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Forum
Årsmötet inleddes med en intressant 
föreläsning om Amerikaemigratio-
nen av Eva Wassén Eriksson. Eva 
berättade om olika faktorer till att 
mer än 1,2 miljoner svenskar mellan 
1850-1930 emigrerade till Amerika. 
Föreläsningen finns med i det här 
numret, sidan 4. 

På styrelsens förslag beslutades 
att från nästa år höja medlemsavgif-
ten till 180 kr/år för enskild medlem, 
för familjemedlem och juniorer till 
50 kr/år. Orsaken är att Släktforskar-
förbundet höjer den årliga avgiften 
som medlemsföreningarna betalar 
under en treårsperod. Förbundets 
ekonomi är till stor del beroende av 
försäljningen av olika produkter och 
med höjningen vill man få en stabilare 
ekonomi som inte fullt så mycket 
varierar upp och ner med försälj-
ningsresultatet så som fallet är idag. 

En diskussion om hur vi i fören-
ingen skall hantera kontanter kom 
också upp. Bankerna tar inte emot 
kontanter som tidigare. Därför håller 
vi på att utreda frågan om att öppna 
ett Swish-konto. På våra medlems-
möten har vi haft ett oförändrat pris 
på förtäringen under en längre tid. 
Självkostnaden är 50 kr och därför 
behöver vi anpassa priset till samma 
nivå. 

I styrelsen skedde det en del för-
ändringar. Hans Eriksson hade avböjt 
omval, så Yvonne Skogby efterträder 
honom. Johan Skogby valdes in på 
ett år som ett fyllnadsval efter Henry 
Johansson. En presentation av de 
nyinvalda finner du på sidan 17. 

Arkiv Digital har fotograferat 
alla svenska bouppteckningar fram 
till 1940 och gjort dem tillgängliga 
digitalt. Just nu håller företaget på 
med fortsatt fotografering och i vissa 
län har man hunnit ända till 1960. I 
bouppteckningarna finns massor med 
information. Familjemedlemmar som 
vi inte har hittat tidigare när vi har 
forskat kan dyka upp. Det kan stå vad 
de arbetar med, adresser, när äktenskap 

ingåtts och andra värdefulla detaljer. 
Jag tycker att en bouppteckning ger 
mycket ”kött på benen”. Du kommer 
personen mer inpå livet när du kan 
ta del av det som står i bouppteck-
ningen. I de äldre bouppteckning-
arna finns hela bohaget redovisat.  I 
en från 1960 värderades en yxa till 
1 krona, så även här finns intressanta 
uppgifter.

Sedan slutet av 1970-talet pågår 
det i Sverige en inventering av 
gravstenar. Från 1986 har inven-
teringen skett i förbundets regi. Nu 
börjar det bli bråttom för stenar 
plockas bort och den informationen 
som finns på dem försvinner. Det vi 
kan göra är att fotografera och regi-
strera gravstenar för att på det viset 
behålla fakta för eftervärlden. På 
förbundets hemsida finns det en länk 
till Gravstensinventeringen. 

Namn åt de döda är också något 
som vi kan bidra med. Just nu pågår 
arbetet med åren 1830-1859. Även 
här finns instruktioner på förbundets 
hemsida om hur du går till väga. Sju 
församlingar i Västerås är ännu inte 
”adopterade”. Runt om i länet finns 
det också församlingar att börja arbeta 
med. Hittills har det utkommit sju 
upplagor av Sveriges dödbok. Den är 
ett bra hjälpmedel för oss släktforskare 
och även uppskattat för andra, som 
till exempel skatteförvaltningar, arkiv 
och bibliotek.

Förbundet har kommit ut med en 
ny bok om ett vallonbruks histo-
ria. Boken illustrerar, med namn på 
såväl anställda som ägare, hur bl.a. 
smedernas och deras hustrurs liv såg 
ut och hur järnet produceras. Boken 
Bruksfolk och smedjor i Lövsta bruk 

har producerats av Sällskapet Vallo-
nättlingar och finns att köpa i Rötter-
bokhandeln.

I höst händer det en hel del av 
intresse. Den 10 september blir det 
en guidad tur, ledd av Nina Delia, på 
Djäkneberget. Då kommer ättlingar 
till Sam Lidman att ta med Lidmans 

käpp som han fick inför sin grand 
tour-/konvalescensresa samt eventuellt 
också hans träben. Sam Lidman var 
militär, gymnastiklärare, kommunal-
politiker, informator och lektor. Han 
skapade Djäkneberget. Läs mer på 
www.lidmanarkivet.se. 

I år är det 100 år sedan en minnes-
sten – ett stort klippblock – restes på 
Viksäng i Västerås över de soldater 
som avled i spanska sjukan 1918. 
Detta kommer att uppmärksammas 
under hösten, den 21 september. I 
samband med återinvigningen utgår 
en vandring från Viksängs centrum 
mot stenen och vår landshövding, 
Minoo Akhtarzand, kommer att hålla 
tal. Gunnar Andersson i klubben har 
forskat kring några av namnen på de 
döda värnpliktiga som finns angivna 
på minnesstenen. Under hösten 
planeras även föredrag, radioinslag 
och guidade miniresor runt till Väs-
terås kyrkogårdar. Arrangemanget 
är ett samarbete med Västerås 
Släktforskar klubb,  Vi i Viksäng, 
Västerås stad och kamratföreningen F1.

