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Ordföranden har ordet
I maj var klubben kallad till
stadsbiblioteket där nya bibliotekschefen Eva Matsson och bibliotekarie Jan Larsson informerade om nyheter som påverkar oss
släktforskare.
Böcker som behandlar personhistoria (avd. L) och referenslitteratur finns nu alla på nedre planet utanför släktforskarrummen.
Nya skyltar skall sättas upp.
Eftersom lån av mikrokort och
bokning av läsapparater har
minskat sedan Genline har skannat kyrkböckerna för hela landet,
kommer inga nya mikrokortsläsare att köpas in då någon av de
gamla slutar att fungera. På sikt
kanske det lilla rummet kommer
att användas för annat ändamål
och då måste vårt lilla bokbe-

stånd tas bort. Nu finns det 2 datorer med abonnemang på Genline och Svar i det stora forskarrummet. Observera att det går att
göra utskrifter från datorerna. Då
du begärt en utskrift, hämtar du
papperet vid informationsdisken
och betalar 2 kr/st. Bokning av
datorerna och kanske även läsapparaterna kommer snart att göras
via dator i ett program som heter
Netloan. Det innebär att man kan
boka hemifrån och slipper gå till
biblioteket en extra gång.
Läsapparaten med kopieringsfunktion och alla VLT-rullarna
finns nu i en av forskarcellarna
på nedre planet. Kostnad 2 kr/
kopia.
Från årsskiftet tar biblioteket ut
en avgift på ca 100 kr/timme av

de studieförbund som använder
forskarrummen.
Funderar du på att prenumerera
på Sveriges Släktforskarförbunds
tidning Släkthistoriskt Forum,
som ges ut med 5 välmatade
nummer per år, kan du kontakta
någon i styrelsen. Priset är 210 kr
och klubben får en liten slant
som tack.
Sven Olby

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna 26/9, 24/10 och
21/11 kommer det att finnas en
hjälpande hand vid den ena datorn i släktforsarrummet mellan
kl. 16 och 19. Personen bär en
grå väst, och det är bara att gå
fram och ställa frågor.

Lite uppdaterad lokalhistoria från Västerås.
I dokumentation om Kopparlunden, liksom vid guidade turer
där, berättas det att den stora hallen – byggnad 5 – kommer från
Stockholmsutställningen 1897
och hade Ferdinand Boberg som
arkitekt. Men stämmer uppgifterna?
I Borlänge hävdar man att hallen från Stockholmsutställningen
är en del i Kvarnsvedens pappersbruk eller har varit det. Men
hallen kan ju inte finnas i både
Västerås och Kvarnsveden – eller
fanns det flera hallar?
I boken ”Allmänna Konst- och
Industriutställningen i Stockholm
1897” som utkom på Wahlström&Widstrands förlag 1899
beskrivs även byggnaderna utförligt i text och bild. Man kan där
läsa, att det endast var en av utställningshallarna som hade ett
stålskelett och det var den s.k.
maskinhallen. Arkitekten för
denna var Ferdinand Boberg, medan Frits Söderberg stod för konVästerås Släktforskarklubb

struktionen av stålskelettet.
Som entreprenörer för järnarbetena valdes Motala Verkstads nya
aktiebolag och Bergsunds Mekaniska verkstad. De hade lämnat
ett gemensamt bud på arbetet.
(Berg-sunds Mekaniska verkstad
låg på Södermalm i Stockholm)
Då utställningen var slut såldes
stålskelettet efter ett anbudsförfarande till Stora Kopparbergs Aktiebolag för 61.000 kr.
Om man jämför ritningarna för
maskinhallen med byggnad 5 på
Kopparlunden så ser man direkt
att det inte är samma hall. Tydligast märks det på att byggnad 5
har längsgående lanterniner på
taket. Detta saknas på utställningshallen. Vidare är utställningshallens stålskelett fristående
med mycket kraftiga ”ben” – och
det var klätt med träpanel. Byggnad 5 har bärande tegelväggar
och ”benen” är mycket klenare.
Varifrån kommer då takstolarna
i byggnad 5 på Kopparlunden?
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VLT hade under andra halvåret
1898 några notiser om hur bygget
av Metallbolagets industrilokaler
på Emaus gärde framskred. Och
den 25 okt. 1898 skrev man att
”Takstolarna till ena afdelningen
af Metallbolagets fabrikshus hafva anländt från Bergsund, och arbetet på deras uppsättning börjar
sannolikt i veckan.”
Metallbolaget hade lagt ett bud
på utställningshallen på 50.100 kr
(enligt protokoll från den konstituerande bolagsstämman) men
det var för lågt och affären hade
gått till Stora Kopparberg. Metallbolaget beställde därför nya
takstolar i järn från Bergsund.
Det var samma företag som hade
varit med om att leverera till
Stockholmsutställningen. Men
konstruktionen blev nu helt annorlunda. Förmodligen dyrare
men troligen också bättre anpassad för den planerade verksamheten.
Lars-Eric Johansson
3

Åter till fädernas marker, del 8
Här följer den åttonde 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 2/04.
Domen
Tingsrätten fann Lars Nilsson
överbevisad om att han tilldelat
Ekblad slag med en käpp när de
möttes på vägen, trots att Lars
Nilsson återtagit sitt tidigare erkännande. Rätten drog också
slutsatsen att Lars Nilssons gärning kunde härledas och utgöra
hämnd för att Ekblad, i tinget,
hade vittnat mot Lars Nilssons
moder i hembränningsmålet.
Rätten följde de av åklagaren
åberopade lagrummen och dömde Lars Nilsson till ett års fästning utan arbete och dessutom
till att böta 100 DrSfmt (Daler
Silvermynt) eller, om han inte
kan betala böterna, 4 månaders
straffarbete utöver fästningstiden. Dessutom skulle Lars böta
10 Daler för att han åsamkat Ekblad sår och blånader. Om han
inte kunde betala dessa 10 Daler
så omvandlas böterna till 12 dagars fängelse på vatten och bröd.
Beträffande Anders Nilsson så
fann Tingsrätten inte att det var

styrkt att han misshandlat Ekblad, men att det skulle ligga honom till last att han inte försökt
förekomma eller förhindra misshandeln sedan Lars Nilsson berättat för honom att han skulle
slå Ekblad vid tillfälle. Anders
Nilsson dömdes därför till att
böta 100 DrSfmt eller om han
inte kan betala böterna till 24
dagars fängelse på vatten och
bröd.
Lars Nilsson skulle dessutom
betala Ekblads alla kostnader för
läkarvård samt sveda och värk
med 66 Dr 37 S.
Bröderna skulle gemensamt betala kostnaderna för alla inkallade och hörda vittnen, medan Ekblad själv skulle ersätta övriga
vittnen han kallat men som inte
hade något att berätta eller som
inte var av behovet påkallade att
vittna.
Ingen ersättning skulle utgå till
domstolens ledamöter eller till
åklagaren i detta urtima ting.
Domen skulle underställas
Svea Hovrätts prövning innan
den vann laga kraft.
Lars Nilsson skulle återförpassas till länshäktet medan Anders
Nilsson släpptes på fri fot utan
borgen.
Om parterna inte var nöjda med
domen kunde de överklaga till
Hovrätten inom en månad.

Svenska mynt 1776–1855
1 riksdaler = 48 skilling
1 skilling = 12 rundstycken
Man använde sällan begreppet rundstycken utan i stället ½ skilling, ¼ skilling osv.
Det var Gustav III:s myntrealisation 1776 som medförde detta helt nya myntsystem.
Två typer av sedlar utgavs parallellt; dels gav Riksbanken ut sedlar, riksdaler banko; dels gav Riksgäldskontoret ut sedlar, riksdaler riksgälds. De senare sjönk i värde och 1803 fastställdes att 1 riksdaler banko var = 1½ riksdaler riksgälds.
Jämsides förekom också silverriksdaler, riksdaler specie, (officiellt namn från
1835). Sedlarna föll i värde mot silvermyntet och 1834 fastställdes att
1 riksdaler specie var = 2 ⅔ riksdaler banko = 4 riksdaler riksgälds.
Ur Släktforska steg för steg av Per Clementsson o Kjell Andersson
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Efter att ha hört domen bad
Lars Nilsson att bli satt på fri fot
mot borgen, vilket domstolen
inte biföll. Däremot godkände
man att Lars Nilsson, när så skäl
fanns, fick ta emot besök av sin
moder och broder och då rådgöra
om egendomens skötsel och andra i hemmet förekommande angelägenheter.
Inget att skämmas över
Många släktforskare och anhöriga tycker att det är genant att
forska på och tala om släktingar
som varit i klammeri med rättvisan på ett eller annat sätt. Det
blir gärna att man lägger locket
på för att man inte vill kännas
vid avvikelser från egna och
andras värderingar.
Men om man tänker efter så är
även dessa fakta en del av den
egna släkthistorien och inget
man kan ändra på i efterhand.
Tvärt om ser jag det som en
möjlighet att bättre få känna personerna bakom namn, årtal,
adress och församlingstillhörighet. Utan bröderna Nilssons
dumheter och efterföljande rättshantering hade jag inte fått dessa
unika personbeskrivningar mig
till del. Domstolsprotokollen ger
mig mer än bara fakta i målet
och det kan jag bara vara tacksam för, även om jag tycker det
varit bättre att de där slagen aldrig blivit utdelade.
Domen med dagens lagstiftning
Många undrar säkert vilket
straff Lars och Anders skulle få
om de dömts för samma brott
idag. För att få veta det kontaktade jag Chefsåklagare Anders Jakobsson i Västerås, som berättade följande.
Misshandel av tjänstemän under tjänsteutövning ger alltid
Västerås Släktforskarklubb

mellan ett och fyra års fängelse.
Men eftersom Uppbördsskrivare
Ekblad inte var i tjänst när han
misshandlades av bröderna Nilsson, så räknas det som en misshandel av ”vem som helst”.
Misshandelsbrott ger idag mellan fyra och sex månaders fängelse. Är det en förstagångsförbrytare som döms blir det som
regel villkorlig dom och samhällstjänst. Villkorlig dom innebär att man måste sköta sig under två år för att straffet ska anses avtjänat. Samhällstjänsten
torde i det här fallet ligga på
mellan 40-220 timmar och avtjänas genom att man arbetar inom
kommunal förvaltning med
lämpliga uppgifter.
Böter och skadestånd omvandlas

aldrig till fängelse idag. Böterna
drar man med sig tills de är
betalda Skadestånd som den
döm-de inte kan betala,
förskotteras av Brottsofferfonden
för att den skadelidande ska få
sin ersättning.
Sedan har fonden ett stående
krav på den dömde till dess denne återbetalar.
Var det bättre förr?
Ja, det kan man fråga sig efter
att ha jämfört det straff Lars
Nilsson fick i början av 1800talet och det straff han skulle få
idag för samma brott. Den totala
tiden Lars var omhändertagen
var betydligt längre än det straff
han dömdes till. Han greps den
11 oktober 1832 och återvände

till hemorten omkring den 15 augusti 1834. Det är ca 4 månader
längre än den tid hans utdömda
straff utgör. Orsaken är att han
inte fick tillgodoräkna sig tiden
han satt häktad på Västerås slott
och tiden för transporten till och
från Kristianstads fästning. Idag
hade han fått göra det.
Synen på brott och straff har
också förändrats under de senaste 200 åren. Från att ha varit ren
hämnd från statens sida till att
bli en form av vård för att återanpassa brottslingen till det samhälle vi vill ha. Hur väl man
lyckas i dessa ambitioner kan
alltid diskuteras, men det var
förmodligen inte bättre förr.
Monica Holmgren

