens sYn

på den ogifta modern. Enligt statistiken

så skulle det finnas ca 1 00 barn under 1 5

år som var lodda utom äktenskapet' En

mvcket svår ställning för mor och barn'

Aven de behövde mat och bostad.

Ett annat bekYmrat Problem var

undervisningen. Der [anns inga andra

medel till denna utan en gåva På 12

Rd Banco "- men vad ltorslår det?" --
"Klockaren har i sin tiänst inga medel

--- och de fattiga behofua både foda och

kläder."
Till slut såg det dock ut att bli en

lösning beträffande undervisningen,

fast 7 är senare till den 2919 1B2B

kunde han skriva i dagboken. "Nu fick

jag någorlunda veta. Brron Cronstedt

hade sielf varit där, som iag önskade i

mitt brev till honom, för att befrämia

sin afsigt med scholeinrärtningen'

Sockenstugan som är så bofallig

(rydligen i dåligt skick) blev utdömd

och på den nya som blir stor nog till
scholerum skall byggas till öfuerrum åt

klockaren." Omsider så ordnade det sig

rydligen.
lnnehavarna av klockart.iänsten i Irsta

Församling och Kvrkskola lärde också

1900-talets barn' Ytterligare ett blad i

historien vändes.

Spriten var ett Problem mitt i all

fattigdom. Detta bekYmrade också

Arosiana 2006-2



7c$n
v. /a-d e---

tt
tt

t

.t

Jl L'

":-
/el
'rY

o\
./ f "

"4\:
GA*
:---- l
.. ::: ::.':i::: : i : ! : :...-..-.- i- ,-+ ":

\-::""'l
,t -- '.-,: ..Y l-" j:

, '!4
v D-:-'t_. I \,l\

c)',uio

prosten-manmöterdetoFtaidagbokens syndens verkstad."
form. Den ingick nästan i hushållningen Att tillfredsställa alla "tiggarskaror"

så att säga. Den tillverkades på de större som ånn sin väg till prästgården kunde
gårdarna i stora kvantiteter. Visserligen ha sitt problem för prosten då "den lilla
i strängt reglerade former - många e fter cassan knappt räckte till snuspengar"

gårdens storleks mantal. Skatten {ick som har-r tidigare uttrvckt sig. Att
betalas i Forväg - ar.rtingen det brändes skarorna av hjälpsökande till den

,l
I ;i r"
Del av sforskrfteskartan 1776.

eller ej.

Ur dagboken:

.l-"..-l-'L .i-"

då i samma stund åhöraren

lite mer avsides liggande prästgården

blev så livlig berodde på byböndernas
"tjänswillighet" att visa vägen dit.

/
I I

/
stora prästgården,

km). Och en hvar

kil att vinna sitt

uppätna. Gå till den

en bit härifrån (ca I
går gerna den biten
hoPP."

Detta sätt att slippa vidare bön om

logi praktiserades senare år av "de små

stugornas folk, då man hänvisade till de

stora gårdarna i Kyrkbyn.
Det här vandrandet fortsatte åren

igenom - ända till krigsutbrottet 1939-

40, bara med den skillnaden att det var

andra karegorier. Orsaken då liksom

tidigare var den stora arbetslösheten.

Det låg alltid en oro i luften hen.rma

då vandrare svntes utefter vägen. Mar.r

visste inte vem eller vad man väntade -
inte glad lcirväntan sonr när en vän var

i antågande - utan en portion rädsla.

En del bad om vatten eller något att äta

- andra sålde något, antingen trådslöjd,
q

"En ganska stor ledsarnhet är med de "För allmänna landsvägens skull strvka
uppenbara och lönnkrogar som finns härigenom en myckenhet utsocknes

i socknen. Efter hela Landsvägen äro tiggare af alla stånd, både stora och

hvilor och supstälien som omöjligen små, alla med fordran aF vederlaget. I
kunna så efterses som de borde. I sielfua synnerhet sträÅ'a här gesäller, afskedade

Kyrkob;'n bredvid kyrkan är ta-xerad soldater, matroser, brunnsökande och

krog i hvar gård och ett egennyttigt folk många andra characterer. I Kyrkobyn
missbrukarsin rättighetmerän mycket. heter det af bönderna - Intet hafira

Hvad hjälper att i kyrkan lära det goda, vi att gifua - vi bo vid vägen och bli

--.t/
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vispar och dyligt eller småkram . Andra
bara satte sig vid dörren att vila utan att
vara så språksamma. En del ftiretedde

psykiska besvär. Vi tyckte de uppfiorde

sig "underligt"" Kanske detta skrämde.

Sara'Wallin berättade: Jag var 6 år och

bodde i Kvrkbyn i b<;rjan av 1920-

talet. Var ensam hemma och pappa

hade forb;udit att öppna vid eventuellt
besök. Regnet öste ner och en farbror
stod utanför och bultade på dörren. Sara

som glömde förmaningen öppnade och

släppte in, satte sig sen skrämd borta i

err hörn. Mannen satre sig - tog ur etr

paket fram en rock och sydde - utan

att säga något. När regnet upphörde
slog han in rocken och gick vidare. Sara

trodde det var en skräddare.

Hur var nu tillståndet i
Panko By

En uppgift ftjr den intresserade att
bidraga med komplettering av gamla

kartor och dokument över den gamla

byns varande och liv under dess olika
ltorvandlingsnum mer den genomgått.

Per Göran Erson visar i sin inledning av

del 2 av dagboken på wå olika alternativ
till bvarnas strukturella uppbyggnad.
Dels den strängt geometriskt reglerade

bytomten - dels dess motsats den inte

strängt reglerade.

Av skifteskartan av 1779 au dörr.a

tillh<;rde Panko Bv den senare varianten,

men med solskifte och storskifte enligt
samma regler som {iir den strängt
reglerade bytomten.

På bvtomten, en handfull gårdar

och ett begränsat antal backstugor flir
obesuttna (alltså icke jordägare men

med byns tillåtelse för sin stuga). Två
sådana fall nämns i dagboken, dels en

skräddare Alm till vilken Munktell
gjorde ett besök för att hämta en

bisvärm, dels den "srygga krogens"

ägare.

Före laga skiftet 1827 var byn som

c{en varit från 1600-talet - så när som

på clen ändringen som nämnts tidigare
vid srorskifter 1780, där jordinnehavet

blev mer san-rlat.

Hur livet i byn gestaltade sig kom
naturligwis att präglas av socknens

tillstånd, vilket i sin tur var ett arv

från em turbulent sekel, 1700-ralet. I
Stad och Land skriver Orvar Löfgren:
"1700-talets barnkullar var stora men

barnadödligheten stor. 20 %o av alla barn

10

dog under {tirsta året. Bortser man från

denna dodlighet var livslängden 44 är

mot 1700-talets slut. Dålig näring och

för lwinnorna de otaliga barnsängarna

slet ut kroppen i Fortid och även många

unga människor skulle i våra ögon ha tett
sig florgubbade." I sanning ingen stark

generation som tog över 1800-talet.

Byarna hade sin egen "b,vordning" som

byggde på en grund fastställd av Kungl.
Majt. - kompletterat med de regler som

var specifika ffor det gemensamma livet i

bvn. Som regel fick varje by ha omsorg

om varandra - men åttigstugan låg

troligen centralt i kyrkb;'n, medan

däremot någon backsrugusittare "togs

om hand" inom byn,
Epidemier hade lätt att slå rot, där

svälten ofta var gäst och kunskapen

om sjukdomar låg - nästan obefintlig
ibland. Blodhostan skördade offer

långt in på 1900-talet. Inte tillräckligt
respekterad som diagnos för tuberkulos,
vår senaste folksjukdom. Långt in på

1930-talet stod vattenhinken med

skopan vid dörren och bjöd alla och

envar att dricka - smittan svntes inte.