Jag hoppas att ni får en skön 
sommar! 

Eva Engman Fager  
Skogsvägen 20, Västerås

Barbro Greijer 
Karlsgatan 15 C, Västerås

Catrin Lindberg  
Lövhagsgatan 61, Västerås

Alf Olsson   
Boberga Hagaberg 3, Västerås
Monica Pettersson  
Ranstaby 120, Ransta

Nya medlemmar
hälsas välkomna
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Presumtiva emigranter hade knapphändig känne
dom om Amerika och alla praktiska detaljer 
inför en resa över Atlanten. Varför emigrerade så 
många och hur gick det till rent praktiskt? 
På vilka grunder fattade människorna beslutet 
att emigrera?

Text: Kerstin och Simeon Andersson

attigdom var den grundläggande 
orsaken till att så många valde att 

lämna Sverige. Av de som var födda 
under senare delen av 1800-talet 
emigrerade cirka 20 procent av männen 
och 15 procent av kvinnorna. 

De tidiga immigranterna bosatte 
sig på den amerikanska landsbygden 
där de i första hand livnärde sig på 
jordbruk. Pionjärerna som lämnade 
landet under 1840-talet bestod av 
grupper, i första hand familjer. Del-
staterna Minnesota, Pennsylvania,Wis-
consin och Michigan tog emot en 
stor del av svenskarna. 

Orsakerna till Amerika-emigra -
tionen beskriver Eva Wassén Eriksson 
med så kallade push- och pullfaktorer. 
Det är faktorer som här förklarar var-
för svenskarna lämnade Sverige och 
varför det blev så många som valde 
just Amerika som sitt nya hemland. 

Pushfaktorer
I pushfaktorer inkluderas befolk-
nings ökning, rationalisering av 
jordbruket, nödår med missväxt samt 
politisk och religiös ofrihet. Men 
andra faktorer som påverkade var 
omyndighetsfrågan för kvinnor, utökad 
tid för militärtjänst och begränsning 
av rösträtt. 

I mitten av 1800-talet var Sveriges 
befolkning cirka 3,5 miljoner och när 
vi kommer fram till 1900 var befolk-
ningen lite över 5,1 miljoner. 90 procent 
bodde på landsbygden.

Sommaren 1867 var mycket regnig 
i Sverige, medan sommaren 1868 
präglades av svår torka. Det blev 
missväxt och många hade svårt att få 
mat på bordet. Tidningarna skrev om 
det bördiga jordbrukslandet Amerika. 
Många var så desperata att de såg 
en emigration som en sista utväg. 
Missväxten var droppen som kom 
bägaren att rinna över.

En pushfaktor för männen var 
militärtjänsten som 1885 utökades 
från 30 till 90 dagar och från 1901 till 
240 dagar. 

Endast en liten del av befolk-
ningen hade rösträtt. För kvinnor 
kom det att dröja ända till 1921 innan 
deras myndighetsålder blev 2l år. För 
kvinnor som inte ville acceptera att 
någon annan bestämde i deras ställe 
kan omyndighetsfrågan ha varit en 
del i vågskålen inför ett emigrations-
beslut.

1726 beslutades om Konventikel-
plakatet. I den förbjöds religiösa sam-
mankomster annat än för husandakt.
Den religiösa intoleransen och kyr-
kans starka grepp påverkade i hög 
utsträckning svenskarnas vardag. 
Folket ville ha friheten att få bestämma 
över sitt eget liv – att slippa kyrkan. 
Det var ett stort antal som lämnade 
Sverige av just religiösa skäl. 

En bidragande orsak till emigra-
tionen var att ång båts trafiken etable-
rades 1840 och i takt med det så blev 
det också billigare och enklare att ta 

sig till Amerika. Detta startade i sin 
tur  en massemigration från Sverige 
och stora delar av Europa. 

Pullfaktorer
Propagandan för att få svenskar att 
lämna landet hade ett stort antal 
intressenter. Dels var det den ameri-
kanska staten och dess delstater som 
sökte arbetskraft, dels emigrantrederier 
och emig rantagenter som ville ha 
resenärer. 

Det fanns två pullfaktorer som 
drog invandrare till just Amerika. 
Den ena var The Homestead Act, 
som innebar en möjlighet att köpa 
eller att gratis få odlingsbar jord, det 
andra var möjligheten att få arbete. 

Propaganda var kanske den allra 
största orsaken till att svenskarna vå-
gade ta steget. Propagandan förekom 
i en betydande omfattning i form av 
infor mation, reklam, tidningsannonser 
och så kallade Amerikabrev.

En stark pullfaktor var emigrant -
agenter, vilka har haft en mycket 
underskattad men betydande påverkan 
på antalet som emigrerade.

Passtvång
Det var förbjudet att lämna landet 
utan tillstånd. För att resa utomlands 
var svensken skyldig att från 1739 ha 
pass (och från 1812 gällde det även 
vid resa inom Sverige).

Ingen skulle kunna flytta utan 
att bli antecknad i kyrkans in- och 

F

merika-
emigrationen
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utflyttningsbok men genom en lucka 
i lagen, vilken innebar att endast 
de som skulle emigrera till någon 
främmande världsdel behövde en 
flytt attest, kunde förbudet kringgås. 
Många emigranter tvingades ta en 
omväg över Tyskland eller England.