SVAR:s besök i Västerås
Den 21 februari besökte SVAR:s representanter Mariia Mähler och Margareta Bovin,
Västerås. Informationen var ett samarrangemang med DIS-Aros och biblioteket.
5-6 minuter innan den utsatta programtidens början var det fullsatt, 110 personer.
Mariia informerade först om SVAR:s produkter. Mormonerna håller på att skanna
kyrkoarkiv. Det skannas in 23.000 bilder/
dygn. Västmanland står i tur, men med tanke på att Släktforskardagarna ligger i Halmstad kommer Halland att skannas före. För
att få det inlagda materialet så lättarbetat
som möjligt pågår ständig utveckling t.ex.
indexering, så att man kan gå in på det årtal
där man söker någon samt inställning av
ljustyrkan.
Mariia Mähler visade på olika sökmetoder
i deras inskannade material. För den som
arbetat med kyrkoarkivmaterialet var det
mycket intressant att se vad som dolde sig
bakom Arkiv-Forska. Ex. Kyrkobok från
Långholmen, fångar, även med bild, generalmönsterrullor och Eriksbergsarkivet.
Givetvis sålde de även prova-på-abonnemang för 100 kr samt böcker och CD-skivor.
Karin Jyrell
Västerås Släktforskarklubb

Mariia Mähler svarar på frågor.
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Foto: Åke Dahlqvist
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Det var då, det!
En berättelse tillägnad mina syskonbarn av faster – moster Ruth.
Fortsättning från föregående nummer.

som inte lät sig skrämmas upp i
några träd av aldrig så stora herrgårdshundar. En av hundarna hette Soila, och när hon ville avvisa
den gästande katten, hoppade den
bara upp på ryggen på hunden
och lät henne känna på kattklor.
När den sålunda tuktade Soila
hade dragit sig undan med svansen mellan benen fortsatte Pelle
sin promenad in i den finaste salongen, där grevinnan hittade den
svarta katten i en gul sidenfåtölj.
Han visste säkert var han gjorde
gårdens barn fick komma in i den sig bäst.
fina trädgården, deras lekplatser
var skogen och stallbacken. Det Hästen Norma fick göra tjänst
var bara så, ingen tänkte på att när vi skulle till stan landvägen
det kunde vara annorlunda. Isyn- eller bort på kalas. Det var att klä
nerhet grevinnan var mycket sig varmt, om det nu gällde att
snäll, hon ville alla väl. När jag åka trilla eller släde. En gång när
var i femårsåldern brukade hon jag var tre år var vi till Engströms
ha en systerdotter hos sig, och i Bärby. De hade en tös i min åleftersom denna var utan leksäll- der, vilken just fått en rättviksskap skickades barnjungfrun att dräkt sydd. Det var bitar över,
hämta mig. Jag fann mig ganska och damerna satte genast igång
bra tillrätta i de fina gemaken, med att av dem sy en dräkt till
blev bjuden på lunch i den mag- mig. Jag tror det mesta var färnifika matsalen, vilket också gick digt den kvällen, och den var så
bra utom när ”gamla greven” var stort tilltagen, att den med ändhemma. Att sitta till bords med ringar kunde av mig användas till
honom, nej det gick inte alls. Jag jag var 10 år. Den ärvdes sedan
sprang och gömde mig en trappa av syskonbarn.
upp där de hittade mig bakom en
Syföreningstanterna ordnade
kakelugn. In i matsalen gick jag
julfest i skolan. Skolsalen var
inte den dagen. Jag satt i trappan
stor, den rymde 4 klasser. Där
till andra våningen och där blev
var högt i tak, jag minns ännu
jag bjuden på en fin kaka. Jag
den väldiga granen mitt i salen
tyckte det var som papper under
som nådde ända upp. Eller är det
den, hade inte ätit någon kaka
för att jag själv var liten då, som
med oblat förut.
jag nu förstorar upp det hela? Där
förekom fiskdamm och annat
Men den som inte hade någon trevligt. Det dansades dubbla
överdriven respekt för det fina ringar kring granen, det åts stora
slottet var vår katt Pelle. Han smörgåsar med korv på ena halhade för vana att ta promenader van och ost på den andra, vilket
upp till gården. Kanske var herr- jag fann egendomligt. Det enda
gårdsråttorna fetare än fiskarråt- ”napp” jag minns bestod av en
torna. Pelle var en modig katt, kjolhängare, d.v.s. en grej med

som var med. I statarfamiljerna
var det inte så mycket av denna
På vintern seglades skridskose- världens goda på den tiden och
gel, och jag tror att de till och julgransplundringen hos Fiskars
med hade en liten isjakt. Hugo, motsågs med stor förväntan.
som alltid skulle hitta på skoj,
gav sig en gång ut att åka skrid- På sommaren bjöds vi på krussko i bara en tunn undertröja, bärskalas hos grevinnan. När det
byxor, strumpor och skor. Van- plockats så mycket av buskarna
ligtvis var det ett svettigt jobb att som behövdes till herrgårdsköket
åka skridsko, och nu skulle han fick statar- och torparbarnen och
se om det inte gick att åka sig fiskarens ungar göra slut på resvarm utan skjorta och rock. Det ten. Och så bjöds vi på saft. Det
gick inte!
var väl enda gången på året som
Till nöjeslivet kan räknas julgransplundringarna. Vad vi förplägades med minns jag inte,
men vi lekte sittlekar o.d. Far
hade säkert lika roligt som vi
ungar. Ännu som sjuttioårig lärde
han juniorerna i Grängsjö, där jag
var lärarinna, att leka ”Bult, bult,
får jag låna eld?” Det gick så till
att deltagarna satt i ring, en som
var utan sittplats gick mitt i ringen och hade en käpp i handen.
Han gick från den ena till den
andra, bultade med käppen i golvet och sa: ”Bult, bult, får jag
låna eld?” De sittande bytte plats
bakom ryggen på den ”lånande”
och denne skulle försöka att erövra någon ledig plats varvid den
som då blev utan fick fortsätta att
låna. Ingen lek för en lyhörd
stadsvåning. Plundringen avslutades med att deltagarna delade sig
i två lag, ett som ville behålla
granen inne och ett som ville dra
ut den. Det kämpades och hurrades väldeliga av det lag som räknade sig som segrare, antingen
det gällde att placera granen inne
på golvet och dansa ett tag till
runt om den eller sätta den i en
snödriva. Till slut stod den väl
ändå, ganska skamfilad, i snödrivan och samtliga hjälptes åt att
hurra. Det var traktens alla barn
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Stående: Hugo, Elna, Fridolf, Edit och Astrid. Sittande: Anna, Ruth, Evert och Carl
vilken man häktade upp den
långa kjolen så att den inte skulle
släpa. Alla kvinnor över 15 år
hade hellånga kjolar. Jag tror att
det var omkring 1915 som det
gick an att ha en ”fotfri” kjol.
Kjolhängaren måste ha fyllt mig
med förundran, för när vi åkte
hem i trillan skaldade jag: ”Jag
metade upp min kjolhängare på
basaren en kväll när stjärnorna
lyste så klart”. Skulle säkert inte
haft något minne av det hela om
jag inte gång på gång fått ”äta
upp” det skaldestycket.
Skolåret började den 15 februari, och detta datum år 1909 följde mamma mig till skolan. Jag
tyckte fröken Qvist var väldigt
fin, hon hade en brun
”prinsessklänning”. Jag hade
läst sen jag var 4 år och skulle
nu få börja i andra klass. Jag
kunde skriva och räkna också,
men min första erfarenhet av
skolarbetet var att medan de
andra skrev hela griffeltavlan
full, satt jag och knogade med
Västerås Släktforskarklubb

ett enda A, som aldrig ville bli
så fint som jag ville ha det. På
rasten stod jag på skoltrappan
och grät. Min bror Fridolf, som
gick i fortsättningsskolan, kom
och undrade vad det var. ”Jag
vill gå i första klass”, snyftade
jag. Det fick jag nu inte, men lite
knogigt att vara ett år yngre än
mina kamrater var det säkert.
Jag var liten till växten och sjuk
lite då och då.
4 km att gå varje dag i ur och
skur, med blöta läderskor på
uppblötta vägar, det var vad en
7-åring fick göra. En dag fick
Evert och jag sällskap med en
oxvagn i herrgårdsallén. Gubben
som körde bjöd på skjuts, men
efter en stund sa Evert: ”Det här
kan vi inte hålla på med, då
kommer vi för sent till skolan”.
Så det var bara att traska på, det
gick i alla fall fortare för oss än
för oxarna.
På våren och sommaren var
skolvägen en idyll. Det gick lätt
att ta genvägar över hagar och
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backar. En septemberdag fann vi
en hel massa äpplen och päron
som från träd inne i en täppa
hade fallit ner i hagen utanför
gärdesgården. Vi flickor plockade förklädena fulla, men tanten,
som rådde om träden, kom ut
och var förgrymmad. När jag
kom hem och mamma fick veta
om detta fick jag stryk, man tar
inte andras äpplen om de så ligger på marken i en hage. Hårdhänt men säkert hälsosam fostran till absolut ärlighet.
Säkert var den här tiden den
lyckligaste tiden i mina föräldrars liv. Arbete lönade sig, barnen växte och utvecklades till
glada och frimodiga människor.
Pingstafton 1909 gifte Edit sig
med Erik. Det var ett stort evenemang. Morbror Alfred lånade
massor av vackra växter från
Tidö slottsträdgård. De roddes
över, och med dem dekorerade
han ”salen”, vårt finrum, som
användes som vigselrum. Bröllopsfesten hölls i ”Villan”, så att
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vår stuga fick användas för arbete med alla arrangemangen.
Evert och jag var brudnäbb.
Evert i vit- och blårandig sjömanskostym och jag i fin, vit
klänning med spetsar på. Det var
mycket gäster och de kom i fina
vagnar, droskor och landåer från
stan. Allteftersom kvällen gick
tyckte jag det var fullt av folk
överallt, jag skulle helst ha velat
krypa undan i en vrå och sova,
men var jag sökte så var det
upptaget av människor. Dagen
efter hade Edit en fin ungmorsklänning och då var det hon
som serverade de gäster som var
kvar.
Folk som hjälpte till med ett
dylikt kalas var lätt att få tag i.
Mor var god vän med ”mamsell”, grevens kokerska, och där
kom torpargummor, moster Belin, moster Karlsson och andra
och diskade. De hjälpte också
till med storbyk o.d. De kom
och arbetade, men de kom också
som mammas vänner, vi arbetade ju alla, var efter sin förmåga.
Jag stod på en liten stol vid
diskbänken och diskade stora
diskar medan jag ännu var för
liten att eljest nå upp. Jag tyckte
inte det var roligt, om det fanns
någon möjlighet så ”smet” jag.
Det fanns gott om gömställen.
Den 14 mars 1911 måste ha
varit en sorgens dag, isynnerhet
för far. Han hade byggt upp denna arbetets och idyllens värld
vid Fullerö, som nu rasade ihop
på ett så bryskt sätt. Han var en
helt annorlunda människa sen vi
blev uppsagda till flyttning. Han
mest bara satt i ett hörn och
grubblade. En affärsvän i Västerås, farbror Thunholm, som vi
kallade honom, tog hand om
våra affärer, och han köpte en
gammal gård uppe vid kyrkan.
Det var bara att börja från början
igen. De som hade gården före
oss var gamla och orkeslösa och
8