Att prosten hade bekymmer "öfver

all höfva' - lor att nu använda hans

egna ord - var det ingen wekan om.

Förutom prästtjänsten var han också

bonde samt skulle F',lla alla sociala

uppgifter i socknen. Man kan dra på

munnen när man i dagboken tar del av

den tidens "krämpbekämpning". Men
vad var alternativet - det var i alla fall
någon som br;rdde sig.

Nu vilar Munktell på Irsta lg.rkogård.

Han hade säkert för många varit okänd

och tillsammans med honom också

en del av Irstas historia om inte lrsta
HembygdsForening med dess redaktör
For Munktells Dagbok, Magdalena

Hellkvist velat annorlunda en

l<rrlturgärning att glädias över.

Så vänder jag blicken åter över den

gamla byns domäner i Solskiftets

reform mellan vikingatid/medeltid. E,n

reform For att ge jord till en virande
befolkning. I tiden ett rätwist svstem

- värderat efter solens gång som ger

växten - samt fiordelning av markens

olika kvalitder.

Över till 17S0-talets reform Storskiftet

där gårdens små tegar samlades ihop till
{iirre men större enheter - där man var

mer självständig vid sådd och skörd.

Över till Laga skiftet sorn bröt sönder
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den gamla byn och släppte lite på 1600-

talets uniforma jordbruk (kanske inte
så dramatiskr som det låter. Jorden och

betesmarkerna låg där dom låg - en nv
epok tog vid, enskiftet med torpen som

små "minijordbruk" bundna till gården

- sen har bollen rullat på.

Vi är nu mitt uppe i en ny omdaning
av den svenska landsb;'gden. "Den nva

byn" där enstaka eller grupper av hus

spricker fram som blommor i rabatten,

till en ny gemenskap i en modernare

Bvanda.

Vid den mjuka böjen av den gamla

landsvägen genom den medeltida
byn Panko kom sommaren 1928 vårt
fyttlass på 8 personer - far, mor och

6 barn mellan Vz och 15 år - med sitt
bohag till det gamla soldattorpet med

{rorhoppningaroch framtidstro men

med sjukdom i bagaget. Till en bostad

i fioråll - sliten och vardagsgrå fick den

välkomna sina nya gäster.

Den sista knekten Gill på Gillberga
Rote hade nyss fyttat. Utanför på gården

låg köksgolvet och halva norrväggen

som angripits av mögel.

I fyttlasset ånns en tavla - en bön

- "Gud bes(vdde vårt hem" den sitter
där ännu. Förhoppningar grusades inte

en gång utan {lera. Ändå vårte åmiljen
fast - lika envist som brännässlorna vid
dasset bakom lagårn.

Men även i det tumultartade skeendet

{år det mörka sina ljusa sidor. Där
sjukdom, nöd och död finns, {inns

också liv, gemenskap, glädje och

l,vckostunder. Ett "hem" som ständigt
kirnvats med ny vä-xtkraft. Dessa blev

som små blommor utspridda efter den

gamla vägen till hemmet. Blommor
som blivit immuna mot nedbrytning
och utrotning och åren igenom Forökats

och gerts ökad lvsl<raft.

Nrr '.1 år senrre sitter jag vid vårr

sommarhem fd soldattorpet och ser mig
omkring, medan jag äter min frukost -
serverad av den vackraste och härdigaste

blomman av dem alla, Mary.

En augustimorgon 2001 när naturen är

som vackrast.

Källor: Munktells dagbok

Stad och Land
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UTÖBREVEN fortsättning från Arosiana L/2006.

Men snart hettar det till!

"Min söta, ömma lilla Du. Ack, en

sådan glad tisdag har vi inte mer som vi

har havi nyligen.
Visst vore better om jag bodde i

grannskap med dig min lilla söta, då

kunde någe roligt ske varje afton. Täck,

min söta ftir igår, {tir den rolighet vi
då hade och lor all välFågnad och {<ir

ett glatt karleksfullt hjärta. Jag önskar

att en sådan glader dag var en gång i
vickan. När du var ifrån mig gången,

haver jag lämnat ett brev till dig, för att
jag intet kan vara med dig så tida.
Snart, min söta haver Du {ritt läsa brevet

och lägger ihop det igen och stoppar det

i din kjortelsäck. Då, min söta, har Du
mig med dig vart Du går. Var gång Du
kommer ihåg brevet, kommer Du ihåg

att jag är med dig.

Jag tackar ödmjukast For presenten jag

fick. - - - - Om han inte kommer hem

på forton dagar än skulle jag lor min
del rycka om. Må väl och lev glader,

önskar mitt hjärta. Med vördnad, din
sockersöta vän."

Och nu börjar det
bli allvar.

"Om jag är vaken, tänker jag på dig,

än om jag sover drömmer jag så starkt
om dig så att jag vaknar. Herre du store,

ränker jag då, om jag vore när min söta,

ligger här och tänker för mig själv. Jag
tror på Guds hjälp, att vi än en gång

får trycka våra hjärtan tillsammans till
våra bröst."

" När jag kommit in så l-raver jag tagit
dina söta brev och gått upp till stallet.

Där har jag lagt mig högst uppe på

skullen och legat och läse tills jag skulle

arbeta igen. För sova är jag intet goder

till. Om det är så, att fiskarn kommer att
gå till körkan när han kommer hem, så

är Du ftjrsäkrader av mig att jag kommer
ner på ftjrmiddan. Förmiddagsstunden

tillåter sig inte längre lor mig, fast jag

vill gäma tala med dig, och slutar med

tusende pussar och åmntag for hela

vickan."
"Ack, onl jag lilla söta Du, kunde
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göra mig en koja av långhalm och sätta

den på stallskullen, så kunde jag sitta
ifred och göra mig flera nöjen med

att skriva till min söta. Täck, lor dina
båda kerleksfulla brev, som jag utav din
hand emottagit, vad uti jag finner ditt
uppriktiga hjärta mot mitt."

"Karl Karlssons hustru rycker om
mig, säger Du. Det får hon ha för sin

räkning, for hon får intet ett hår utav
mig. Det är hon ifrån Arsta. Det är allt
bara ftir min söta Du. - - - - Jag lever

förnöjd uti din åmn och Du lever nöjd
uti min åmn. - - - - Låt mig forbli i din
gras.----
Täck, flir den glada puss, jag sänder dig
en glad puss tillbaka. Söta Du, lorlåt
hastigheten {tir denna gång."

" Lilla sörasre, blir Du från mig tagen,

då går det ffor mig som turturduvan när

hon miste makan sin. Hon frorsörjer

sig till döde. Det forsäkrar jag min
uwaldaste."

"Gud, låt oss i himlen å grönskas bland
liljor mång! Jag skulle tala lite längre

med dig, men natten är skyndsam och
lider och jag måste vila en stund. När
du har ått läsa detta brev, så gör Du
med det som Du bad mig göra med

ditt. Glöm intet bort mig, jag glömmer
intet dig."

"Om jag fär den äran, kan Du få dina
skor lagade här."

Kärlekens Ijuva plåga!

"Alskansvärda vän, din väLnåga min
största prydnad. I går afse (förliden

afton) visste jag intet vad jag skulle göra

av mig. Geck jag på golvet och mitt
hjärta kunde ha sprucke i tusen bitar.

Geck jag åt min säng, la mig framstupa

och drömde så starkt om min söta så jag

borjade gråta, så starkt så jag vaknade.

Grät jag inom mig ändå, så att ett litet
barn haver fatt ris av sin moder, haver

det inte så mycket gråtit. Det går tårar

ifrån mitt hjärta och rinner fram ur
mina ögon, så jag far taga till näsduken

och torka. Kunde jag skicka tårar till dig
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feck Du si att jag intet ljuger, då skickar
jag dem uti brevet eller uti min näsduk,

torkar dem in liksom blomster när di
torkas bort."