Biljetter
Ett sätt att få biljett till Amerika var 
att skicka ett så kallat ”för-bud” 
vilket innebar att en person, oftast 
familjefadern, reste i förväg för att 
jobba ihop till familjens biljetter. 

En annan möjlighet var att få en 
pr epaid-ticket (förköpt biljett). Det 
innebar att någon immigrant i Ame-
rika skickade hem en biljett till Sve-
rige. Av de passagerarna som reste 
med ett brittiskt rederi från Sverige 
under 1880-talet, så hade cirka hälften 
en prepaid-ticket.

Ytterligare alternativ var att 
emigranten skrev på ett arbetskontrakt 
för att arbeta på järnvägen, i skogen 
eller i en gruva, vilket kunde inne-
bära att arbetsgivaren i Amerika för-
skotterade biljetten. Det skulle sedan 
arbetas av under en bestämd tid, som 
oftast var minst ett år. Inte sällan var 
dessa kontrakt rena slavkontrakt med 
långa arbetsdagar i en undermålig 
arbetsmiljö.

Propaganda
I Nordamerika rådde stor efterfrågan 
på arbetskraft och några delstater 
startade därför speciella myndigheter 
för immigrationsfrågor. Ett flertal 
delstater bedrev annonskampanjer för 
att locka till sig invandrare.

Inför resan gällde det att känna till 
Amerikas invandrings lagar. Några 
amerikanska stater tryckte upp lock-
ande broschyrer för att alla skulle 
vara väl förberedda på vad som för-
väntades av dem i det nya landet.

 Vissa delstater hade även enga-
gerat emigrant agenter som kom till 

Europa och erbjöd arbete. De lockade 
även med möjligheten att bilda nya 
kolonier i Amerika.

Amerikabrev
Kontakten med Sverige var oerhört 
viktig. Därför blev breven, som 
har kommit att kallas Amerikabrev, 
mycket värdefulla.

Genom breven ville avsändaren 
naturligtvis visa att man hade lyckats 
i det nya landet. Ett brev kostade 
1858 1,60 kr, vilket i 2017 års pen-
ningvärde motsvarade 107 kr. 

De allra första Amerikabreven 
publicerades så tidigt som under 
1840-talet i tidningen Aftonbladet.

Etertraktad arbeskraft
Vetskapen om att få ett arbete var 
avgörande för beslutet att emigrera. 
Bland annat hade inbördes kriget i 
Amerika medfört att det blev arbets-
kraftsbrist och att värva europeer blev 
ett sätt att få hjulen att börja snurra. 
Svenskarna visste att de var efter-
traktade som arbetskraft. Det allmän-
na omdömet om svenskar var att de 
var renliga, gudfruktiga, ärliga och 
arbetsamma med hög arbetsmoral.

Männen tog arbete i skog, på såg-
verk, i gruvorna eller som rallare på 
järnvägen. Villkoren inom industrin 
kunde vara ganska tuffa med upp till 
elva timmars arbetsdag, sex dagar i 
veckan. Förutsättningarna inom skogen, 
på järnvägarna eller i gruvorna skil-
de sig inte så mycket från indutrin.

Även de svenska kvinnorna, som 
hemma i Sverige hade varit pigor, 
kom att bli eftertraktade som hembi-
träden – ”swedish maids”. De kunde 
även erbjudas arbete som sömmer-
skor, tvätterskor eller inom textilin-
dustrin.

Unga män och kvinnor lockades 
efter hand att framför allt bosätta sig 
i städerna New York, Minneapolis 
och Seattle. Storstaden Chicago kom 

att bli den största svenskstaden och 
hade runt 1900 en större svensk be-
folkning än Göteborg vid samma tid.

Emigrationsindustri 
Genom emigrationen kom rederi-
näringen igång på allvar. Över tid 
gick det allt snabbare att ta sig över 
Atlanten. Med segelfartygen kunde 
det ta upp emot 100 dygn men med 
ångbåtarna förkortades restiden med 
20 dygn.

Rederierna bedrev en omfattande 
reklamkampanj genom egna färgglada 
broschyrer och affischer.

Runt emigranterna fanns en 
omfattande organiserad affärsverk-
samhet som kan betecknas som en 
emigra tionsindustri av stora mått.

När alla utgifter – från hemmet till 
slutdestinationen – räknades samman 
blev kostnaden betydligt större än 
själva båtbiljetten. Hela resan kunde 
kosta mer än en halv årslön för en 
dräng. Det kan därför inte endast 
ha varit fattigdom som gjorde att så 
många lämnade landet. Agenter, 
rederier och propaganda hade sin del 
i emigrationsindustrin.

Vad var det egentligen för per-
soner som var emigrantagenter? Ett 
flertal av dem hade tidigare sysslat 
med handel och hade någon form 
av praktisk handelsutbildning, viss 
social status och stor umgängeskrets. 
Andra hade under kortare eller längre 
tid vistats i Amerika och det gjorde 
också att deras information om landet 
och om emigrantbåtarna gav ett tro-
värdigt intryck. De kom att ha stor 
makt och kunde påverka slutdestina-
tionen i Amerika.

Emigrantagenterna fungerade 
som en slags resebyrå. De hade ett 
samarbete med en eller flera emigrant-
rederier.