både jord och byggnader var
vanskötta. Jag minns än gammelstuglukten från rucklet, som
nu skulle vara vårt hem. Det
dröjde emellertid inte mer än ett
år så stod där en ny, fin gård. Ingenjör Slagbrand, söndagsskoleföreståndare i Västerås baptistförsamling, ritade den nya gården och gav far och mor ritningen i present. Så där fanns hjälpsamma människor. Den nya gården byggdes så stor att ett stort
rum kunde avdelas som möteslokal, och användes för söndagsskola och mötesverksamhet till
1926, då gården såldes. Det var
år av kamp och strid. Kyrkoherden, som velat få oss ur socknen
fick oss istället alldeles inpå
knutarna, och där växlades
många hårda ord från båda lägren. Traktens barn fortsatte att
gå i ”vår” söndagsskola, i kyrkan fanns det ju ingen. Far satt
med i olika kommunala nämnder, och där träffades han och
prästen. Till bådas heder tror jag
man kan säga att samarbetet var
gott. Tiderna förändras, och när
far 1943 gick bort och skulle begravas, satt samme kyrkoherde i
en bänk i kyrkan medan baptistförsamlingens pastor stod framför altaret och förrättade jordfästningen. Kyrkoherden talade
vid graven och lade ner kommunens krans, och det var många
goda ord han sade.
Den nya gården fick heta Carlshem efter far. Vi hade tre hästar,
som alla måste spännas för plogen om den tunga lerjorden
skulle bli ordentligt plöjd. Vi
hade 8 kor förutom grisar och
höns. För att hjälpa upp den nu
ganska ansträngda ekonomin
startade mamma med tillhjälp av
en bror till pappa som var bagare ett hembageri. Den gamla stugan byggdes om till bageri med
en stor ugn. Den stuglängan fick
också rymma bodar av olika slag
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och över alltsammans sädesmagasin. Tvättstuga och drängkammare fanns där också. Det var
dock inte så många år som
mamma orkade med det tunga
arbetet med att baka och fara in
till Västerås och sälja på lördagarna. Hon blev svårt sjuk, på
samma gång fick jag också knölros, så vi låg i varsin säng i
sängkammaren, jag tror det var
1916. Året förut hade också difteri drabbat vår familj. Fridolf,
Evert och en pojke från Ridö,
som var inackorderad, blev sjuka. Fridolf som sjuknade först
fick så mycket serum att han
drabbades av förlamning. Han
fick ligga länge på lasarettet och
när han kom hem fick han börja
krypa som en baby. Han blev
aldrig fri en svår hosta, och när
sen spanska sjukan kom 1918
orkade han inte igenom. Den 15
oktober gick han bort. Mamma
blev vithårig den månaden.
Elna gifte sig 1914. Det var kalas då också med grevens kokerska, som gjorde tårtor med
20 ägg i varje, men så festligt
som Edits bröllop var det knappast. Elna flyttade till Västerås
med sin Oskar, de hade ”haft
sällskap” sedan Elna var 14 år.
Hugo fann sin livsledsagarinna i
grannskapet. Han vigdes vid sin
Elna hemma i vår möteslokal,
och deras fest hölls hemma hos
oss. Både Elna och Hugo vigdes
frikyrkligt, Elna av pastor Sedvall och Hugo av pastor Ryde.
D.v.s. de hade först fått gå till
borgmästaren i Västerås, endast
statskyrkans präster hade vigselrätt vid den tiden. Familjen höll
ihop ganska mycket trots att tre
nu hade egna hem. Det gick lätt
att cykla milen från Västerås,
och från Norberg, där Edit hade
sitt hem, gick det att komma
med tåg. Undan för undan kom
ju där också barnbarn på kortare
och längre besök.
Västerås Släktforskarklubb

Genom den mötesverksamhet,
som bedrevs i hemmet, kom vi i
kontakt med predikanter och
andra i ”verksamheten” engagerade människor. Sedan mötet vid
21.30 – 22-tiden var slut satt vi
vanligtvis uppe och pratade vid
en kopp te till ganska sent. Det
var många aktuella frågor, som
dryftades. 1913 var skilsmässan
mellan Levi Petrus och samfundet aktuell, några av våra vänner
var intresserade i Örebromissionen. Den enhet vi i några år hade
då far och mor och alla vi sju
syskon hörde till samma församling skulle så småningom ödeläggas. Hugo blev pingstvän och
efter ytterligare 15 år gick Elna
till en örebroförsamling.
Hade det arbetats hårt vid Fiskars så krävde Carlhem ändå
mera av oss. Vi väcktes vid femtiden på morgonen. Då skulle
korna skötas. Vi flickor som
mjölkade skulle helst vara i ladugården halv sex. Elektriskt
ljus fick vi först 1916, därförut
var det att traska iväg med en
stormlykta i handen. Vintern
1917-18 då jag var 15 år, mjölkade jag våra 8 kor morgon och
kväll, bar in de tunga mjölkkärlen i köket, där mjölken separerades. Sen skulle skummjölken
tillbaka till kalvarna, grisar och
höns skulle ha sitt. Därefter väntade disken i köket, helst borde
allt detta morgonstök vara avklarat till kl.8. Allt vatten måste
bäras in, fortfarande fanns stora
koppartunnan vid köksdörren,
allt slask skulle bäras ut, där var
skurgolv och trasmattor i köket.
Golvet skulle skuras en gång i
veckan, mattorna skakas och
piskas. På väggar och hyllor
fanns en massa kopparkärl. De
skurades också en gång i veckan
för att vara blanka och fina. Till
spis och kakelugnar skulle bäras
in ved, fotogenlamporna fyllas
och putsas. Därtill hölls öppet
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hus för mötesfolk, grannar och
släkt, och där vävdes mattor och
andra saker. Nu efteråt undrar
jag hur vi klarade det hela. Jag
hade fått lära mig spela orgel
och spelade på mötena. Det hände att jag somnade under predikan och skämdes förfärligt, men
nu på gamla dar ursäktar jag 14åringen för den malören. Jag
fick ta musiklektioner, men hade
knappast tid att öva förrän efter
kl. 8 på kvällen, då dagens arbete var slut. Jag ville också gärna
få läsa lite, det fick också ske på
kvällarna och söndagarna. Fridolf, som var 16 år då vårt hus
byggdes, var hantlangare åt murarna, d.v.s. han bar på ryggen
upp murbruk och tegelsten till
de två skorstensstockarna. Evert
var vid 13 års ålder med till
”allmänningen”, de skogsfattiga
gårdarna hade del i skog, där de
för varje år tilldelades vissa träd.
Att gå bakom plogen, skära råg
och vete, bärga hö var alltsammans tungt arbete, men det var
självklart att dag efter dag göra
de förevarande sysslorna. Vi
barn fick gallra rovlanden, ett
nog så ansträngande arbete under en het julisol. Vi fick beting,
och hade vi klarat det så kunde
vi fram till eftermiddagen få gå
de 4 km till sjön och bada. Säden bands för hand, det var
kvinnornas lott och del i skörden. Det ansågs att om en flicka
var duktig skulle hon kunna ”ta
upp” efter två karlar, som skar
säden.
Storbyk var ett omständligt arbete. I tvättstugan fanns en
pannmur, ett par stora bykeskar,
tvättbuttar och tvättbräden samt
klappträn. Mamma kokade lut
av björkaska. Tvätten lades i
blöt dagen före tvättdagen. Tidigt började så det tunga arbetet
med att för hand gnugga kläderna mot tvättbrädet. Såpa var det
tvättmedel, som förutom soda
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och den hemkokta luten användes. Alla kläder skulle gnuggas
två gånger, i två vatten således.
Därefter lades de mycket ordentligt på bykeskaret, som nedtill
var försett med ett avrinningshål. Det var mycket viktigt att
lägga flaskor eller ben omkring
detta hål för att kläderna inte
skulle täppa till och hindra avrinningen. När karet var fullt av
kläder kokades luten upp i pannmuren, och med tillhjälp av en
stor skopa östes den över kläderna. Den genomrunna luten samlades upp, östes tillbaka i pannmuren, kokades upp och östes
åter över. Detta arbete kallades
för att laka byken och med det
var ofta karlarna behjälpliga.
När tillräckligt antal pannmurar
med lut hade slagits över kläderna sattes en tapp i avrinningshålet och kläderna fick stå med luten på till morgonen därpå, då
det stora, tunga karet sattes på
en arbetsvagn, två hästar spändes för och vi åkte till vår gamla
brygga vid Fullerö, där kläderna
klappades i sjön. Jag var 13 år
när jag första gången var med
och klappade kläder. Moster Belin, som brukat hjälpa oss vid
Fullerö var med, och hon lärde
mig hur jag skulle på ett vettigt
sätt hantera de tunga lakanen.
Jag fick gå hem före de andra.
När jag kom hem lade jag mig
på soffan i sängkammaren och
sov i ett par tre timmar. Ansträngningen hade varit i överkant. När tvättlasset kom hem
skulle kläderna hängas i trädgården. Det doftade gott av de rena,
våta kläderna. Så många som
kunde hjälpte till, far och mina
bröder med att sätta upp streck,
bära mangelkorgar och sedan
dra mangeln. Strykjärnet värmdes på spisen, det var varmt att
stå i köket och stryka, där den
stora vedspisen måste eldas med
besked om järnen skulle bli ordentligt varma.
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Husdjuren, isynnerhet hästarna
och katterna var våra goda vänner. Gamla Norma fanns kvar,
dessutom hade vi ett annat sto,
Lisa och en vallack, Dover, Normas föl. När någon skulle åka
till stan och vagnen stod förspänd vid trappan skulle hästen
ha sin brödbit och sin klapp. Dover var så van vid brödbiten vid
trappan att han en gång då den
uteblev rände nosen rakt genom
fönsterrutan då han såg brödkorgen på bordet innanför. Isynnerhet var Fridolf hästarnas favorit.
När han kom på stallbacken hälsades han av ett särskilt gnägg.
Om jag försökte köra kunde det
hända att hästen gick i den takt
han ville men om Fridolf tog
tömmen blev det annat av. Mor
hade kvar den urgamla seden att
djuren skulle ha extra kost på
julafton. Då skulle hästarna ha
varsin hel kaka bröd och korna
skulle ha varsin halv d:o. I vardagslag blandades fodret med
havrehalm, men på julafton serverades bara hö på stillbordet.
Om jag var ute i hagen och
”fingick” en söndagseftermiddag fick jag vanligen hela raden
med kossor efter mig, och de
svarade med ett eller många ljudeliga ”mu” när jag ropade på
dem vid mjölkdags. Under flera
somrar föll det på min lott att
valla. När höet var bärgat och
vallarna var gröna och frodiga
för andra gången på sommaren
fick korna beta av dem. Eftersom inte den hemska taggtråden
eller elstängslet hade gjort inträde på våra åkrar så fick någon
följa korna och se till att de höll
sig på lovlig mark. På den tiden
var också korna särskilda personligheter. Vi hade en ko som
hette Blomma. Hon visste alltid
när det gick att smita. Det var
inte alla gånger så lätt att lista ut
var hon var eller vad hon tagit
sig för med. Jag brukade läsa eller sticka under tiden jag valla10