"Men en ting beder jag dig, gå intet
ut så där bar utan Du skall taga tröjan
på dig, ftir det är rätt kallt. Du kan taga

sjr"rkdom på dig. Var rädd om din hälsa

lilla söta Du."

"Det synes på skrivningen att jag havi
(haft) bråttom. Jag fick inte tid att
förmera pennan."

"För jag, och tillika mitt kärliga hjärta
är likaså mån om dig som jag själv. Här
skickas tusende pussar och åmntag av

mitt hjärta till ditt. Jag glömmer intet
bort dig om jag sover än om jag är

vaken, så haver jag dig uti mirt hlarta.

Jag har pussat på brevet. Må väl min
älskade, sötaste, uwaldaste livliga vän

och sötaste Du."

Men den höviska stilen
håller inte alltid....!

"Är det som di säger, att din karl ska

fara till stan med sumpen. Gud, låt det

ske, och Gud , låt oss få nöje med våra

karliga hjärtan. Jag skickar dig tusen

pussar och famntag."

Gud Forläne mig och dig min sötaste

hälsan till sommaren, när som han

kommer att fara till stan, si, då haver

jag bättre apparans (sannolikhet) till att
hälsa på dig."

Skvaf ler....! Sluter bomnter i ttiista

nu.mlner.

Breusam/ingen fnns i Utö Hetnbygdsarkiu

och urualet /tar öuersatts till modern

stauningfir att ktmna läsas och f)rstås au

mrinnisleor i allmrinhet.

GunborgWild.
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Rapport från VÅRENS PROGRAM i korthet.

Vid vårens första
klubbmöte 26 januari hade vi
besök av Ivan Öberg som presenterade
"Boken om Västerås".

Boken beskriver industristaden
Västerås och dess uweclding från 1900-
talets början. Medarbetare i boken
är medlemmar i Industrihistoriska
föreningen, Vdsterås.

Innehållet i boken publiceras i

Hembvgdslorbundet Västn.ranlands

Arsbok 2006-2007.
Ivan Öberg har lovat att skriva om
boken i ett kommande nummer av

Arosiana.

Den 23 februari var det dags

för en temakväli om Digitala bilder.
Håkan Holmgren gav oss tips på vad
man bör tänka på när man köper en

digital kamera. Leif Svensson visade

vilka möjligheter man har i Photoshop
Elements att lägga in och även ltjrändra
bilder till sin släktbok. En givande

kväll som tål att upprepas. Frågorna var

mån ga efter presentationerna.

Torsdag den 16 mars holl
klubben årsmöte. Brage Lundström
höll i klubban och på sedvanligt sätt såg

till att ldubba de rätta besluten. Den
aktuella swrelsesammansättningen kan

clu läsa på sidan 2.

Före årsmötesförhandlingarna fick
vi lvssna på ett intressant ftiredrag av

Helena Öb..g från Frälsningsarmdns

eftersökningsbyrå.

Helena Öberg beskriver deras verksam-

het som irtt de är "Gr"rds detektiver" -
sökervia dator kontakt med motsvarande

verksamhet över hela världen lor att
{in na eft ersökta personer.

lnonr Frälsnirrgsarmen reser ingen ut

lor att söka, r.rtan det sker via personer

på aktuell plats.

Av eftersökta i Sverige har de funnit
91olo och i övriga länder 66010.

Helena beskrev bakgrunden till att
de borjade med eftersökningen. Hon
jämfrorde dagens trafiickning med I 850-
talets England, dar flickor från mindre
byar blev Lrrade till arbete i städenra,

merr hamnade på bordeller.

Eftersökningsverksamheten startade
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Helena från Frälsningsarmens eftersökningsbyrä.
Foto: Karin Jyrell
i England I885. Till Sverige kon.r

verksamheten 1903.

Målsättningen rir att clen eftersökte skall

finr.ras vid liv och att man på ett seriöst

s:itt skall kunna förena och fforsona den

eftersökte med sir.ra anhöriga. Viktigt
är att man värnar om den personliga

integriteten.
Hur går det till att söka? I Sverige är wå
personer anställda For att arbeta med

uppgiften.
Ett formulär f'lls i och utgör r"Lnderlaget

For efterforskning. Kostnad: 400 kronor
inom Sverige, 600 kronor utomlands.
Efter fullgjord betalning kan ärendet

Limnas vidare till eftersökning. I
utlandet tar en kollega på plats hand

om ärendet. Finner man den eftersökte

iir ltirsta frågan om personen ifråga är

www.arosiana.se
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intresseracl av kontakt med den som

gjort eliersökningen. Blir svaret nej

måste iirerrclet stoppas.

Varför söker man? Hiir iir några exempel.

Barn som söker sin far. Gamla l-oräldrar

som söker sirra ban-r. Adoptivbarn.
Helena besl<rev några lvcldiga fall.
Det måste finnas en Gud, säger hon.

Mamman hittades till sonen som

var omkring 50 år. En händelse från

Sydarnerika, där mannen hade fl1.tt i
panik när han lick veta att han skulle

bli flar. Barnet, en flicka, reste till Peru,

borlade själv ringa runt och fick kontakt
n.red en syster till pappan. Det hela

slutade rned en stor släktträff.

Fortsättning pä sidan 14
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Åter till fädernas marker del 5
Här följer den femte delen
av min berättelse om hur
jag gått till väga för att få
fram intressanta uppgifter
om en av mina släktgrenar
med utgångspunkt från
min mormor Anna Maria
Andersson. Berättelsen
började i nr 2/O4.

På Krigsarkivet i Stockholm finns det
många handlingar från Christianstads
{:istning. Före mitt besök hade jag
också ringt till Krigsarkivet ftir att
lorsäkra mig om att de handlingar jag
var intresserad av ånns tillgängliga när
jag kom. I någon av dem borde jag hitta
information om Lars Nilsson och hans
ltirehavanden när han och hans bror
Anders spöade Uppbördsskrivaren och
tillika vice Länsman Ekblad en mörk
h<;stkvell på vägen mellan Rebro och
Tillberga 1832.

I Predikarens handlingar från
Christianstads fii.stning finns han inte
med. I Fånglorteckningen står der att
han ankom den 4 april I 833. Brottetvar
Edsöre. Strafftiden 1 Vt är. Han var 27 är

gammal. Resan från arresren i Västerås

slott till Christianstad påbörjades den
25 mars 1833 och han anlände den 4
april. En liten tripp på I 1 dagar i en

hästdragen kärra.

Fästning på vatten och bröd
Det var inte möjligt att se hur mycket
fängarna hade i dagsftir{änsr när man
tittade i Aflöningslistor {tir fangarne.
Dock kunde jag bland annat läsa att
Lars Nilsson betalade I Rd och 45 s far
mjukt bröd under n-raj 1833 (31 dagar)
och 1 Rd 42 s i au,g 1833 (30 dagar).
Vad jag lorstår av detta så kostade mjukt
bröd J skilling per dag.

Den 1 augusti 1834 står norerar i
Förteckning uppå Christianstads
f;istnings fångar, som under loppet afår
1834 slutat sin Fästningstid och hwilkas
Domar r.ru aflämnas till Commendants
Embetets Archiv:
"Lars Nilsson nr 435 Frigiven den 4
Aug 1834 att afgå till Hemorten".
Man frågar sig onekligen l"rur han rog
sig hem. Fick han gå hem till Rebro?