”Jag bedömer därför att det inte endast kan ha varit 
fattigdom som gjorde att så många lämnade landet” 
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Informationskanaler
Emigrantagenternas viktigaste 
informationskanal var i sin tur under-
agenterna. Exempelvis så hade 
Guion Line, som var ett rederi av 
medelstorlek, tillgång till c:a 50 
underagenter i Sverige. För samtliga 
emigrantrederier är bedömningen att 
det fanns c:a 1 500 underagenter.

Men för att alla delar i kedjan 
skulle fungera, så att emigranten 
lyckligt ankom Amerka, krävdes en 
betydande och nödvändig underorga-
nisation. På det lokala planet fanns – 
förutom underagenter – lokalagenter 
som var knutna till underagenterna. 
De var den förlängda armen ute i 
socknarna och var en viktig länk. 
Lokalagenterna betraktades som en 
inofficiell kontaktperson som mot en 
mindre summa hjälpte underagenten 
att ge allmänheten råd och om möjligt 
övertala de tveksamma att välja just 
emigrantagentens kontrakterade linje.

Leaders och yankees
Ytterligare en grupp som var en del 
av emigrationsindustrin var svensk-
amerikaner, leaders. De var jämte 
yankees konkurrenter till emigrant-
agenter, underagenter och i viss mån 
till lokalagenter och var samtidigt en 
del i den långa kedjan för att påverka 
fler svenskar att lämna landet.

Svenskamerikaner var de som 
var födda i Sverige och enbart var 
hemma i Sverige på besök i avsikt 
att värva emigranter. När tillräckligt 
många hade värvats återvände han till 
Amerika och kom att under resans 
gång agera som reseledare (leader).

En yankee är en person från de 
nordöstra delarna av Amerika. De 
var, precis som leaders, personer 
som emigrerat och reste till Sverige 
för att rekrytera emigranter men 

de anlitades av emigrantagenter, 
emigrantrederier, ett par amerikanska 
stater, amerikanska järnvägsbolag 
och landbolag för att samla större 
sällskap som ville lämna Sverige. 

Yankees hade rest över Atlanten 
flera gånger tidigare och kände väl 
till båtarna. De hade också en stor 
fördel gentemot både emigrant-
agenter och underagenter i det att de 
kunde köpa prepaid-tickets på be-
ställning. Dessutom bodde de i Ame-
rika, kände till landet och behärskade 
engelska.

Bröderna Larssons arkiv
Det finns några emigrantagenter som 
vi vet mer om än de övriga. De fem 
bröderna Larsson är ett exempel.
Äldst i syskonskaran var Johannes, 
som föddes 1845 och var den av 
bröderna som, med undantag för 
en kortare Amerikaperiod, i princip 
kom att stanna i Västergötland. Året 
därpå föddes Elias. Han ändrade sitt 
namn till Elis F (Fredsén) Larsson. 
Broder nummer tre var Andreas, som 
amerikaniserade sitt namn till Andrew. 
Därefter föddes August och slut-
ligen kom Samuel, som även han 
amerikani serade sitt namn till Sam.

Den som drev verksamheten 
framåt var Elis. Han var den av 
bröderna som först emigrerade till 
Amerika och som fick de andra att 
komma efter. 

I Amerika fick bröderna Larsson 
kontakter och erfarenheter, vilka kom 
till användning vid återkomsten till 
Sverige och starten av deras emig-
rantagentverksamhet.

Bröderna bedrev också en om-
fattande underagentorganisation och 
blev generalagent i Sverige för det 
tidigare nämnda rederiet Guion Line 
i Liverpool.

Emellan sig skrev de en hel del 
brev om såväl deras privatliv som 
deras affärsverksamheter, men deras 
rörelser fick också brev från rese-
närer och potentiella emigranter. 
Bröderna Larssons arkiv omspänner 
handlingar från tiden 1873-1933, 
totalt 109 volymer med brev. Totalt 
finns det mellan 25-30 000 brev, vilket 
gör att bröderna Larssons arkiv är 
en guldgruva för släktforskare. Se 
ovan!*)

Sammanfatttning
Det var inte bara fattigdom som låg 
bakom den stora emigrationsvågen 
till Amerika. Argumenten från män-
nens sida var höga skatter, tvånget 
att göra värnplikt, trångboddhet, 
höga hyror och begränsad rösträtt. 
Kvinnorna framhåller ett slitsamt 
arbete som piga med långa arbetsda-
gar, låg lön och ingen ledighet som 
skäl för utvandringen.

Amerika behövde arbetskraft och 
en del stater bedrev en omfattande 
propaganda för att locka till sig in-
vandrare.  

På det lokala planet fanns emigrant-
agenterna som propagerade för utvand-
ring. Agenterna fungerade som en 
slags resebyrå som samarbetade med 
rederierna. Runt emigranterna fanns 
en omfattande organiserad affärs-
verksamhet som såg till att emigran-
ten kom fram till sitt mål.

Statistiska Centralbyråns be-
dömning är att minst 1,2 miljoner 
lämnade landet via svenska hamnar 
och av dessa kom cirka 200 000 att 
återinvandra till Sverige. n

”Amerika i sikte” 
av Willy Turesson, 
1981. Väggrelief i 
Utvandrarnas hus i 
Växjö.