Ruth Andersson tar lärarexamen 1920.
de. Det var besvärligt med det
ytterplagg som behövde vara
med för eventuella behov. Jag
dresserade en av kvigorna att
snällt bära min röda kofta när
jag inte behövde ha den på.

våra grannar vid Fullerö överflyttades nu till Barkarö gård. Där
fanns t.ex. en familj bestående av
far, mor och dotter, som inte
hade någon riktig stuga utan bodde i en jordkula. De hade brukat
föda upp smågrisar till avsalu,
Den omsorg mor hade visat och en gång hade gumman
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skämtsamt sagt: ”Köp mina
barn”, varefter hon fick heta
Svinmamma. De flesta retades
med dem, de var mer eller mindre föremål för grannarna förakt.
Jag vet inte hur mor bar sig åt,
men också Svinmamma kom
hem till oss, och en dag hade hon
med sig en massa fotografier i en
korg för att visa mamma. På
1910-talet fanns ännu rotefattigstugorna kvar. Socknen var delad
i rotar och bönderna inom roten
hade att sörja för ”fattighjonen”.
Vår fattigstuga låg vid skolan,
och hjonen hämtade vatten ur
skolans pump i små mjölkflaskor,
det var väl inte så mycket de orkade bära. Stugan bestod av två
rum på ömse sidor om en förstuga. I varje rum kunde tre bo. De
hade var sin säng och en
”dragkista” = byrå. Där fanns en
spis, ett bord och ett par tre stolar. Det luktade illa därinne, hur
skulle det vara möjligt att dessa
gamla utslitna skulle kunna hålla
rent? Jag fick ofta följa mor när
hon såg till dem, ibland fick jag
gå ensam dit i något ärende. Något ville de ge igen för vad de
fått, och där letades kanske en
gammal, naftalindoftande kaka
fram ur byrålådan. Som familj
gick vi en gång dit på julafton
och hade julgran och julmat med
oss. Vi hade en betelseminarist
med som talade, spelade och
sjöng. Att de skulle få litet med
av julen låg mor varmt om hjärtat. De hämtades med släde om
de inte kunde gå för att få ett julaftonsmål hemma hos oss. En av
”gubbarna”, Post-Kalle, var så
kry att han kunde bära posten
från Västerås. Eftersom vi ett par
år hade hand om utdelningen så
kom han tidigt på morgonen för
att hämta postväskan. Han satt på
soffan i köket i god tid, säkert
fanns där en tallrik välling åt honom också. När någon av de
gamla låg på sitt yttersta var det
ofta mor som höll deras hand. En
Västerås Släktforskarklubb

gumma, lilla Lina, testamentera- gröngräset, fira en födelsedag
de en lilja till mig, jag hade ofta eller ta en utfärd med matsäcksvarit där, och hon visste att jag korg. Termos fanns ännu inte, så
vi måste alltid gå ut med kaffe
älskade blommor.
till dem som arbetade på gärdeTuberkulosen härjade fortfa- na. Det gällde att skynda sig om
rande. Läraren, som hade hand kaffe skulle vara varmt. Men
om undervisningen av de 60 bar- kaffestunden på dikeskanten unnen i klasserna 4-6, hade tbc och der det att både hästar och folk
satt och hostade och spottade i fick en paus hade sitt mycket
näsduken. Den, som skötte den stora trevnadsvärde. Arbetet var
lilla handelsboden hade samma inte bara arbete, det var ett livssjukdom, och han sålde speceri- intresse och spänning också. Vi
er åt byn tills han låg på sitt yt- fick lära oss att inte klema med
tersta. Under sådana förhållan- oss. En gång när jag var 16 år
den var det klart att alla var hade vi varit inne i kyrkan i stan
på en fest som drog ut på tiden.
smittade.
Jag var inget vidare skicklig att
Att knölros var en tbc-åkomma klara cyklingen i mörkret, så vi
visste ingen då, att jag tillfrisk- kom inte i säng förrän kl. 2 på
nade hade jag säkert den långa natten. Det hindrade inte mamsommaren ute med korna att ma att väcka kl. 5 för att jag
tacka för. Astrid hade en tur på skulle gå ut till kossorna. En god
sanatoriet i Västerås, Edit drogs läxa i att den uppgift jag fått
med en lungkatarr. Vi bodde all- skulle skötas oberoende av om
deles intill kyrkan med kyrko- jag fått nattsömn eller inte. 1920
gården. På samma gång vi ansa- blev jag lärarinna. På midsomde och satte blommor på mor- mardagen det året hade vi cyklat
mors grav så tittade mamma till de fem milen till Sala, där det
kyrkoherde Whalströms och var ungdomskonferens. Vi kom
många ridöbors gravar. ”De har hem ganska sent då också, antar
så svårt att komma över”, sa jag. Men tidigt på morgonen
hon. Jag tyckte det var vackert väckte mamma mig med orden:
omkring kyrkan, det kunde hän- ”Vi har stortvätt i dag, och jag
da att jag någon ledig söndagsef- vill inte att du skall resa hemtermiddag tog en bok med mig ifrån utan att kunna klara en sådan. Man vet aldrig hur du får
och satt där och läste.
det”. Det var bara att traska upp
1918 brann ladugården en och stå i tvättstugan hela dan.
sommardag. Den var dåligt för1920 flyttade jag således hemsäkrad, det var dyrt att bygga
nytt. En ny kom i alla fall upp, ifrån, utrustad med vad jag kunoch så var hela gården nybyggd. de behöva. Mina lakan hade jag
själv fått väva, likaså handdukar
Det hade säkert inte gått att av lin, som vi själva odlat. Vad
klara detta hårda liv om inte jag fick och vad jag fått, anade
söndagarna också varit arbetsfria jag inte förrän mor var död, men
så långt det var möjligt. Mamma sådant är väl livet, det går inte
tillät inte ett handarbete att ligga att börja förstå och uppskatta
framme, än mindre arbetas på, sina föräldrar förrän vi själva
en söndag. Mitt i all möda var börjar komma till mogen ålder.
där alltid tid för en stund av
Ruth
trevnad och skoj, om det så bara
var att ta eftermiddagskaffe i
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Några soldatöden från Bred
Det är onekligen ett spännande
äventyr att låta tankarna gå tillbaka i tiden - men ett vanskligt
företag, eftersom man egentligen vet så litet. Den mest minutiösa och allvarliga forskning
kan inte bringa annan klarhet än
små ljusglimtar över förhållandena längst tillbaka. Runstenar
och en del fynd kan berätta en
del. Sedan måste den intuitiva
fantasin och slutledningskonsten
med hjälp av sparsamma faktapussel fylla ut luckorna. Men
nog kan man för sin inre syn se
drakskepp på den under gångna
sekel betydligt vattenrikare Sagån utan att göra sig skyldig till
osakliga fantasifoster.
På vikingatiden och fram mot
1200-talet var krigsväsendet i
vårt land baserat på ledungen,
som i sin tur var knuten till landets indelning i hundare. Ett av
de forna folklanden - Fjärdhundraland (eller Fjärdhundaland)
hade ursprungligen fyra häraden, bland dem Åsunda, där bl.a.
Bred ingick. Enligt Upplandslagen skulle varje härad utrusta
fyra skepp och i övrigt i hälfter,
fjärdingar, åttingar eller tolfter
samt s.k. hamnor, byalag.
(Skeppslag var indelade i hamnor, vilka skulle bidra med beväpnade roddare.)
Sagån allmannaled
Sagån bildade en vattenled, på
vilken ledungsskeppen styrde
fram för att nå öppna havet eller
eljest den plats kungen bestämde, när han utlyste ledung. I
Västmanlandslagen bestämdes
att »tredingen skall löpa lös i
vattnet vid Östens bro», d.v.s.
den forna motsvarigheten till dagens Östanbro - men då förmodligen ett vadställe. Även i Upplandslagen - eftersom gränsen
mellan de båda landskapen utgjordes av Sagån - omnämnes
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Östens bro över Sagån. Där sägs
att »i sund mellan hundare och
folkland skall vara en allmannaled, tio alnar (ca 6 m) bred» för
ledungskeppen.
Det bör kanske nämnas att ledungen utgjordes inte endast av
den offensiva flottan, utan däri
ingick också vakt och bevakningslinjer. Hamnornas uppgift
var bl.a. att leverera proviant till
skeppen.

git i styrka. Kungen började då
organisera landsryttare, föregångare till rusthållarryttarna.
Efter att ha fått sin sold i penningar och in natura tilldelades
ryttarna kronohemman eller också drog man av skatt för hemman, som rustade ryttare. Bonden red ofta själv för rusthållet.
Upplands ryttare omtalas redan
på 1500-talet. Rytteriet kallades
Upplandsfanan. I slutet av 1500-

Allt som idag återstår av soldattorpet i Boda rote i Bred.
Foto: Gunnar Wilén som även lämnat artikeln till Arosiana.
Denna ledungsinstitution upphörde på 1200-talet, och man
skaffade försvaret inkomster genom att ta ut skatter, som grundade sig på jordinnehav. Bönderna fick betala en viss summa
pengar och vidare korn, smör
och fläsk.
Rytteri efter ledungen
Ledungen ansågs nu inte göra
någon nytta. Stormännens ryttare var av avgörande betydelse.
De som gjorde tjänst med stridshäst befriades från ovannämnda
skatter. Även bönder kunde göra
sådan tjänst.
Försvaret undergick ständigt
förändringar. Under Gustav Vasas tid hade frälserytteriet avtaArosiana 2007-2

talet bestod den av 700 man,
men år 1600 bestämdes att den
skulle bestå av 300 man. Varje
ryttare red då för sitt hemman.
Under Gustav II Adolfs tid inrättades s.k. militiehemman. Karl
XI:s rusthållarorganisation var
således ett stadfästande av redan
tillämpat system. 1687 var indelningsverket för rytteriet färdigt.
Där upptogs boställen för ryttare
och officerare.
Bred hörde till majorens kompani, senare till Sigtuna skvadron med Bålsta som samlingsplats. Intressanta anteckningar
om förhållandena i Bred har
gjorts av numera framlidne kyrkoherden Arvid Bladh, och här
finns ett rikt material att studera.
Västerås Släktforskarklubb

Många soldatöden
Bladh har gjort en del utdrag ur
socknens soldatöden, som också
har sitt intresse och som berättar
om fattigdom, strapatser och
ofta en tragik, som vi senare tiders människor inte riktigt kan
sätta oss in i.
Ett exempel är smedensoldaten Hans Hansson i Hamby, vilken som 48-årig utkommenderades i krigstjänst under
Karl XII:s desperata krigståg
mot Norge 1718. Han kom hem
från kriget efter kungens död,
men efter strapatserna i Norge
och återtåget var hans hälsa
knäckt. Hansson »drogs medh
en siuk kropp» tills han den 11
dec 1722 avled i hemmet i Hamby »efter en gudhelig och christelig beredelse».