Så äntligen kom de mest spännande
arkivhandlingarna fran.r på bordet.
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Fängtransporl ur boken om Västeräs s/off av Rut Hedtund

Nämligen Domstolsprotokoll for
1834. Där hittade jag en "Afskrift"
av svaret från Kungl Majt angående

Lars Nilssons nådeansökan. Han fick
avslag på sin ansökan och papperet är

undertecknat med Carl Johan. Det bör
vara Carl XIVJohan som var den {tirsta
svenska kungen av Bernadotteätten och
som regerade i Sverige och Norge åren
l8l8 tillsin död 1844.
"Afskriften" är vidimerad i Västerås den
26 mars lB33 och är {rormodligen den
enda handlingLars Nilsson hade med sig
närhan kom till ftistningen i Kristianstad.
Papper på clomen saknas forfarande
och trots den nya informationen jag
hittade på Krigsarkivet känns det som
jag är tillbaka på ruta etr igen.

Hjälpen är närmare än
man tror
Vid nästa Uppsalaresa såg jag err
nytt ansikte vid informationsdisken.
Naturligwis fick han ta del av mina
bekymmer och ansträngningar. Han
undrade om jag hade tittat i protokollen
från Urtima ting? (Urtima ting är ting
som hölls på andra tider än de ordinarie
tingen). Det hade jag inte gjort och
bad att få ,rpp cle dokumenren som
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tidsmässigt var inrressanta för mig. En
diger lunta kom på bordet. Ser man på.

I ett papper kunde jag så läsa: "öÅ,er
Lars Nilsson och Anders Nilsson
Särskilt Protokoll hållet vid lagtima
höste Tinget med Siende härad uti
Tingshuset i Västerås Stad den 1l:te
October 1832"

Äntligen är jag kanske i mål efter ett
tiotal år av forskning. Du förstår kanske
hur det kändes.

Allt på fr,rllskrivna, dubbelvikta
foliopapper samr err par lösa ark. I
Uppsala har man den {tirdelen att de

kan skanna de flesta dokument om man
så önskar. Kvaliteten på de skannade
kopiorna blir berydligt bättre än vanliga
maskinkopiorna. Du ber dem skicka
hern kopiorna eller så hämtar du dem
vid nästa besök.

När jag sedan sart hemma i lugn och
ro och läste så uppräckre jaq atr rexten
längst ner på min sista sida slutade mitt i
ett ord. Dessutom fanns en "krumelur"
som beryder arr rexren fortsätter på
nästa blad. Så jag fick ta med mina
papper till Uppsala igen ftir art försöka
hitta fortsättningen på protokollet. När

iag där bläddrade igenom hela bunten
med protokoll så hittade jag ytterligare
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fem dubbelvikta foliopapper = 20 sidor

inlagda i ett annat domstolsprotokoll.
Nu kunde alla papper sorteras rärr i

originalmappen och min semesterlekryr

var räddad.

Hårda straff
På det urtima tinget hann man inte

att klara av hela ärendet på en enda

dag beroende på olika omständigheter.

Några av vittnena saknade b.ryg
om sin "Christendomskunskap" och

Länsmannen Ekelund anhöll om
"rådarum" ftir att inkalla {lera personer

samtidigt som den misshandlade Ekblad

behövde tillfriskna. Tinget uppsköts

därfior till den 3l oktooer.
"Nämdemannen Johan Eklund i

M,vcklinge ingick i personlig borgen

for Anders Nilssons inställelse vid
domstolen. Anders tilläts därlor att
"tills widare på fri fot komma, men Lars

Nilsson öfuerpassades till Läns häktet".

Inte heller de n 31 oktober blev det hela

klart eftersom några av de nva vittnen
som kallats saknade "Prestberyg".

Dessutom skulle "Thnells l'rustru, som

Iror inträffad sjukdom ej ännu bllfivit
intagen i kyrkan efter sista barnsängen

tillfriskna".
"Lars Nilsson återsändes ännu en gång

till Läns haktet men Anders Nilsson

lemnades sedan Nm Eklund tillika
med Herr Lieutenanten Johan Jacob
Tersmeden ffor honom ingingo i borgen

på fri foi',
21 november var det åter dags. En

dag till med fera vittnen och äntligen
"utslag" (dom).
"Tingsrätten dömde Anders Nilsson till
böter 100 Dr Sfmt med 33 Dr 16 S 33

113 Dr eller om tillgång brister dessa

böter aftjena med 24 dagar fängelse wid
watten och bröd".
Lars Nilsson dömdes att betala läkarlön,

annan kostnad och skada "dertill for
sweda ersätta Upbords skriÅvaren

Ekblad enligt hans derå ingifne räkning
med 66 Dr 37 S dessutom skulle flera

inkallade personer ersättas lika av de

båda bröderna c:a 10-12 Dr".
De slapp dock ersätta domstolens

ledamöter.

Utslaget skulle underställas "Kongl

Maiits och Riket Swea Hof Rätts widare

granskning och skär skådan innan det

sättes i fullbordan'.
Lars Nilsson återlorpassades till Läns

häktet men Anders Nilsson utan
"borgen på fri fot forbliwa'.
"Lars Nilsson begärde att emot
ställande borgen fa komma på fri fot
hwilket domstolen icke kunde biålla,
men deremot hans moder eller broder

honom kunde besöka ftir att rådgöra

om egendomens skötsel och andra

hemma ftirekommande angelägenheter

med dem fa samtala'.

J^, så var då den felande länken

i hanteringen bröderna Nilssons

rättsskipning funnen och jag kunde

fortsätta Forska runt resten av mina

forfrider. Men visst har det varit
spännande att följa Lars och Anders en

bit på deras levnads bana.

Monica Holmgren

forlsättning från sidan 12.

Måndag den 24 april gjorde vi
ert intressant besök hos landshövdingen

i representationsvåningen på Slottet.

Släktforskningens dag,
lördag den 18 mars

Släktforskningens dag, lardag clen 18

mars firades i samverkan med DIS-Aros

i lokalerna i Stadsbiblioteket, där vi höll
Öppet Hus ld, 10-16.

En jämn ström av besökare kom, de

första redan när dörrarna öppnades.

En mycket lyckad dag som vi hoppas

kunna upprepa även vid ett tillflille
under hösten.
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Sven Olby visar intresserade hur man söker i kyrkoböckerna med hiälp
av mikrokort och läsapparat.
Foto: Karin Jyrell
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Västerås också i Canada

Ulla Sköld var i höstas för sjunde äret i rad i Salt Lake City i USA och
undervisade svenskamerikaner i släktforskning. I samband med arbetet
fick hon reda pä att det också finns ett Väsferås i Nordamerika, nämligen
staden Westerose istaten Alberta i Kanada. Sfadens namn härstammar
från en utvandrarfamilj frän Skerike

Norströms dog i Westerose, så jag måste

fråga om de givit platsen det namnet.

Muriel berättade att de bott hahvägs

mellan wå orter. Det var er.r dagsresa

till deras stuga och folk stannade hos

dem över natten. Det gav dem lite
extra pengar. En dag kom en politiker
och övernattade. Han frågade varifrån
Norström kom. Västerås, Sweden blev

svaret och politikern såg till att platsen

fick heta'W'esterose.

Ulla Skald

Arosiana in i

fra mtiden

Vi söker dig som är intresserad av att

arbeta med vår tidnings framtida design?

Kanske du idag sysslar med design och

layout?

Hör av dig till Sven Olby 021-20494.

Det är inte bara på Frälsningsarmdns

Eftersökningsbyrå som man gläder sig

åt människors möjlighet till kontakt.
Det gäller också Soldatregistre t. En

vecka kom förfrågan från wå forskare

gällande samma soldat. Nyligen kom en

lorfrågan från Muriel K på ar-rdra sidan

Atlanten. Hon frågade om soldaten

Johan Norströn.r i Skerike. Han och

hans fru uwandrade 1905 till Canada.