*) Riksarkivet; 10774 Bröderna Larsson 
och Co:s arkiv  GLA/C0023 1873 – 1933:
https://sok.riksarkivet.se/amnesomrade?pos
tid=Arkis+873b2e0b77a111d5a6f20002
440207bb&infosida=amnesomradeemigra
tion&flik=1&s=Balder
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Soldater på övning vid Västerås Regementes 
övnings fält i Salbohed 1905. Andre man från höger 
i övre raden är Ture Olsson. Det är ledtråden som 
blyertsskriften på bilden förmedlat till framtiden.

Fotot hittades vid en rivning av en 
gammal mangårdsbyggnad på Skars-
vad gård i Breds socken, ca en km 
söder om Hällby, för snart 20 år sedan. 
Jag fick ta hand om det och för en 
tid sedan väcktes intresset till liv om 
det gick att identifiera vem denne 
Ture Olsson var.

 Riksarkivets folkräkningar gav 
träff på en Ture Julius Olsson född i 
Skultuna socken 1884. Rätt ålder och 
jag började följa upp familjen Olsson 
med tanken att hitta nu levande släk-
tingar som skulle kunna bekräfta att 
denne Ture var på fotot.

Tures far var Johan Fredrik Olsson 
född 1854 i Hackvad i Örebro Län. 
Mor var Kristina Matilda Larsdotter, 
född 1848 i Kräcklinge socken. 
1884, alltså samma år som Ture 
föddes, flyttar familjen från Åkesta i 
Skultuna till Myrby i Badelunda.
I familjen finns nu tre söner, födda 
1880, -82 och -84. I Myrby föds 1888 
sonen Filip Matthias. 1889 drabbas 
familjen av en tragedi, då modern 
Kristina avlider i cancer i en ålder av 
40 år. Året efter gifter Johan om sig 
med Amanda Kristina Pettersson,
född 1858, också hon från Kräck-
linge. Nu har familjen också lämnat 
Myrby och brukar Önsta gård strax 
norr om Västerås. 

Här gör jag nu egentligen ett miss-
tag, för jag går direkt på folkräk-
ningen 1910 och hittar Ture i Gryts 
socken på gården Högtorp som han 
arrenderar. 1912 gifter sig Ture med 
Lilly Hildur Andrea Karlsson född 
1887 i Björkvik. 1913 föds deras dotter 
Ingegärd men hon avlider samma år. 
1915 får familjen en dotter Gunvor 
men även hon avlider efter bara en 
kort tid. 1916 föds sonen Johan Fredrik 
och 1918 sonen Bo Arne. Ännu en 
tragedi kommer att drabba familjen 
då Lilly avlider 1925.

Text: Börje Öhrling

Efter 3 år (1928) gifter Ture om 
sig med Eugenia Irene Maria Paulin 
från Björkvik. Vem var då denna 
Eugenia? Jo hon var syster till Tures 
avlidna fru Lilly. Eugenia var född 
1889. Familjen finns nu på Rottninge 
gård i Nykyrka församling i Söder-
manland. Ture Julius avlider den 24 
januari 1973 och hustrun Eugenia i 
december samma år.

Men hur slutar nu historien? Hur 
kunde vi vara säkra på att den svaga 
blyertstexten på fotot verkligen var 
rätt Ture? 

Tures son Johan Fredrik fick 
en son, Klas 1949. Denne Klas bor 
fortfarande på Rottninge i Nykyrka 
församling och en telefonkontakt 
med Klas och överföring av bilden 
bekräftade att soldaten på bilden var 
Klas farfar Ture Julius.

Vad var det då för misstag jag 
begick som jag nämnde tidigare? 
Jo, Klas Olsson berättade att två av 
sönerna i Olssonfamiljen flyttat från 
Västerås och köpt gårdar i Bred – 

bl.a. Hällby gård. ”Men där bor ju 
jag!” sa jag till Klas.

Om jag hade fortsatt att följa 
famil jen i Västerås hade jag sett att 
de flyttat från Önsta gård till grann-
gården Apalby och att bland de fyra 
söner som föddes på 1890-talet var 
David och Edvard som på 1930-talet 
köpte Hällby respektive Vreta gård i 
Breds socken! David och Edvard var 
ju halvbröder med Ture. Eftersom 
jag bott i Hällby nästan hela mitt 
75-åriga liv, kändes det lite snopet 
att jag bott på samma ställe som Tures 
släkt. David och Edvard kände jag 
mycket bra men var inte medveten 
om att de var åtta söner där namnet 
Ture var en av dem.

Familjen Olsson bor fortfarande 
kvar i Hällby. Men varför fotot låg 
där fastän en helt annan släkt bodde 
på gården under större delen av 
1900-talet är en gåta! Fotot är numera 
i säkert förvar för framtiden i Läns-
muséet i Västerås.  n

Den gamla bilden



8 Arosiana 2-2019

Aina Wifalk och rollatorn

Så länge människan gått upprätt har 
hon troligen funderat på olika hjälp-
medel när hon av någon anledning 
fått problem att gå. Kanske använde 
man en avbruten trädgren att stödja 
sig på. När hjulet kom in i bilden 
togs det till hjälp. Så t ex fanns en farao 
i forntida Egypten som regerade från 
en stol på hjul. Så småningom kom 
någon på att sätta hjul på en s.k. gå-
bock. Utvecklingen gick framåt.

I våra dagar är rollatorn ett 
vanligt inslag både inomhus och 
utomhus och finns på varje hjälp-
medelscentrum. Få vet dock att vi 
har Aina Wifalk att tacka för konstruk-
tionen av den moderna rollatorn, 
detta hjälpmedel, som med smärre 
ändringar används än idag av så 
många. 