Det var efter hemkomsten från
Ryssland, som han blev kyrkvaktare i Bred. Vid 67 års ålder avled han. Krönikeskrivaren förmodar i sina anteckningar, att Hellberg förmodligen fått uppleva
mer av livets allvar än någon annan sockenbo.

Soldat i 30 år
År 1716 avled en annan veteran
i Bred - f. soldaten Sven Broman,
som varit med redan före indelningsverkets tillkomst. Han var
född 1620 och hade troligen varit
med i 30-åriga kriget och även
under Karl X:s och Karl XI:s
krig. I dödboken säges det om
honom att han varit soldat i 30 år.
Vid sin bortgång var han 96 år.
Bred hade ännu en soldat, som
varit med i 30-åriga kriget - Eric
Jonsson från Hamby. Efter fredsslutet
1648 blev han kvar
i Tyskland en tid
och gifte sig där
med en kvinna från
Nyemarkslach i
Övre Pfalz. Hon
omfattade den katolska tron, och det
var väl också andra
bevekelsegrunder,
som gjorde, att hon
Den siste rotesoldaten var Anders Gustaf
inte följde med hoStolt, f. 1843. (till höger) Han blev soldat
nom, när han åter1864 och avgick 1901, död 1921.
vände till sitt fosterland. »Hon togh sijna besta saFånge i Sibirien
Bättre var det inte för f. kyrk- ker medh sigh och undandrog
vaktaren Erik Hellberg, som i sigh at fölgja medh honom hem
många år var soldat för Hällby til Swerige», heter det i en raprote och bl.a. deltagit i det port från kom pani chefen
olyckliga slaget vid Poltava. Här Bergsköld med anledning av att
blev han tillfångatagen och satt i Jonsson år 1653 begärde att få
fångenskap. Någon gång på gifta om sig. Jonsson fick den be1720-talet torde han ha återkom- gärda tillåtelsen att äkta en
mit till Bred, utan att någon hört svensk kvinna.
det minsta från honom sedan
1709.
Kom aldrig hem
För Jonsson blev det alltså ett
Hellberg hade fått genomleva
bittra öden under fångenskapen i lyckligt slut, men sämre var det
Sibirien, fjärran från sin hem- för soldaten Petter Lönberg, som
i början av 1700-talet var soldat
socken vid Sagån.
Västerås Släktforskarklubb
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för Skarsvads rote. 1706 drog
han ut i kriget. Åren gick, och
inga underrättelser om honom
nådde soldattorpet hemma i
Bred, där hustrun Anna Nilsdotter bodde med makarnas barn.
Hennes hänvändelser till myndigheterna gav inget resultat.
Hennes Petter förblev borta.
När Petter inte på tio år hörts av
och det föreföll alla att han inte
längre var i livet, började makan
tröttna på ensamheten, och när en
friare anmälde sig, var hon villig
till nytt äktenskap. Friaren, som
var granne till soldathustrun, fattade då pennan och skrev till
Högvördiga Domkapitlet i Uppsala och anhöll att få äkta Anna
Nilsdotter.
Hans skrivelse löd så här:
Högtidlig anhållan
»Såsom mitt begär och åstundan är att, där görligt och lovligt
skulle vara i Herrans namn, ingå
äktenskap med soldaten Petter
Lönbergs hustru, Anna Nilsdotter i Skarsvad, Breds socken,
vilken ifrån sin man, som vid
första kriget uttågade för tio år
sedan, ej det ringaste hört haver,
ej heller kan Kungl. Krigskollegiet någon underrättelse bekomma om han är död eller levande,
som dess attest, här bifogad, utvisar, anhåller jag i djupaste ödmjukhet hos Högv Fadern och
Ven Kons om dess utlåtelse härutinnan. Anders Andersson,
Skarsvad, Bred socken».
Så långt berättar tillgängliga
handlingar. Petter Lönbergs öde
försvinner i det okända. Inte heller är det bekant om Anders Andersson fick Anna Nilsdotter till
äkta.
Harry Norrgården
Från Enköpings Posten 1972
Läs mera: ”Två sockenkrönikor.
Sparrsätra och Bred” av Arvid
Bladh.
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Bo Svärds
antavlor
Klubben säljer ett urval av Bo Svärds
antavlor.
För prisuppgift och information om
vilka modeller som finns kontakta:
Ulla Sköld, tel. 021-80 46 35
Till höger visas en del av en antavla
med 5 generationer.
En annan modell porträtterar Sveriges regenter och en tredje ser ut som
en solfjäder.

Abraham Abrahamsson Hülphers genealogier
Abraham Abrahamsson Hülphers levde 1734 till 1798 och
samlade bl.a. genealogiska fakta som han skrev ner i nio
böcker. Under mitten av 1900-talet togs ett kortregister fram,
vilket förvaras i Västerås Stadsbibliotek.
Detta alfabetiska register, som omfattar ca 40.000 namn,
är nu avskrivet och finns att köpa på en CD. Alla böckerna är
filmade och mikrokort finns i släktforskarrummet eller går att
låna från SVAR. Beställningsnummer S00563 tom S00571.
Innehåll:
1. Adliga Slägter och Samslägtade Ofrälse Ätter. (s 1-358)
2. Westmanlands och Dala Stifts Prästslägter. (s 1-205)
3. Westerås Slägter. (s 1-229)
4. Ofrälse Stånden och Borgerlige Civil Ätter. (s 1-172)
5. Diverse Slägter. (s 1-201)
6. Ofrälse Slägter. (s 1-279)
7. Ofrälse Slägter i Landsorterne, mäst Wermland. (s 10-228)
8. Grefwe och Friherre Ätter. (s 10-413)
9. Några Store och Lärde Män. (s 1-235)

Pris 200:- inkl frakt.

Västerfärnebo-CD
Klubbens CD för Västerfärnebo innehåller:
Födda 1648-1971 (ca 30 000 poster)
Vigda 1689-1975 (ca 7 000 poster)
Döda 1689-1971 (ca 20 000 poster)
Pris 300:- inkl frakt.
Skivan rättas och kompletteras kontinuerligt.
Du som köpt en tidigare version kan uppdatera för 100:Skivorna kan beställas från Sven Olby, 021-204 94
E-post: sven.olby@telia.com
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Soldat Uv och hustru Karin
Ett intressant faderskapsmål
Vid vintertinget i Skinnskattebergs härads tingsrätt den 4 februari 1748 dömdes hustru Karin
Andersdotter för enkelt hor till
80 daler Smt i böter och ogifte
soldaten Uv till 40 daler Smt i
böter.1 Om böterna ej kunde erläggas så skulle straffet omvandlas för hennes del till 20 par ris
och för honom till 14 par spö tre
slag av paret. Spöstraffet2 verkställdes. Dessutom skulle han
erlägga 4 och hon 2 daler silvermynt till Skinnskattebergs sockenkyrka.3 De skulle dessutom
var och en för sig undergå två
söndagars skrift och avlösning.4
Resultatet av deras samvaro
hade resulterat i en son.
Att de begått enkelt hor5 var
väl ingen tvekan om, men var
Uv så säkert far till barnet eller
var han också rent av far till fler
barn som hustru Karin fött?
Domen är väl dokumenterad i
domboken. Vad hade hänt?
Jag har gjort en lätt modernisering av texten där jag citerar
domboken.
Det var hustru Karin Andersdotters egen man, hammarsmeden Johan Fransson, som hade
berättat för kyrkoherden att det
var soldaten Erik Uv som var far
till Karins senast födda barn.
Kyrkoherden var ”Ärevördige
och Högvälborne Magister Herr
Böös.”
De hade som det står i domen:
”olovligt umgänge plägat.”
Johan Fransson själv var förlamad och enligt honom själv helt
oförmögen att avla barn. Johan
hade fått slag6 omkring 1739 enligt uppgiften i dödboken. År
1747 var han så förlamad att han
inte utan hjälp kunde förflytta
sig från det ena rummet till det
andra.
Västerås Släktforskarklubb

Barnet, som fick namnet Petter, föddes den 23 november
1747 och dog 3½ år gammalt i
april 1751 i ”bröstvärk.”
Johan Fransson var född 1697
och hans hustru Karin Andersdotter var född 1710. De hade
gift sig 1731 och fått 8 barn före
Petter. Det sista av dessa föddes
i juni 1746. I äktenskapet skulle
ytterligare en son födas efter
Petter. År 1750 i december föddes sonen Vernik, döpt efter sin
farfars far hammarsmeden Vernik Ersson. Lille Vernik dog redan i augusti 1751. Johan Fransson var hammarsmed vid Sjösmedjan i Skinnskattebergs
kyrkby. År 1748 bodde de i
Långviken.
Vad berättar då domboken?
Till rannsakningen hade Uvs
kompani sänt en man att bevaka
hans rätt eller som det står i domen:
”… samt på kompaniets vägnar, soldaten Uvs rätt att bevaka
föraren,7 äreborne Johan Sperling, efter order av den 29 i förra månaden …”
Rättegången började med att
Johan Fransson vidhöll att han
inte var far till barnet utan att det
var soldaten Uv.
Soldaten Uv och hustru Karin
Andersdotter nekade till det de
anklagades för. I protokollet kan
vi läsa:
”Soldaten Uv och hustru Karin, som befanns vara starka till
växten, bestred alldeles denna
anklagelse, och hustru Karin påstod att ingen annan var far till
hennes senast födda barn än
hennes man, även om han till det
yttre verkade lam och bräcklig.”
Ett antal vittnen var inkallade
och vittnade under ed. Tre av
vittnena var soldater, som vittnaArosiana 2007-2