I Emibas finns också barnen nred, åst
c{e uwandrade vid andra tillftillen. Det
gäller att få så mycket information
som möjligt till registret, så jag bad

Muriel att tala om för mig när och var

Norströms dog. Svaret var utftirligt:

Johan Eric Norstrom född 1846-
04-26 i Skulruna, död 1926-04-10 i

\Testerose, Alberta, Canada.

hans hr.rstru Johanna Persc{otter fodd
1843-10-08 i Ludvika, död l9l3 i
'Westerose, Alberta, Canada
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Barnen flodda i Skerike:

Johanna Vilhelmina född I 869-01-19,
död 1901-02-15 i Västeras

Anna Lovisa lodd 1869-12-19, död
1907-04-29 i Polk Countv, Minnesota,
USA
CarlJohan ltjdd 1875-06-05, död 1956-

03-29 i Sedro $7oollev, Washington,
USA
Frans \Tilhelm fodd 1877-04-13, död
1916-06-29 i Vetaskiwin, Alberta,
Canada

Arel Leonard född 1879-09-28, clöcl

1956-08-01 i Edmonton, Alberta,
Canada

Erik Alfred f'ödd 1881-04-24, död
1972-06-12 i Ponoka, Alberta, Canada

Arvid Theodor född 1883-11-08, död
1970-l 1-08 i \X/etaskiwin, Alberta,
Canada

Maria Ottilia ftidd 1886-10-16, clöd

1 9 57 -04-27 i \7o rthington, Minnesota,
USA

www.arosiana.se
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Specifikation på cle säljbara tillgångar som utmätres och beslagtogs på familjen Nilssons gård lor att säkerställa att de ut-

d,;-d" skadestånden och ersättningarna till den misshandlade skulle kunna betalas av bröderna Lars och Anders Nilsson.

Svaret på övningen åter{inns på sidan

to www.arosiana.se Arosiana 2006-2



OAKTA BARN
Allmänt
De flesta släktforskare stöter förr eller

senare på ett oäkta barn och ställs infor
problemet att hitta fadern. Det är ofta
ganska svårt. Om både modern och

fadern saknas, är det nästan utsiktslöst
att hitta modern och än svårare att hitta
fadern.

Jag har darfor undersökt vad som {inns

skrivet om hur man bör gå till väga i
sådana åll. Det finns faktiskt en hel del

information om tillvägagångssätt och

källor.

De bästa redogörelserna jag hittat är

i "Släktforska steg för steg" utgiven
2005, sidorna 41-43, och "Släktforska

vidare" utgiven 2003, sidorna 6-12,
båda böckerna av Per Clementsson och

KjellAndersson.
Det kan vara lätt att dra fiorhastade

slursatser och önsketänka när man

har nästan alla indicier, men inte den

definitiva bekräftelsen, på ett faderskap.

Läs de olika exemplen i "Oäkta barn"

i Rötters diskussionsforum och Håkan
Skogsjös kommentarer.

I tidningen Släkthistoriskt forum från

Släktforskarforbundet 2003 nr 3 och

4 finns en artikelserie om att "Forska i

19O0-talskällor" som innehåller en del

bra upplvsningar.
I Släktforskarlorbundets årsbok I 990

finns en artikel av Elisabeth Thorsell.

Det finns artildar om oäkta barn i fera
av Släktforskarfiirbundets årsböcker.

(Tidningen Släkthistoriskt
forum och årsböckerna finns i lilla
släktforskarrummet på Västerås

stadsbibliotek).
Det krävs en clel arbete att gå igenom

ovansrående, men ftir att hitta okända

loräldrar krävs både envishet och

tålamod.

I hänvisningerna ovan behandlas bl.a.
4..1. | ...t. t..ilrorlanoe mojllga Kxlror:

Födelseboken

Särskilda lodelseböcker över oäkta barn

SCB-Lrtdrag kontra originalfödelse-
böcker

r.. | -. t.. I
11 rlsrof no rslangoer

Församlingsböcker

Domböcker
Förlossningsklinikernas journaler och

ft;delseböcker

Barnmorskedagböcker

Bouppteckningar
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Testamenten

Barnavårdshandlingar

Provinsialläkarnas arkiv
Hälsovårdsnämndens arkiv
Muntliga uppgifter
Namnlikheter

Dessutom behandlas vad som gällt
enligt lagen under olika tidsperioder
i Clementsson/Anderssons böcker.

Kännedom om lagstiftningen
underlättar For att veta var man kan

hitta olika uppgifter.
Ibland finns det särskilda böcker över

faderskapserkännanden. De kan ha

lite olika namn. Sök i SVARS katalog

på deras hemsida dar alla kyrkoböcker
finns med, alltså både filmade och icke

filmade.

Två exempel från min egen forskning
Det ena är från 170O-talets Vdstmanland
och innehåller flera ingredienser ett
faderskapsmål kunde ha i mitten av

1700-talet. Det andra är från 1800-

talets slut i Stockholm, där det då fanns

gorr om oäkta barn. I detta exempel är

det faktiskt tre oäkta barn som kan ges

fioräldrar.

Exempel 1
Aren 1757 rill1762 pågick det Pom-

merska kriget.
Soldaten Nils Lustig no 26 Albacks

rote, V:isby kompani, V:istmanlands

Regemente blev soldat 1756. Han
gi lie sig i okrober l-57 med Kerstin

Fredriksdomer. De {ick en dotter
juldagen 1758.

Jag är osäker på när Nils blev inkallad
till Pommern men han fanns där senast

på hösten 1758.

Regemer-rtet kom henr från kriget i
september 1762.

Under tiden Nils var i kriget hade

hustrun blivit med barn och ftitt en son

i rnaj 1762. Nils l<unde ju omöiligen
vara år eftersom han då var i Pommern.
I fodelseboken anges en torpare, Olof
Persson, som ltar till barnet.

lwärr saknas protokollet från

hösttinget 1762 för Simtuna häradsrätt

dit Albacks rore hörde, men av

protokollet från vintertinget 1763

framgår att lägersmålet hade behandlats
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vid hösttinget.
Nils hustru Kerstin hade vid hösttinget

7762 angett torparen Olof Persson

som far till barnet. Han anges också i

födelseboken som år till barnet.

Han hade uppenbarligen nekat till
derra och dömrs vid hösttinget att värja

sig med ed vid vintertinget.
Nils hade också på hösttinget yrkat på

att å skiljas ifrån sin hustru och detta

beviljades.

Horsbrott var ett av {å skäl som kunde
ge skilsmässa.

När vi läser protokollet från vinter-
tinget vid Simtuna häradsrätt från

den 14 mars 1763, finner vi att det

innehåller det mesta som kan hända i
ett åderskapsmål vid denna tid.

Soldaten är ute i kriget och kommer
hem och finner ett barn som han inte
ar tar trll.

Soldathustrun ung och vacker (?) har

tagit sig en älskare och blivit med barn.

Den utpekade fadern {tirnekar sedan

infor rätten att de haft umgänge och

döms att svära sig Fri med "värjoed" vid
nästa ting. Soldaten beviljas av rätten

att skiljas från sin hustru.
Vid nästa ting händer då att den

rätte ådern inte kan svära värjoeden

utan erkänner att han är år till barnet.

Soldaten år.rgrar sig och förlåter sin

hustru och tar henne åter till äkta

maka. Den rätte fadern döms att betala

underhåll. Både kvinnan och den rätte

ådern får böta.

Här {roljer protokollet från vintertinget
vid Simtuna häradsrätt den 14 mars

1763:
"Sedan häradsrätten på sista tinget

pålagt ogifte torparen Olof Persson i

(Hiirvsta) att med ed på detta ting värja

sig, att han inte har lägrat solclaten

Lustigs hustru Kerstin Fredriksdotter
på Albecks ägor i Simtuna socken, eller

henne med det piltebarn gjort som hon

den 25 maj föregående år fiin.
Då inställde sig nu inte endast denne

Olof Persson utan också länsman

Johan Askling som i saken kärande

tillika med kvinnspersonen Kerstin
Fredriksdomer och soldaten Nils LLrstig

av vilka den {tirste anmälde och Olof
Persson erkände lägersmålet och att
han var åder till barnet, samt kunde
därftir inte avlägga någon värjomålsed.