Medicinhistoriska Sällskapet 
Westmannia, (där vi, Margareta 
Machl och Kerstin Rännar, är med-
lemmar), är en förening som bl.a. 
dokumenterar medicinhistoriskt 
intressanta personer. Vi tycker att 
Aina Wifalk, den moderna rollatorns 
skapare och konstruktör, borde bli 
känd och erkänd för sitt livsverk. 
Aina Wifalk bodde och arbetade 
dessutom i vår hemstad Västerås.

Aina föddes den 21 mars 1928 i 
Skåne. Föräldrarna arrenderade ett 
jordbruk vid Sextorps slott i Lyby 
socken, där Aina växte upp. Hon lär 
vid något tillfälle ha sagt att ”man 
behöver ha rötter i jorden för att 
orka med livet och att myllans styrka 
är en styrka för själen”.

Aina tog realexamen och gick 
sedan på lanthushållsskola. År 1949, 
21 år gammal, sökte hon och kom 
in på Södra Sveriges sjuksköterske-
hems sjuksköterskeskola i Lund. 
Framtiden verkade utstakad. Men 
samma år drabbades Aina av polio. 
Hon överlevde med skador som bl.a. 
medförde stora svårigheter att gå och 
tog sig fram med hjälp av två käppar. 
Hennes kämpaglöd är inte att ta miste 
på! Hon såg då och i fortsatta livet 
hellre möjligheter än ”omöjligheter”. 
Då utbildning till sjuksköterska var 
utom räckhåll på grund av polio-
skadorna läste hon vidare och utbildade 
sig till kurator. 

År 1957 blev en vändpunkt i 
Ainas liv. Vid Västerås lasarett öpp-
nades en ortopedklinik med Torsten 
Jerre som överläkare. Denne Jerre 
hade Aina träffat tidigare och fått 
god kontakt med. När det inrättades 
en kuratorstjänst på ortopeden skulle 
Jerre absolut ha Aina på den tjäns-
ten och så blev det. Hon flyttade till 
Västerås. 

Aina var engagerad och empatisk 
med stora kunskaper inom sitt områ-
de. ”Hennes betydande kunskaper på 
de sociala författningarnas område är 
av största betydelse”, menade dr. Jerre. 
Aina var dessutom en viljestark och 
orädd person som kunde läxa upp 
överheten om någon handikappad 
patient blivit försummad. 

Utanför detta i och för sig 
krävande arbete deltog Aina i di-
verse engagemang: bildandet av 

handikappföreningar, som Lunds 
invalidförening, Västmanlands läns 
MS-förening, Trafik- och polioska-
dades förening, informatör hos 
HCK, Handi kappföreningarnas Cen-
tralkommitté, deltog i kyrkans arbete 
i Västerås och Nordiska kyrkoför-
eningen på Costa del Sol i Spanien. 
Under senare delen av sitt liv vistades 
Aina ofta i Spaniens varma klimat 
för att få lindring för de smärtor som 
ständigt plågade henne.

Efter att i många år tagit sig 
fram med hjälp av två käppar blev 
hennes axlar så småningom utslitna. 
Dygnet runt funderade Aina på hur 
man skulle kunna göra livet lättare 
för personer med svårighet att gå. 

Ett resultat av hennes tankemöda 
blev manopeden, ett träningsred-
skap för både armar och ben, och 
som fort farande finns i bruk, mest 
på servicehus och vissa rehabili-
teringsavdelningar. 

Aina hade också 
en idé om en gåstol på hjul, 
rollator, och hade mycket 
bestämda åsikter om hur den 
skulle se ut. Den skulle vara 
lätt men stadig, hopfällbar, ha 
handtag, sittbräda och bromsar. På 
landstingets verkstäder i 
Västerås tillverkades en 
sådan. Idén till förbätt-
ringar fick 
hon när hon 
såg bokvagnar-
na på biblioteket samt 

TEXT: Kerstin Rännar

Aina Wifalk, som själv led av svår värk och ett 
besvärande handikapp, tog med fantasi och 
sunt förnuft fram en modell av den moderna 
rollatorn och startade produktion av den.

Manoped
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när hon frostade av kylskåpet. Inköp 
av nya hjul och en kylskåpshylla för 
bagage. Då fungerade det!

Utvecklingsfonden godkände 
hennes ansökan om bidrag och kon-
takt togs med en firma som tillver-
kade handikapphjälpmedel. År 1980 
tillverkades den första rollatorn och 
såldes i 850 exemplar. Aina döpte 
den till Petrus. Något patent tog ald-
rig Aina då hon tyckte att rollatorn 
skulle tillhöra alla. Hon fick någon 
procent på försäljningsvinsten, som 
hon skänkte till Svenska kyrkan i 
Costa del Sol i Spanien.

År 1976 fick Aina sjukbidrag och 
slutade som kurator. Axlarna var helt 
utslitna då hon i så många år använt 
sig av käppar för att kunna gå. De 
sista åren använde hon rollatorn som 
gånghjälpmedel.

Sorgligt nog fick Aina inte upp-
leva framgången med rollatorns 
utveckling så länge. Efter en svår 
sjukdomsperiod avled Aina 1983.