de mot soldaten Uv. Bland de
första vittnena var snickaren Säterlind och soldaten Wetterskog.
De berättade enligt protokollet:
”Säterlind berättade att då han
vid Olofsmässotiden8 förra året
gått förbi Johan Franssons stuga, hade Johan Fransson ropat
så och bett dem se, vad hans
hustru och soldaten Uv gjorde i
höladan, och då vittnet med
Wetterskog kommit dit, har dörren till ladan varit stängd och
reglad, men Uv och hustru Karin likväl därinne, och trots att
de klappat två gånger på dörren
har den ändå inte öppnats, utan
Uv och hustru Karin legat tysta,
men slutligen sedan vittnet tredje gången på dörren bultat, har
de öppnat, och på fråga av vittnet vad de gjorde i ladan, svarade de att de hållit på att lägga
upp löv, men om Uv och hustru
Karin haft olovlig beblandelse
med varandra visste vittnet inte”
Vittnena Lars Larsson och
drängen Hans Andersson tillsammans med Anders Hansson
från Främshyttan och Jonas
Olufsson i Darsbo hade samstämmigt vittnat att:
”… en natt i maj månad förra
året av ett tillfälle legat på en
bänk i Johan Franssons stuga,
har vittnet som verkligen sett,
det soldaten Uv och hustru Karin, vilka legat i samma säng
tillsammans i en i samma rum
stående säng, med varandra
köttslig beblandelse haft, samt
att Uv, då Lars Larsson under
natten börjat att bråka över
samma gudlösa gärning, smugit
sig av hustru Karin och lagt sig
på en nedanför varande pall …”
Soldaten Uv hävdade att han
hela tiden legat på pallen.
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Dessutom vittnade Lars Larsson att då han hösten för två år
sedan (alltså hösten 1745) vilat
på en bänk i Johan Fransson stuga:
”…otvetydigt 1 steg eller en
halv aln från spisen i vilken Uv
och hustru Karin samma natt
legat, har vittnet av alla åtbörder kunnat höra att Uv och hustru Karin varit i verklig beblandelse och att hustru Karin sedan
Uv fullbordat gärningen gått till
sin mans säng men Uv legat
kvar i spisen till morgonen.9 ”
Änkan hustru Karin Nilsdotter,
som var kusin med hustru Karin
Andersdotter, vittnade utan ed
beroende på släktskapet.
Vi kan läsa i protokollet:
”Hustru Karin Nilsdotter, såsom kusin till Franssons hustru,
berättade utan ed, att förra året
under pågående vinterting har
hon en natt suttit på en bänk i
Johan Franssons stuga, inte
långt ifrån sängen där Uv och
hustru Karin legat verkligen av
alla åtbörder hört, det Uv med
hustru Karin haft umgänge och
sedan lägersmålet var klart har
hustru Karin stigit upp från Uv
och gått i ett annat rum där hennes man legat, men Uv legat
kvar till morgonen.”
Flera vittnen sade att de hört
soldaten Uv vid flera tillfällen i
hustru Karins närvaro kalla henne för sin hora:
”flera gånger i mycket folks
närvaro påstått att hustru Karin
var hans hora.10”
Hon hade då inte visat något
missnöje med detta, vilket hon
ansågs borde ha gjort om det
inte varit sant.
Efter dessa och några andra
liknande vittnesmål frågade rätten på nytt om de anklagade ville erkänna, men de fortsatte att
enträget förneka allt de anklagades för. I protokollet står:
”men de förblev envist vid förnekande, samt bestred i det för16

sta vittnenas berättelser och att
de inte ens, det de kunde minnas
legat i säng tillsammans.”
Huset där Johan Fransson och
hustru Karin bodde kallades allmänt i byn för ”horhuset”. En av
anledningarna att så många varit
där kan väl också vara att det
gick att köpa öl i huset, som det
framgår av protokollet.
Väsentligt för rannsakningen
var också hur sjuklig och lam
egentligen Johan var. För att avgöra detta så sändes två av
nämndemännen ut för att undersöka Johan. Man kan ju undra
vad de hade för kunskaper att
avgöra detta. De återkom och vi
läser i protokollet:
”… Nämndemännen Knut
Knutsson i Yttre Uggelforsen
och Hindrick Isaksson i Bysala,
vilka lämnade Rätten, för att efter befallning undersöka Johan
Fransons tillstånd, efter en
stund kommit tillbaka och på deras ämbetes ed intygat att alla
Johan Franssons lemmar funnits
förlamade samt hans manliga
lem liksom vissnad av det slag
han fick för några år sedan, så
att de omöjligen kunnat finna att
hans lem, eftersom den var lam,
någonsin kunnat vara i resning,
och således Johan Fransson
oförmögen till all beblandelse,
vilket han även på det högsta
påstått.”
Några fler vittnen hade inte
länsmannen. Mot sitt nekande
dömdes hustru Karin Andersdotter och soldaten Uv till straffet
ovan. De dömdes för enkelt hor,
men något underhåll eller liknande var det inte frågan om för
Uvs del. Johan Fransson hade
förklarat för rätten att han inte
ville skiljas från sin hustru. Hon
hade inte möjligheten att skiljas.
Eftersom Karin födde ytterligare en son, som döptes till Vernik, som nämnts ovan, den 27
december 1750, kan man ju undra över faderskapet. I födelseboArosiana 2007-2

ken står klart att Vernik är Johan
Franssons och hustru Karins
barn. Likaså i dödboken när lille
Vernik dör i augusti året efter.
Vernik döptes ju till sin farfars
fars namn vilket väl borde betyda att Johan var far till honom!!
Fem av de tidigare födda barnen
var pojkar men ingen var döpt
till Vernik. (Ingen var heller
döpt till farfaderns namn Frans,
men det kan ju bero på att farfadern Frans Verniksson dömdes
till döden för dråp år 1700 av
Skinnskattebergs Häradsrätt.
Domen fastställdes av Svea
Hovrätt samma år. Han hade slagit ihjäl sin hustrus systerson på
Skinnskattebergs backe.)
Hade Johan kvicknat till? Det
är inte mycket som talar för det,
för i husförhörslängden för tiden
1753-1769 står det om Johan
"Rörd af slag talar illa, ofärdig
kryper på knäna."
Johan hade drabbats av slag
omkring år 1739 enligt dödboken. Karin och Johan hade fått
barn därefter åren 1740, 1743,
1744, 1746 och 1750.
Vi lär aldrig få veta hur det
verkligen var.
Johan dör år 1757 och i dödboken står att läsa:
”1757 No 42 Johan Fransson
från Långviken en gl hammarsmed född i kyrkobyn d 3 december 1697. Fadren var hammarsmeden Frans Verniksson
och modren hustru Malin Andersdotter, döpt, lärt läsa i bok,
lärt hammarsmedsämbetet här i
byn, varit gift i 23 år med sin efterleverska Karin Andersdotter i
Långviken, haft tillsammans 10
barn varav 4 söner och 1 dotter
lever, fick slag för 18 år sedan,
måste på slutet några år gå på
knäna, njutit av fattigas medel,
och blivit förd by emellan, och
under det kring förande fallit av
en kälke och blivit något stött,
blev sedan hemförd och låg till
Västerås Släktforskarklubb

sängs 14 dagar, död d 1 oktober, 59 år och 10 månader.”
I de 10 barnen ingår sönerna
Petter och Vernik.
Karin Andersdotter gifte sig
andra gången 1763 med Lars
Riddarsporre. Lars var väl inte
så ädel som kanske hans namn
antyder. I husförhörslängden
står det: ”Löpt gatlopp och slitit
spö för inbrott stöld i Riddarhyttan.” Karin överlever också Lars
och dör 1779 och får noterat i
dödboken ”leverne icke berömligt.” Det står inget om att hon
skulle ha fött oäkta barn i dödboken.
Erik Andersson Uv var soldat
No 64 vid Bergs Kompani och
Västmanlands Regemente11 Han
antogs till soldat i januari 1744
och fick avsked vid generalmönstringen i maj 1748. I husförhörslängden för tiden 1753-1769
står det: ”Ser litet, går med träben, fått oäkta barn.” Han dör
1762 i ”Håll o stygn” vid 42 års
ålder. I dödboken står att han
blev pga ”sitt illa uppförande föster ifrån Regementet”dvs avskedad från kompaniet. Det står inget om det i generalmönsterrullan.
Där står det ”fel på syn, får avsked.”
Jag tycker att ”berättelserna” i
många domar ger en bild av under vilka omständigheter människorna levde och domböcker är
därför intressanta och väl värda
att studera.
Källor:
Aktuella kyrkoböcker.
Skinnskattebergs Härads Dombok AI:8 Vintertinget 1748.
Generalmönsterrullor för Västmanlands Regemente 1744 och
1748.
Ingemar Widestig
Fotnoter.
1 Hon fick betala mer eftersom
hon var gift. Smt = Silvermynt
Västerås Släktforskarklubb

2 Spö- och risstraff: prygel med
spö eller ris, ett ofta förekommande skamstraff i äldre tid. Det förekom som straffpåföljd vid enklare
brott, t.ex. ringare misshandelsoch tillgreppsbrott, förolämpningsbrott och sedlighetsförbrytelser. Det användes också som förvandlingsstraff för böter. Vid spöandet slog man med två spön i
varje slag, varför det i äldre källmaterial talas om "par spö". Män
straffades med högst 40 par spö
och kvinnor med högst 30 par ris,
varvid tre slag utdelades med varje par spö resp. ris. Vid såväl spöandet som risandet slog man mot
den bara kroppen (därav uttrycken
hudstrykning och hudflängning).
Straffen exekverades av bödeln
eller någon rättstjänare vid skampålen eller rådhusdörren i städerna
och vid tingshusdörren på landsbygden. Spö- och risstraff som
förvandlingsstraff för böter fastställdes i straffordningen 1653 och
upphävdes 1841. Som allmän
strafform avskaffades spö- och
risstraff 1855; dock fanns prygel
kvar som disciplinstraff vid fängelse- och tvångsarbetsanstalter till
1938. (Ur Nationalencyklopedin).
3 Böterna till kyrkan betalade
mannen dubbelt mot kvinnan.
4 Skriftermål: bikt; syndabekännelse; nattvardsberedelse med
syndabekännelse enl. fastställt formulär och avlösning. Absolution,
syndernas förlåtelse; avlösning; en
ångerfull syndares återupptagande
i församlingen. (Ur Ordbok för
släktforskare).
5 Den ena parten var gift.
6 Hjärnblödning.
7 Lägre militär befälsgrad.
8 29/7.
9 De låg givetvis inte i spisen,
men ofta fanns det förr en nisch
där man kunde ligga vid/bakom
spisen.
10 Betyder väl här snarast älskarinna.
11 Bergs Kompani No 64 var en
av Riddarhyttans tre rotar.
Arosiana 2007-2