Därlror tillfrågades Olof Person och
17



kvinnspersonen Kerstin Fredriksdotter

om de ägde något att plikta med?

Härtill svarade de att de inte tidigare

hade pliktat och drängen sade sig ha

att plikta med, men kvinnspersonen

nekade till att hon hade någon tillgång

att plikta med.

Soldaten Nils Lustig {tirldarade att

trots att hans hustru hade begått brott
medelst hor och ått dom på att skilja

sig från henne, ville han taga henne igen

eftersom de inte verkställt skilsmässan.

Han hade darftir llyttat till henne, men

inte ännu beåttat sig med henne, det

hon också erkände.

Utslag:
Emedan drängen Olof Persson och

soldatens hustru Kerstin Fredriksdotter
finnes ha begått enkelt hor med varandra

så bötfälls de till, han 40 och hon 80

daler silvermynt. Dessutom skall de

ge till Simtuna kyrka, han 4 och hon

2 daler silvermynt. De skall dessutom

undergå hemlig avlösning i denna

kTrkas sakristia en söndag eller helgdag.

Olof Persson skall till sitt oäkta barns

Foda och underhåll betala trettio daler

kopparmvnt årligen intill dess det lyller
tzar.
Och åstän det på soldaten Nils Lus-

tigs begäran vid sista tinget det blivit
dömt till skilsmässa honom och hans

hustrr-r Kerstin Fredriksdotter emellan.

Dock emedan han nu begivit sig

ifrån denna dom och förklarat sig ha

forlårit sin husrru dess brott samt vill
taga henne åter och samma dom icke

heller gått i verkställighet så tillåtes

honom nu denna sin hustru återtaga.

I brist på böternas betalande så skall

hustru Kerstin Fredriksdotter undergå

20 dagars fingelse på Västerås slott på

vatten och bröd."
De fick ytterligare 6 barn i äktenskapet

så man Iär anta an de blev sams igen.

Exempel 2
.1.lö/ rrnf,l loclcle Auguste E,mllta

Björn en son som döps till Fredrik

Vilhelm. Han föddes på Allmänna
barnbördshuset i Stockholm och döptes

också där och anges som oäkta. I Finska

nationalförsamlingen i Stocldrolms

fodelseböcker anges han som oäkta både

i SCB-utdragen och i originalböckerna.
I rotemansarkivet kallas han lor
Nordström redan 1878 så man kan iu

18

misstänka att det finns en Nordström
inblandad.

I Finska {iirsamlingens ftirsamlingsbok
AII volym 13 hittar jag en intressant

och ovanlig notering. Där står utöver att
FredrikWilhelm är oäkta son till Augusta

Emilia Björn att hon är "Förklarad för
äkta hustru till bryggeriarbetaren Johan
Fredrik Nordström enligt Stockholms

Rådstugurätts beslut den 13/ 10 1877 ."

Protokollet från denna rättegång hittar
jag i Stockholms Rådhusrätt avdelning
6, protokoll i brottmål. Mål nr 154 år der

jag söker. Där finner vi Augusta Emilias

stämning av den som hon utpekar

som far till barnet, bryggeriarbetaren

Johan Fredrik Nordström boende på

Kungsholmen. Hon stämmer honom

för brutet äktenskapslöfte och yrkar på

att han skall fullgöra sitt löfte. Hon yrkar
också på barnuppfostringsbidrag med

15 kronor i månaden samt ersättning
fior lidande vid fforlossningen med 50

kronor.
Målet är uppe 6 gånger inför rätten

mellan den 2l iuli och 13 oktober.

Johan Fredrik Nordström erkänner

redan fiirsta gången att han är år till
barnet, men anser inte att han gett

något äktenskapslöfte. Han anser sig

inte helier kunna betala underhåll
med sin lön på 65 kronor i månaden.

Efter diverse turer med vittnesmål

dömer rätten Johan Fredrik att begå
"värjoed" på att han inte gett något

äktenskapslöfte.

Här finns en intressant passus i

prorokollet. Han fick tid på sig att
begrunda om han kr"rnde begå eden och

under tider.r skulle han undervisas av

prästerna om vikten av denna ed. Han

skulle dessutom For rätten uppvisa inryg

på att han fatt denna r-rndervisning.

Han kunde nu inte begå denna
"värjoed" och därrned ansåg rätten

att barnet var tillkommet under

äktenskapslöfte.
I domen kan vi läsa bl. a. följande:

" Som Sde Bryggeriarbetaren Johan
Fredrik Nordström, medgifuit att han är

far, tilldet af Kde, ogiftaAugLrsta Emilia
Björn, den B sistlidna Maj framfödde

gossebarn, i dopet kallat Fredrik

Wilhelm, samt genom underlåtenhet
att fullgöra den honorn forlagda edgång

är lagligen fiirvunnen att hafira under
äktenskapslöfte häfdat Augusta Emilia
Björn med det omFormälde barn; alltså
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prö{var jämlikt3 Kap. Giftermåls Balken

och 5 Kap. 15 samma Balk och enär

Augusta Emila Björns fforäldrar jemväl

lemnat sitt samrycke till äktenskapet,

Rådstufuu - Rätten rätwist, med bifall
till käromålet, förklara Augusta Emilia
Björn vara Johan Fredrik Nordströms

äkta hustru och barnet Fredrik

Vilhelm for äkta barn samt lorplikta

Johan Fredrik Nordström ej blott att

låta sig med Augusta Emilia Björn
sammanviga, än äfven att mellertid i

bidrag till bemälda barns underhåIl till
Augusta Emilia Björn utgifr,a femton
kronor i månaden från barnets fodelse

den 8 Maj innevarande år till dess det

fyllt femton år och sig sjelft ftirsörja
kan eller varder å allmänna barnhuset

inlöst, hvarförutan honom åligger att
med femtio kronor ersätta Augusta

Emilia Björn for förlossningskostnaden

samt med trettio kronor hennes

rättegån gskostnader gottgö ra."

Bryggeriarbetaren Johan Fredrik
Nordström hittar jag i rotemansarkivet

lor Kungsholmen. Det finns bara en så

det bör vara rätt person.

De blev aldrig vigda av någon präst,

men förklaras lor skilda i en ny dom

1879 och enligt den domen fria att

ingå nva äktenskap. I den domen står

att Fredrik'STilhelm skall betraktas som

äkta barn åven efter skilsmässan.

Johan Fredrik Nordström gifter sig

redan i december 1879 med Ida

Matilda Perrersson. Han dör 1902.

Fredrik Wilhelm finns dock inte

med i Johan Fredriks bouppteckning
vilket han rimligwis borde ha varit.

Sterbhusdelägarna är angivna enligt ett
"prästbevis". Kanske missade prästerna

honom eller ansåg de honom som

oäkta. Oäkta barn fick först 1969
(nittonhundra sextionio) arvsrätt efter

fadern.

Inte i någon av ovanstående handlingar

anges Johan Fredrik Nordström närmare

än med bryggeriarbetare samt boende

på Kungsholmen. Jag Forsöker derFor fa

ytterligare bekräftelse på att detta är rätt

Person.
I lysningshandlingarna lor Johan

Fredrik och hans hustru Ida Matilda,

när de giFter sig stra-r efter det att Johan
Fredrik och Ar-rgusta Emilia förklarats

som skilda, hittar jag den definitiva

bekräftelsen Där står att han tidigare
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"varit {?ist vid Augusta Emilia Björn,
men forbindelsen upplöst genom

Stockholms Konsistoriums skiljobref
af den 1918 -79." I Lysningshandlingar
serie HVa finns också flera dokument
som visar att det är rätt Johan Fredrik.
I dessa handlingar finns också hans

lodelsedatum och fäidelsefrorsamling

angivna.