För att hedra Aina Wifalk och 
hennes konstruktion av den moderna 
rollatorn har hon fått en gata uppkallad 
efter sig. Gatan går från Cedergatan 
till akutmottagningen och ligger 
inom lasarettsområdet inte långt från 
där Aina hade sin bostad och sitt arbete. 

Skriften Aina Wifalk och rollatorn 
är utgiven av Medicinhistoriska 
Sällskapet Westmannia.
Den kostar 50 kr och kan beställas 
genom Kerstin Rännar, 
tfn 0706 663156 eller 
kerstin.rannar@gmail.com

… som invigdes 2015 på Aros Congress Center. Det är en vägg fylld med 
fotografier av 20 prominenta västeråsare eller personer med stark koppling
till staden. Där finns en bild av Aina Wifalk. [Red. anmärkning.]

Aina Wifalk. Förutom rollatorn (bilden 
ovan) har hon uppfunnit manopeden, 
ett träningsredskap som än i dag 
används i äldrevården (se exempel på 
föregående sida).

Kerstin Rännar

För att göra besökare nyfikna på och inspirerade av 
Västerås och Västmanland har marknads förings

bolaget Västerås & Co tillsammans med 
Västerås Convention Bureau 

skapat en Wall of 
Fame  …

Aina Wifalks gata. Den ligger på lasarettsområdet och går från akuten till Ce
dergatan. Foto: Ingegerd Backlund
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läktträdet som var utlagt 
visade på svenska anor från 
norra Skåne och trakterna av 

Össjö och Bjuv. Ett mail sändes till 
en av träffarna och svar kom nästan 
omgående med en 9-sidig bilaga med 
en släktutredning om vad som hade 
föregått flytten från Skåne samt en 
omfattande beskrivning av själva 
resan.

I trakterna av Bjuv finns numera 
nedlagda kolgruvor. Under början 
av 1880-talet hade Nya Zeeländska 
myndigheter erbjudit svenska gruv-
arbetare arbete och nästan fri resa till 
Nya Zeeland.

Den familj som vi nu ska följa 
är August Persson Hjort, född 1849 
i Össjö i Skåne. August var gift med 
Botilda Bengtsson, född 1845 i Rya 
socken. De hade gift sig den 6:e 
december 1873. De fick tre döttrar; 
Justina 1874, Elina 1877 och Esther 
1880. Elina avled i TBC 1882. Med 
på samma resa är också Augusts syster 
Petronella och hennes man Sven 
Nilsson.

August hade godtagit de Nya 
Zeeländska myndigheternas erbju-
dande om arbete och subventionerad 
resa. Kostnaden för resan var 48 
pund men Nya Zeeländska staten 
står för 43 pund, så de betalade bara 
5 pund. Samma avtal hade förmodligen 
även Sven och Petronella.

Den 8 mars 1884 lämnar de 
bostaden i Bjuv för att resa till 
Plymouth i England. Resan är inte 
dokumenterad men företogs med all 
säkerhet med ångbåt från Svensk 
hamn.

Den 29 mars avgick ångbåten 

Victory från Plymouth med totalt 
370 immigranter samt 61 privata 
passagerare, plus besättning. Victory 
hade ett tonnage av 2840 ton.

Det var alltså fyra i familjen 
Persson som nu började detta äventyr. 
Den 4 april passerades Teneriffa efter 
att ha haft hårt väder på Biscaya. 
Den 12 april passerades ekvatorn 
och de beskriver att hettan är inten-
siv. Av beskrivningen framgår även 
att Victory gick för segel, och att 
de efter att ha passerat Sydafrika 
mötte svåra vindar. Under 10 dagar 
tillrygga lades bara 200 sjömil per 
dag. Victory hade förutom passa-
gerare och förnödenheter också ca 
2000 ton last för Nya Zeeländska 
hamnar.

Botilda Persson hade under resan 
inte känt sig riktigt kry och det blev 
ingen bättring under den hårda resan 
mot målet. Den 14 maj passerades 
Cape Leuwin och Tasmanien kunde 
skönjas fem dagar senare. Nu hade 
vädret blivit bättre med medvind och 
färden mot målet Wellington gick 
raskt.

Botilda blev nu allt sämre och 
den 24 maj var hennes resa slut. 
Hon avled till följd av uttorkning av 
sjösjuka.

När August blir medveten om 
vad som verkligen hänt händer något 
mycket märkligt. August förlorar 
totalt sin hörsel och dövheten varar 
livet ut! Botilda begravs till havs. 
Nu är det bara en dag kvar på resan 
och under chock och sorg får August 
och den 9-åriga dottern Justina och 
3-åriga dottern Esther försöka förstå 
vad som hänt deras mor och vad 

som hänt fadern som inget hör. En 
tröst för August är nog att systern 
Petronella är med på båten. Förutom 
Botilda hade ytterligare två dödsfall 
inträffat under båtresan.

Om själva ankomsten till 
Welling  ton den 25:e maj står det i 
anteckningarna att det är inte den 
bästa dag att komma till främmande 
hamn en söndag eftermiddag, när allt 
är stängt och mottagarna är lediga 
och oförberedda. Det var väl så att 
bristen på möjligheterna att kommu-
nicera gjorde att mycket fick impro-
viceras. En viss trygghet för August 
var dock att hans bror Carl Petter 
redan 1874 rest till Nya Zeeland och 
var etablerad i landet och kunde nu 
ta emot den decimerade familjen, 
vilket väl också blev en chock för 
Carl Petter.