Nya medlemmar
som hälsas välkomna
i klubben
Margareta Helsing
Bergsvägen
16 735 33 Surahammar
Laila Olofsson
Bergsgatan 5 B
735 31 Surahammar
Ruth Jonasson
Prästgärdsgatan 2
730 50 Skultuna
Ebbe Backe
Stockrosvägen 2
722 46 Västerås
Maivor Behrens
Bockhammar 7
737 91 Fagersta
Lars Lagrelius
Sigfrid Edströms gata 32
724 66 Västerås
Renja Löfgren
Nybohovsbacken 65 5 tr
117 64 Stockholm
Barbara Kronberg
Ankargatan 12
723 48 Västerås
Marietta Andersson
Stadshagsvägen 30
724 60 Västerås
Ulla Göthe
Markörgatan 6 B
723 38 Västerås
Laila Lebzien
Statorvägen 5
722 24 Västerås
Ywonne Hrach
Gransångargatan 70
724 71Västerås
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Kvalitet i släktforskning
Att vara noggrann och kritisk är
viktigt för en släktforskare, det
finns så många möjligheter att
göra fel och dra fel slutsatser.
Det allvarligaste är väl att man
får in fel ana på sin antavla. Om
man sedan inte upptäcker felet
direkt utan forskar fram den felaktiga anans förfäder, så kanske
man har lagt en förfärlig massa
tid på något som inte stämmer.
Sammanställningen nedan bygger på en artikel av Olof Cronberg i Släkthistoriskt Forum 1/07
och en liten skrift av Håkan
Skogsjö ”Om bryggor och bojor”
och en del egna funderingar.
1) Man litar på tidigare forskning, som antingen en släkting
har gjort eller som man har
funnit på webben. Även om
man kollar att varje notis är korrekt så är det inte säkert att kopplingarna mellan generationerna
är korrekta. Är den Anna Persdotter som gifter sig 1847 verkligen identisk med den som är
född 1822? För att vara säker så
måste man kolla inte bara födelse-, död- och vigselböcker utan
också följa personerna genom
husförhörslängderna. Man måste
alltså finna en koppling mellan
personerna. Det är alltid bra att
notera faddrar inte bara till den
egna anan, utan även till syskonen.
2) Man litar på andra sekundärkällor. Idag har antalet sekundärkällor ökat kolossalt och kommer att öka ännu mer. Många
publicerar tyvärr uppgifter som
de själva har tagit från en sekundärkälla. Sekundärkällor är oftast
till mycket stor hjälp och tidsbesparande men måste användas
med förnuft. Självklart ska man
alltid försöka kontrollera mot originaldokumentet. Släktforskarens
bästa förstahandskällor är: kyrkoböcker, bouppteckningar, rättegångsprotokoll och skattelängder.
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3) När samma uppgift varierar
mellan olika husförhörslängder. Eftersom uppgifterna är
överförda från husförhörslängd
till husförhörslängd, så kan det
ha smugit sig in felaktigheter.
Stämmer inte uppgifter så är det
en klar varningsflagga, som innebär att just detta skall man kontrollera extra noga. Kan man följa personen genom husförhörslängderna? Över sockengränserna vid flyttningar? Om inte, finns
det andra uppgifter som kan belägga identifikationen? Generellt
bör uppgifter som noterats nära
tidpunkten och platsen då händelsen inträffade vara mest korrekt.
4) Förväxlingar när det gäller
vanliga namn. Ofta finns det flera personer med samma namn i
en by. Då kan den ene kallas
Unge Nils Nilsson och den andre
Gamle Nils Nilsson. Ett tu tre har
den gamle avlidit, den unge blivit
gammal och en ny Nils Nilsson
har dykt upp. Vem är vem? Antalet förnamn som användes på
1600- och 1700-talen var ganska
begränsat. Därför kan en Maria
Andersdotter noterad i några olika husförhörslängder vara olika
personer om inga andra uppgifter
styrker att det är samma person.
Detta gäller speciellt de äldre
längderna då kanske varken ålder, födelseår eller efternamn är
noterade. Detsamma gäller givetvis för mannen.
5) När moderns namn ibland på
1600- och 1700-talen saknas i
födelseboken. Detta blir särskilt
knepigt om husförhörslängden
saknas. Normalt tittar man ju då i
vigsellängden och finner att mannen gifte sig kanske 20 år tidigare. Vet man då säkert att det är
rätt mor? Nej, säker kan man inte
vara. Kan det vara så att denna
hustru avlidit och mannen gift
om sig med en kvinna från en
annan församling?
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6) När prästen har gjort fel. När
en person ska flytta från församlingen skrev prästen ett flyttbetyg. Om det är så att prästen inte
har en exakt uppgift i husförhörslängden utan ska slå upp uppgiften i födelseboken, så kanske han
stöter på fel Anders Nilsson och
så hamnar fel uppgifter på flyttbetyget. För att undvika den här
typen av fel gäller det att stämma
av mot olika källor. Är släktingar
faddrar när barnen föds? Finns
bouppteckning efter föräldrarna?
Kan man följa personen genom
hela livet i husförhörslängder?
7) Även tryckta källor kan innehålla fel. När det gäller tryckt
litteratur är huvudregeln att ju
äldre boken är desto mindre tillförlitlig kan den anses vara.
Många böcker är naturligtvis bra
men det gäller att alltid vara kritisk och ifrågasättande.
8) Kontrollera uppgifterna med
hjälp av släktforskarprogram.
Släktforskarprogrammen har en
funktion inbyggd som kan göra
rimlighetsbedömning av uppgifterna som Du matat in. Använd
den då och då. Hittar programmet inga felaktigheter så är Du
att gratulera. Jag får ofta göra ett
antal justeringar av t.ex. årtal eller barnens ordning.

När man kontrollerar uppgifterna
så innebär det ju att man måste
hoppa mellan olika källor. En bra
källhänvisning är då bra att ha
gjort. Källhänvisningar gör det
alltså lätt att kontrollera uppgifterna i efterhand. Dessutom visar det
vilka källor som använts och säger därför en del om forskningens
kvalitet. Att alltid ange källan
på ett tydligt sätt är ett måste.

Sammanställt av
Ingemar Widestig
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Helgdagar förr och nu
1 maj blev helgdag 1939 och
var den första helgdagen som
inte var knuten till kyrkan.
Förr fanns det betydligt fler
helgdagar. Före reformationen
på 1500-talet var nästan var
tredje dag en helgdag inklusive
söndagarna. Det fanns då ett
stort antal helgondagar som togs
bort i en helgreform 1571. Endast Alla helgons dag den 1 november blev kvar. Trots det var
det efter den helgreformen kvar
36 helgdagar förutom söndagarna. Då firades både tredje- och
fjärdedag jul, påsk och pingst.
Dessa och 23 andra helgdagar
togs bort 1772, en hade tagits
bort under 1500-talet.
Båda dessa helgreformer, 1571
och 1772, syftade till att få fler
arbetsdagar.
Det var vanligt förr i t.ex.
kyrkliga notiser och domstolsprotokoll att ange tidpunkten
med att ange namnet på dagen.
De flesta släktforskarprogram
har dessa dagar inlagda så att
man kan få reda på när en viss
dag inföll ett visst år.
Det finns också i klubbens bibliotek på Västerås Stadsbibliotek
en blå bok ”Almanacka för 500
år 1500-2000” där man kan söka
rätt på en viss dag. (Denna bok
får inte lånas hem.)
I denna bok finns också undantag angivna. Alla helgons dag
var t.o.m. 1772 den 1 november,
1773-1952 den söndag som inföll under tiden 1-7 november
för att efter 1952 vara den lördag
som infaller under tiden 31 oktober till 6 november. Släktforskarprogrammen anger oftast den
1 november oavsett årtal.
Kyndelsmässodagen är en annan ännu besvärligare dag.
T.o.m. 1772 var den en helgdag
den 2 februari med undantag för
Västerås Släktforskarklubb

Våra nuvarande tretton helgdagar och när de infaller:
Nyårsdagen
den 1 januari
Trettondedag jul
den 6 januari
Långfredagen
fredagen närmast före påskdagen
Påskdagen
söndagen närmast efter den fullmåne
som infaller på, eller närmast efter den
21 mars (vårdagjämningen)
Annandag påsk
måndagen efter påskdagen
Första maj
den 1 maj
Kristi himmelsfärdsdag
sjätte torsdagen efter påskdagen
Pingstdagen
sjunde söndagen efter påskdagen
Nationaldagen
den 6 juni
Midsommardagen
den lördag som infaller under tiden den
20-26 juni
Alla helgons dag
den lördag som infaller under tiden den
31 oktober-6 november
Juldagen
den 25 december
Annandag jul
den 26 december

1752 då den inföll den 1 februari
och 1753 den 31 januari. 1773
och senare är det söndagen som
infaller under tiden 2-8 februari
med undantag för de år då fastlagssöndagen infaller under den
tiden. Då flyttas kyndelsmässodagen till söndagen som infaller
under tiden 26 januari - 1 februari. (Hänger ni med?). Man kan
nog inte vara helt säker på vilken dag som prästen avser om
han angett kyndelsmässodagen
för en händelse. Även i dagens
almanacka för 2007 anges den 2
februari som kyndelmässodagen
men också söndagen den 4 februari.
Släktforskarprogrammen anger
oftast den 2 februari som kyndelsmässodagen oavsett årtal.
Dessutom fanns det förr allmänna böndagar med varierade
datum. I början var det tre till
antalet och inföll på fredagar
och från 1676 fyra stycken böndagar också förlagda på fredagar. Från 1807 inföll de alltid på
en söndag. 1984 försvann den
sista ur almanackan.
Arosiana 2007-2

Enklast hittar man dessa på
Rötters hemsida under ”Tideräkning i gångna tider”.
www.genealogi.se
Midsommarhelgen tror nog
många att den inte är knuten till
kyrkan men det är den. T.o.m.
1952 var midsommardagen den
24 juni till minne av Johannes
Döparens födelse sex månader
före Jesu födelse. Den har firats
sedan 400-talet.
Att man tog helgdagar på allvar förr framgår av nedanstående dom från hösttinget i Skinnskattebergs Härad 1694. (Jag har
moderniserat texten något)
§3 Sakfälldes Per Larsson i
Åmesbo och Skinnskattebergs
socken, till 40 mark silvermynt:
efter Kungl. Maj:ts Allernådigste Böndags Placat, för det han
tredje Stor Böndagen föregående år, ej varit till kyrkan, och
likväl samma dag förövat en
stor svordom hos Anders Larsson i Uggelforsen. Sammaledes
har Per Larsson i Åmesbo lörda19

gen näst därefter även varit hos
Anders Larsson, och utfarit med
oupphörlig svordom, då han var
full och drucken, av vilken förskräckliga svordom barnen blev
förskräckta, alltså sakfälldes Per
Larsson efter Kungl. Maj:ts
Stadga om Eder och svordom
till 2½ daler silvermynt, eller

göra så många dagsverken till
Kyrkans behov, som däremot
svarar, samt sitta 2 söndagar i
rad i stocken och stående där till
uppenbar skrift. Dessutom pliktar Per Larsson 6 mark silvermynt för det han av i hastigt
mod kallat Anders Larssons
dräng Lars Persson tjuv och

Bild av helgon på en altartavla i Västerås Domkyrka

skälm samt att han sina ord rättar och återkallar, samt betalar
drängen omkostnaden så till förra, som detta ting, med 6 daler
kopparmynt.
(40 mark silvermynt motsvarade 2 tunnor råg eller omkring
300 liter råg)
Ingemar Widestig

Foto: Sven Olby

Efterlysningar
1. Skepparen Anders Hellqvist
född 1810 i Funbo C-län boende
i Kung Karl (Kungsör) 1827.
Flyttade till Köping (1:a kv. nr
52 page 71) 1829.
Gift 18310724 med Kristina
Eleonora Johanna Malmström,
född 18040712 i Torpa
(Kungsör).
Barn: Anders Fredrik
f.18320317 i Torpa, Sofia Eleonora f.18321205 i Torpa och Josefina Charlotta f.18370508.
Familjen flyttade omkring 1838
till Västerås. Vilken adress?
Tacksam för hjälp.
Birgitta Olsson
Lyktgränd 2, 183 36 Täby
Tel. 08-768 11 99
20