Ida Matilda, Johan Fredriks blivande
hustru, hade redan i början av 1878 fott
en ficka på Allrnänna barnbördshuset,

som anges som oäkta i barnbördshusets

ltodelsebok. Där finns också en lapp
daterad december 1880 dar Johan
Fredrik erkänner sig vara far till detta

ba rn.

I roremansarkivet för Johan Fredrik
och lda Matildas famil.i finns en

son. Carl Fredrik. som är flodd den I
oktober 1879 och döpt i Kungsholms
ftirsamling. I Kungsholms födelsebok

finns Carl Fredrik med men båda

ftiräldrarna anges som "Okände".

Modern anges vara 26 år vilket stämmer
på Ida Matilda. Carl Fredrik finns med

i Johan Fredriks bouppteckning. På

olika sätt har jag alltså löst tre å11 med

oäkta barn.

Johan Fredrik och Ida Matilda hade

tagit ut lvsning första gången i oktober
l8--, nren nråste ta tillbaka den,

eftersom Augusta Emilia Björn var

lorldarad som äkta hustru till Johan
Fredrik Nordström. De fick alltså

vänta wå år innan de kunde gifta sig.

I samband n-red att Johan Fredrik och

Augr-rsta Emilia skiljdes gjordes också

en alvittring.
Det finns ytterligare dokument i

handlingarna av intresse, bl. a. Johan
Fredriks och Ida Matildas flyttsedlar
med många anteckningar.

Jag vill ge er.r eloge till personalen på

Stockholms Stadsarkiv för mycket god

hjälp att hitta rätt bland alla källor för
att lösa dessa faderskapsfall.

Lycka till, alla fall går inte att [ösa,

rnen det är värt att flirsöka.

Källor till exempel 1:
Simtuna härads vinterting den l4 mirrs

1763 sidan 52 f: Rulle CD 1244

Aktuella kvrkoböcker Simtuna
fiirsamling
Kungl. Västmanlands Regementes

Historia av Torsten Holm
Aktuella General mönsterrul lor
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Källor till exempel 2:
Finska lorsamlingen
AdolF Fredriks Församling

Kungsholms lorsamling
All männa barnbördshuser

Aktuella fodelseböcker, lvsningsböcker,

lysningshandlingar
FörsamlingsbokAll vol. 13 i Finska fs.

Stockholms rådhusrätt avd 6 1877,

protokoll i brottmål
Stockholnrs domkapitel AI volym 229

är 1879

Bor-rppteckning I 903 efter Johan
Fredrik Nordström
Rotemansarkivet fiir Stockholm

Källor till artikeln:
Släktforska steg For steg av Per

Clementsson och Kjell Andersson

2005
Släktforska vidare av Per Clementsson

och Kjell Andersson 2003

Släktforskarlorbundets årsbok 1990

och en anikel av Elisabeth Thorsell
Släkthistoriskt forum från

Släktforskarlorbundet 2003 nr 3 och 4
"Forska i 190O-talskällor"

Rötter och sidan om oäkta barn på

www.genealogi.se

lngemar Widestig

Vad gjorde
Westmanlands
Regemente i Pommern?
J Februarii l75q var det

besiktningsmönstring på Landt Riigen.

Rullan beskriver tillståndet för 1000

m:rn från B kompanier sammanslagna

till fem kompanier. Av dessa 1000

nummer var 142 vakanta och 5

soldater var tillfängatagna. Av de övriga

853 soldaterna var 399 sjuka. Vad

kuncle 454 soldater långt hemifrån i
februari månad uträtta? Jo, några var

kommenderade på pråmen, några på

gallärer, några på postering, några på

fanvakt och några var "siukwacktare",

förstås. De hemmavarande soldaterr.ra

och vargeringskarlarna skickades iväg

lor att gå in på vakanta rotar.l2 augusti

1758 anlände många från "Sverje" till
Pommern.

Ulla Shald

Sveriges
befolkning
1900

Sveriges befolkning 1900 är en databas

innehållande uppgifter om alla personer

som var skrivna i Sverige i slutet av

1900, nästan 5,1 miljoner människor.

Uppgifterna kommer från Statistiska

centralbyråns avskrifter av kyrkans hus-

Forhörslängder för den tiden.

UppgiFter som redovisas är nxmn,

boendeort och församling, frodelse-

år och I-orsamling, yrke samt hus-

h:illstillhörighet.

Skivan finns att köpa på förbundets

hemsida www.genealogi.se eller via

SVAR www.svar.ra.se

å*#

ile-g W
",\å- 

-'' ' -""'"

ffi
:,a:,.t# i&

www.arosiana.se



Några svenskar som är begravda
på den protestantiska kyrkogården

Cimitero Acatolico, Via Caio Cestio 6, Rom

Är du bra på latin, kanske du kan översätta texten på Carolus Bildts sten?

Åi:äffi*m,E':-YNCEORvM RoMANAE ALIÄRVMryE ACÄDEMIARYM s(
.R.S Mmgpf*nvm scRrPToR,YRBIS AETERNAE -CVITOR ARDENTISSI

: '4trw8, pERITISSIMV$, REGryl 9YFql4_q_o!IM oRAro$ _qI JYYIYI:Iq'{Ärv s_ Söt--r* t * e* qv gc q SY ry p_I E_}y lll ry q, ynÅT. 
- 1ry.ry*-g }P.cqq L "tSRAGIVS FÄTRIAE SVAE LEGATVS ANNO MDCCCLXXXIX ROMAM VENIIå

9S{VNE,RE SrlO PER LONGAM LVSTRORVM SERIEM EGREGIE FVNCTVS IN V
, Ii{ÄNABAT TBIQVE SVMMO IN HoNoRE HABITVS DIEM OBIIT SVPREMVM':,F"t.i}.*xvlME,NS.JAN'ANNOMDCCCCXXXI.'

.{PRAESTANTEMLveETGENETRtXSVASvECIACIvEM
CVM DESIDERIO ROMA VETVSTA DOLET

FtnxrrssrMA CoNrvNX
ALEXANDRA KEII}LER

Eo$EIvr rN TvMvLo nEfinsCnnn vur-vrr
ff=qe*nd xir DiC iix *#E$= 1 c

g=i'..g;*x,ri*'ffi#ffi'iffi.

Anna Ingegerd Lindholm f 19370304,
g Serpieri, d 19740204

N.H.Conte Fredrik UlFCarl Boncle f
r9020903, d 19810226

AgdaTorborg Paulson f 19080424 i

Norrköping, g Johan nes Gel-rlen, cl

199605?? i Rorn

Lille Bengt Schultzenberg f t 9O'IOZZO

i Dalarna, cl l9l I I 019 i Rom

Gunnel Karlström f 19100507 i

Stockholm, g Perrelli, d 19850820 i

Rom

Carl Michael Runebers f I 8690913, d

187 1 121 5

'$falter Fredrik Runeberg I l87l03l 1,

d 18720104
lv{aria Runeberg f ?, d 18731019

Friherre Hans von Essen f 18730121 ,

d 19230131

Lise Cederholrn f i 91 81 I 05, cl

19360713?

Friherrinnan Toirron von Essen f
18760410, d r96406i8?

20

Baronessa Jacobea Schuster f
I9080213?, gSapuppo, d I9980816

Sven Axel Forssell f 19081205, d
r 9950805

Elsa Bergmann f 18690531 g Hans

Stoltenberg Lerche, d 19601 I 12

Margherita Stoltenberg Lerche f
1902121 ), d 19950312

Prof-esser Lars Gustaf Fritiof Leksell

f 190711 24 i Fässberg O-län, d
198601 1? i \X/alenstaclr

Hustnr Lr"rdmila Sotrbotian f
19i80728 i Rostov Rysslancl, g l-el<sell,

d 19651]126i Stockholm

Ulla Linnea Elisabet Swanteson f
19300213, gVarolo, d 19671030

An.rarrc{a Bianchi Winquist f I 86l, d

I 953
Arorr Lrrrs Gunrrar Yrrgsrröm

f 19320825 Maria Magdalena

Stocklrolm, d 19550411 Stugun

Jämtland

Beatrice Klatzo Bisconti | 1895, d

r 960
Hedwig E? Lasch? Gactier? F 1883, d
l9(r9
Alma Ohlsson f 1876, d 1969

Agnes Paiilina Lundlo.ist f 18971025,
g Sr-rmner, d 19800430?

Cor.nnr Gino Filipetto f 19120922, d

I 98902 r 6

Hustru Margit Winberg f 19040713, g
Filipetto, 1991 I 023

Historiern:llare N. J. Olsson Blomrndr
f1816,d1853

(Carl Nils Daniel) Carolus cle Bildt f
18500315 iStockholrn, d 19310126
i Ronr

Hustru (Hedvig) Alexanclra Keiller f
18640830 i Göteborg, d 19480531 i

Stockl-rolm
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Gåvor som klubben fått, som vi tackar så mycket för.

Från Monica Bjerned

Böcker:

Norra Solberga, Bygd och folk
Rötter och grenar på västgötska släktträd
Norra Kinds kompanis indelta soldater. Kungliga Älvsborgs Regemente

Marks kompanis indelta soldater. Kungliga Ävsborgs Regemente

Sveri ges Släktforskarffo rbunds årsböcker 1 9 9 5 -20 0 5

Från Ernst TG Andersson

CD-skivor:
Ministerialregister - ftjdda, vigda, döda och llyttade i Jämtland.
Ancestrv.com 1930 U.S. Federal Census Index, Minnesota.

Lästips

Många har någon {iirgrening i sin släkttavla till Stockholm. För att underlätta forskning i Stockholms stadsarkiv

l-rar stadsarkivet getr ut en bok Släktforska i Stockholm. Boken kan antingen köpas direkt på stadsarkivet eller från

SläktforskarForbundet eller var{tir inte prova en nätbokhandel.

Aclresser: Släktfo rskarForbundet www.genealogi.se

Stockholms stadsarkiv \\avw.ssa.stockhol m.se

Adlibris bokhandel oå nätet www.adlibris.se

Arosiana 2006-2 www.arosiana.se
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A o rrr . o _:_t__^ 4FSvar pä läsovningen pä sidan 16

Förteckning på de Persedlar

Som for Ekblads Räkning äro

uppskattade och wärderade.

Bco Rsdr (not l)

En Oxe Klåmas kallad 7 a 8 är Svartt til {lirgen vård 40

En {?irdsläde ny
En Bergs kärra med hlul och jern axel

Ett Silfver Fickur, med No 46 pä stora botten och

No 55.74, på Boetten
En plog
En klosharf och En pinn harf

Tillsamrnans Rsdr 71. 16 srBco (not 2)

C.J. Ekelund Joh Gustafsson

nm

Ofvanstående imät tagne persedlar äro från Enkan Chistina

LarsDotter i Rebro af mig afhämtade den 10 aprill detta

år lor att på Executive auction florsäljas

Aberga d 10 Aug 1833

C. J. Ekelund

med Orginalet Liklydande Ordagrant,
intygar

6,32
6,32

10,-
/
I

J. S. Ternlund
v.k.

C. Löfgren Rättare på

Hellby

Not 1. Bco = Banko resp. Rsdr = Riksdaler,

Not 2. Rsdr = Riksdaler sr= Skilling. Om man räknar ihop beloppen så får man 70 Riksdaler och

64 Skilling. Eftersom 1 fuksdaler = 48 Skilling blir summan 71 Daler och 16 Skilling.
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Vi hälsar följande nya medlemmar
vä lkom na till Västerås Slä ktforska rklu bb

546 Kerstin Andersson

Uroxvägen 8,722 31 Västerås

547 Janel< Eriksson

Regementsgatan 15, 723 45 Västerås

548 Lars Kamph

Johanneshöjden 4, 722 19 Västerås

549 jan-Ove Johansson
Lövstagatan 93,723 40 Västerås

550 Bertil Andersson

Inånterigatan 39, 7 23 50 Västerås

JJI lnger & Yneve Ihleberg
Härbregatan 52,724 B1 Västerås

552 Birgit Järhem

Jakobsgatan 65,724 64 Västerås

553 Eva Nordrr

Krongjutarvägen 48, 73() 50 Skultuna

554 AniraTeljebäck
Luktärwägen 11,722 46 Vtisterås

))) lvlarran ne 5oclerhlom

Härbregatan 32, 724 B 1 Västerås

556 Siv Jonsson
Lykttändargränd 2 8,722 l5 Västerås

557 Birgitta Grading
Hammarbacksvägen 18 F,

724 67 Västerås

558 Roland Forsström

Valövägen 19,132 34 Västerås

559 Ragnar & Laila Sund

Posterir.rgsgatan 1 1, 723 47 V:isterås

560 Thure Carlsson

Kolsta Tortuna 3,725 96 V:isterås

561 Lars & Siv Kjell
Lindskärsvägen 43,725 92 Vdsterås

562Inga-Mårit Berg

Gäddgatan 12,723 49 Västerås
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vsändare:

ästerås Släktforskarklubb
FöRENINGSBREV

o Sven Olby
röksgatan 12

J )) Vasteras

SVERIGE

nösrerus PRocRAM

Lördag-söndag den 12 och 13 augusti
Släktforskardagar på Factory, Nacka Strand, Stockholm.
Se hela programmet på www.stockholm2006.se

Ett antal inträdesbilietter finns att tillgå via Sven Olby, tel. 021- zg99+
flou 1t1

Torsdag den 31 augusti' kl. 18.OO
Promenad i Kopparlunden med Lars-Olof Rudh som guide.
Samling utanför entrdn till Culturen. Visning av videofilm.

Folder med karta över Kopparlunden finns att kopa for 20:- kr.

Anmälan senast 2518 tlllsven Olby, tel. 021- 2A994? 2o \ 4%

Torsdag den 21 september/ kl. 19.00 Lovisagården (IoGT)
Fil.dr Bror-Erik Ohlsson talar om
Främmande ord och uttrYGk, som släktforskare möter'
Anmälan senasr l5l9 .ill Ulla Skold, tel. 021- 80 46 35.

Torsdag den 19 oktober, kl. 19.OO Lovisagården (IOGT)
Min egen forskning
Klubbens medlemmar berättar om sin egen forskning. Släktträffar. Hembygdsforskning.

Vi efterlyser medlemmar som vill dela med sig om sina upptäckter, varna {br fiillor och fel.

Anmäl Din medverkan snarast till Karin Jyrell, tel- 021-8415 BB.

Anmälan till lorällen senast 13ll0 till Karin Jyrell, tel. 021-84 15 BB.

Torsdag den 16 november/ kl. 18.OO Bibliotekets Hörsal
Sök dina rötter på Internet.
Arkivarien och släktforskaren Anders Thornström berättar om släktforskning

på nätet och hr-rr du söker militära handlingar i Krigsarkivet.

I ngen förhandsanmälan.

Torsdag den 7 december , kl. L7.3O Biblioteket, fackavdelningen
Möte för nya medlemmar.
Personlig inbjudan kommer att skickes ut.

E-postadressen till mottagare av anmälning finns på sidan 2 i tidningen.
IOGT-lokalen ligger på Slottsgatan 6

En uppmaning från taSren, anmäl alltid ändrad E-postadress/
gärna på följande E-postadress: gg'andersson@telia.com
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