2. Prästen Per Borg (17021751) tjänstgjorde som kyrkoherde i Tillberga 1732 till sin
död. Han förde anteckningar under namnet Memorabilia Ecclesiae Tilbergensis (Minnen från
Tillberga).
Är det någon som sett dessa anteckningar i en lös bok eller nedskrivna i en kyrkbok?
Maria Carlved Svensson
Infanterig. 17, 723 50 Västerås
Tel. 021-13 14 61
sten.g.svensson@telia.com
3. Är det någon av läsekretsen
eller dess bekanta som är konfirmerade i Irsta kyrka?
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Känner du någon som har ett
gammalt konfirmationskort därifrån?
Irsta Hembygdsförening har 120
kort som vi försöker identifiera
personerna på. Vi behöver hjälp
med de äldsta.
Korten visas i församlingshemmet på Kristi Himmelfärdsdag
(Hemvändardagen) och i Irsta
kyrka under sommaren
(Vägkyrka).
Välkomna att titta.
Sven Olby
Ragnaröksg 12, 723 55 Västerås
Tel. 021-204 94
Västerås Släktforskarklubb

ROMFARTUNA KYRKA
Katedralen på slätten
Bland de medeltida kyrkor på
den västmanländska landsbygden tillhör Romfartuna avgjort
de ståtligaste. Störst är hon kanske inte, som det ibland hävdas – men avgjort en av de vackraste, märkligaste, mest imponerande och byggnadstekniskt intressantaste.
Över hennes effektfullt blinderade tornmur strävar en majestätisk spira mot skyn. Det högresta
sadeltaket motsvaras invändigt
av mittskeppsvalv med katedralliknande resning.
I vida kretsar är också
d e n n a k yr k a v i d
”Romfararens gård”
känd
som
just
”katedralen på slätten”–
ett välfunnet, av Gunnar
Mascol Silverstolpe
myntat epitet. För den
som färdas landsvägen
fram mellan Västerås
och Sala är den mäktiga
kyrkan en välkänd silhuett. På senare delen av
1950-talet var den även
välkänd i hela vårt land
som kyrka för krubblandskapen. En miniatyr
av kyrkan tillverkades
av en hantverkare från
trakten och såldes av
Västm anl an ds l äns
Hemslöjdsförening. Den
blev lika eftertraktad
som Seglora kyrka på
Skansen.
Romfars kalk och källa. Till
kyrkans vackra nattvardskalk
från 1300-talet finns en legend
knuten som ger en förklaring till
det originella sockennamnet.
Den vet berätta om en munk vid
namn Laurentius som åtagit sig
att uppföra kyrkan. I sitt nit inför
Västerås Släktforskarklubb

uppdraget begav han sig ända
till Rom för att samla medel till
bygget, han fick därav smeknamnet ”Romfar”. Men väl
hemkommen drabbade honom
ett grymt öde. Någon antagonist
rövade nämligen bort kalken och
stoppade den i Romfars ränsel,
där den upptäcktes. Straffet blev
avrättning genom halshuggning
vid kullen. När domen verkställdes sprang en källa upp på platsen, ur vilken friskt vatten alltjämt springer fram. Kalken finns

Madonnans tempel. Jämnårig
med den anrika helgedomen
själv är en välbevarad och till
åren 1260-70 daterad madonnabild. Den är kyrkans yppersta
bildhuggarverk, och talar för att
kyrkan vid invigningen helgades
åt Den Heliga Modern. Under
sina fötter trampar Maria en drake och ett lejon i stoftet – två
symboler för världens ondska.
Ursprungligen var koret hennes
självklara plats. Under åren har
hon flyttats till olika platser
inom kyrkan, även varit
förvisad till materialboden. Men sedan 1966 är
hon återupprättad på sin
gamla högsätesplats vid
den norra korväggen.
Unik väggmålning. År
1977 framtogs på norra
väggen fragment av ett
för Mälardalen unikt italienskt- och bysantinskinspirerat muralmåleri.
Det är sannolikt utfört
under senare delen
av1200-talet.

ännu kvar och används. Under
påsken 2007 har ett nytt nattvardskärl invigts. ”Romfars källa” har f.ö. inspirerat Anna-Lisa
Odelqvist-Kruse till kompositionen av en kormatta som tillverkades vid Libraria 1966 och
skänktes av Kyrkliga syföreningen.
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T or n s p e ts en
med
knopparna. Gamla räkenskaper vittnar om att
”anno 1667 Pastor H.
Petrus Irestadius låtit
uppmura tornmuren till
fem fambnar, och upresa
tornspetsen med knopparna”. Det senare arbetet avslutades 1681, och då flyttades även klockorna från den
tidigare stapeln upp i tornet.
Källhänvisning: Västmanlands
kyrkor i ord och bild. Hakon
Ahlberg, Staffan Björklund.
Sammanställt av Karin Jyrell
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Nils William Olsson
In memoriam
Vår tids främste emigrantforskare, Nils William Olsson, avled
20 mars på äldreboendet Mayflower, Winter Park, Florida.
Han efterlämnar hustrun Dagmar f. Gavert, barnen Karna,
Greg och Chris med makar samt
3 barnbarn och 3 barnbarnsbarn.
Han föddes i Seattle av svenska
föräldrar. När modern dog återvände fadern med barnen till
föräldrarna i Skåne, där Nils
William växte upp och gick i
skolan. När fadern gift om sig
flyttade familjen till USA igen
och Nils William studerade vidare där. År 1938 doktorerade
han på en isländsk saga och arbetade sedan i den akademiska
världen.
Under Andra världskriget var
han marinattaché i bl.a. Stockholm. Efter kriget arbetade han
på ambassaden i bl.a. Stockholm. Under ett antal år var han
också director för American
Swedish Institute i Minneapolis.
Därefter var han i mer än 10 år
vd för Swedish Council of America.
Hela livet samlade han uppgifter och forskade om svenska
emigranter, vilket bl.a. resulterade i de värdefulla böckerna Swedish Passenger Arrivals in U.S.
Ports och Swedish Voters in
Chicago 1888. Den senare utgavs när Nils William var 90 år.
Väl över 70 år gammal startade
han tidskriften Swedish American Genealogist (SAG), som utkommit i 25 årgångar. Han skötte produktionen själv och lärde
sig utnyttja datorn, ett hjälpmedel han använde livet ut. Nu är
Elisabeth Thorsell tidskriftens
redaktör.
Nils William ordnade Sverigeresor på 80-talet för emigranter22

nas ättlingar, så att de fick komma till arkiven och till förfädernas kyrkor. När det blev för jobbigt med resorna samlade han
SAG-prenumeranter till en veckas workshop i Salt Lake City,
vilket han gjorde till 1998, då
hans dotter Karna tog över.
För ett enastående arbete med
emigrantforskning fick han
många utmärkelser. Han blev
Årets Svenskamerikan 1969,
fick Emigrantinstitutets Charlottamedalj, fick Victor Örnbergs
pris 1994 mm.

Nils William samlade också
litteratur, både skön- och facklitteratur. Vid varje Sverige-besök
hemförde han ett antal fynd från
antikvariat. Hans bibliotek omtalades som det största privata
svenska bibliotek utanför Sverige.
Vi i vår familj mötte Nils William och Dagmar Olsson sent i
livet. Dagmars släkt i Sverige
hade sagt att Dagmar var gift i
Amerika med Nils William Olsson, som ”var mycket intresserad av släktforskning”. Det fick
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vi erfara långt senare. De båda
brukade varje år komma till
Västerås och träffa Anders H
Pers. Ett år var familjen Pers
bortrest och vi ombads att bli
värdar vid Olssons besök. Från
Vestmanlands läns tidning kom
en journalist och en fotograf.
Journalisten presenterade sig
som Cecilia, men det räckte inte
för Nils William. Hon måste tala
om att hon hette Gyllenhammar
också och så kunde intervjun
komma igång. I fortsättningen
besökte de oss minst en gång per
år. När det blev bestämt att Västerås Släktforskarklubb skulle
svara för Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma 1990 anmälde Nils William att han var
intresserad av att hålla en föreläsning. (Se Arosiana Hösten
1993) Det var ju bästa tänkbara
början på en planering. Föreläsningen blev förstås mycket uppskattad och färden till Arlanda
gick i rasande fart för att han
skulle göra sin 114:de resa över
Atlanten.
Före riksstämman träffades vi i
Olssons hem i Florida och hade i
deras sällskap fantastiska upplevelser. I Salt Lake City träffades
vi aldrig, men när Nils William
1998 insåg att han inte skulle
orka resa till Salt Lake City mer,
skickade han via sin dotter Karna en förfrågan om jag skulle
kunna komma över dit 1999. På
den vägen är det. Även om vi
aldrig träffades mer höll vi kontakt genom åren. Vår familj och
många med oss saknar vännen
Nils William, som kunde ”tala
med bönder på böndernas vis
och med lärde män på latin”.
Ulla Sköld
Foto: Daniel Sköld
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Läsövning
Ett utdrag ur en bouppteckning

Facit kommer i nästa nummer
Västerås Släktforskarklubb
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Avsändare:
Västerås Släktforskarklubb
c/o Sven Olby
Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås

FÖRENINGSBREV

SVERIGE

B

PORTO BETALT

Höstens program
Släkt– och Bygdesforskarföreningen Engelbrekt anordnar släktforskardagar
med utställningar och föreläsningar i Norberg lördag den 30 juni och söndag
den 1 juli.

Årets släktforskardagar med Släktforskarförbundets årsmöte,
hålls i år i Halmstad lördag den 25 och söndag den 26 augusti

OBS! De flesta klubbmötena hålls nu i Kyrkbacksgården. OBS!
"Dum som en ko och klok som en häst." Talesätt och ordspråk om människor och djur.
Tisdag den 18 september kl. 19.00 i Kyrkbacksgården, Lykttändaren.
Fil.Dr. Magdalena Hellquist kommer och berättar.
Anmälan senast 16/9 till Ulla Sköld, tel. 021-80 46 35.
Lantmäterikartor på Internet
Torsdag den 4 oktober kl. 18.00 i Hörsalen på Stadsbiblioteket.
Bengt-Olov Käck från Gävle kommer och demonstrerar.
Ingen föranmälan, utan först till kvarn gäller.
Seder och bruk vid död och begravning. Regler för gravar.
Torsdag den 25 oktober kl. 19.00 i Kyrkbacksgården, Lykttändaren.
Begravningsentreprenör Bengt Gustafsson kommer och informerar.
Har du några frågor i ämnet önskar föreläsaren in dem i förväg.
Frågor och anmälan lämnas senast 21/10 till Karin Jyrell, tel. 021-84 15 88.
Torp och gårdar i Barkarö.
Tisdag den 27 november kl. 19.00 i Kyrkbacksgården, Lykttändaren.
Lill-Cari Kullgren berättar och Hans Larsson visar bilder
Anmälan senast 25/11 till Karin Jyrell, tel. 021-84 15 88.
Information till nya medlemmar.
Tisdag den 11 december kl. 17.30 utanför släktforskarrummet i Stadsbiblioteket.
Personlig inbjudan kommer att skickas ut.

Välkommen!
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