En del av dessa uppgifter kommer 
från brev som senare skickats från Nya 
Zeeland till Össjö i Skåne där släkten 
fanns. Där omtalas att döttrarna under 
sin uppväxt blev väl omhänder tagna 
av Petronella och Carl Petters fru.

 Fadern August hade ju förlorat 
sin hörsel, vilket försvårade hans liv i 
det nya landet. Något arbete i gruvan 
blev det inte för August och det om-
talas senare att hans uppgifter var att 
bl.a. samla och hugga ved (samt att han 
under vedhuggningen visslade !). 1893, 
alltså nio år efter att August och 
Petronella kommit, så anlände även 
brodern Gustav från Sverige. Till 
deras släktnamn Persson hade de lagt 
till namnet Hjort, med hänvisning till 
att de kom från en gård i Össjö sock-
en hade namnet Hjortebo.

Text och bild: Börje Öhrling

De emigrerade till
Kontakter som kommer via DNA-topsning öppnar 
nya perspektiv på den svenska utvandringen. En 
topsad familjemedlem vars far är född i norra 
Skåne fick träffar från Nya Zeeland.

S
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I ett brev från en släkting i Skåne 
daterat 1985 beskriver denne att det 
hade kommit brev med beställningar 
på vissa varor som de ville få till 
Nya Zeeland. T.ex. 1902 beställdes 
följande varor:

1 harv, 30 harvpinnar, 2 liar, 200 
pistolkulor och 1 skruvnyckel. Ytter-
ligare tre brev med beställningar 
finns i släktens förvar i Skåne. Det 
är uppenbart, med tanke på beställ-
ningarna, att de bedrev jordbruk för-
utom gruvarbete.

Hur gick det nu för släkten 
Persson där borta? August fick ett 
långt liv och avled 1942 vid 92 års 
ålder. Carl Petter avled 1916, 65 år. 
Petronella avled 1922, 66 år. Sven 
Nilsson avled 1914, 65 år. Gustav 
avled 1918 i Spanska sjukan, 72 år.

Artikeln om släkten Persson Hjort 
bygger på mailkontakter med Est-
her Persson/Ross sondotter Trischa 
Dunn i Nya Zeeland. 

DNA-träffen Trischa Dunn 
2:a kusin, Centimorgans 47 och 
Longest Block 25 + X-Match, som 
min dotter dotter Emma Bergman i 
Västerås har i sina träffar.

Augusts dotter Justina gifte sig 
1894 med Jens Sonner Jensen. Han 
var född i Aarhus Danmark 1871 och 
avled 1918 i lunginflammation, som 
nog kan tolkas som Spanska sjukan.
Justina avled 1950, 76 år. Augusts 
dotter Esther gifte sig 1912 med 
Victor Jesse Mc Leod Ross. Esther 
avled 1925 i bukhinneinflammation 
(peritonitis), 45 år. Victor Ross avled 
1960, 79 år. Ättlingar efter de som 
utvandrade från Skåne utgör idag en 
stor släkt på Nya Zeeland.  n

Här framgår inte hur Emma är släkt med August och Botilda, men det vet vi just nu inte helt säkert!
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Årsmötet 27/3
Hans Eriksson avtackas för hans arbete i styrelsen med blommor av Kerstin Andersson.
Kerstin tackade också Eva Wassén Eriksson för hennes föredrag om utvandringen till Amerika (se sidan 4).
med att överräcka en bok om Bråfors Bergsmansby. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på fika.
Men vänta nu … vem är snyltgästen? Foto: Börje Öhrling.

Bildsidan

Medlemsmöte 
24/4
Föredrag av Silva 
Pettersson där hon 
berättar hur hon 
har gått till väga för 
att finna historiken 
över fastigheter 
och dess ägare från 
tidigt 1900tal.
Foto: Sven Olby.
Vänster: Stora Tall
backa på Djäkneb
erget förra 
sekelskiftet.
Bild: Vykort
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Läsövningen är denna gång hämtad 
från en mönstring av Livkompaniet 
vid Västmanlands Regemente som 
skedde i ”Westerås Stad d 5 Martii 
1762”. Ofta finns uppgift om soldatens 
dödsdag i generalmönster rullorna om 
denna uppgift saknas i kyrkoböckerna.

Exemplet är hämtat från:
ArkivDigital Generalmönsterrullor - Västmanlands 
regemente 070 (1762-1768) Bild 60 sid 9. 
Riksarkivet Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande 
volymnumrering, SE/KrA/0023/0/70 (1762-1768), 
bildid: A0028043_00009.
Vi tittar på soldaterna No 40 och 50 som tillhör 
Liv kompaniet.

Rubrikerna är från vänster till höger:
Compagnie Nummer
Rotens ock Karlens Namn
Ålder
Tienst(te)tid
Födelseort
Gift elr Ogift
Påstående Mönstrings Annotationer

Några förklaringar:

Påstående = nu pågående
Förberörde = tidigare nämda
West = västmanlänning
Emedlertid = under tiden
Wargeringskarl = reservsoldat
Aproberas = godkänns

Läsövning
Av: Ingemar Widestig

40 Wreder Jan Jansson död i Gartz in Jan: 1759
ock ärsat i Pommern in Junii samma år med Claes
Fredrich Lindroth som åter afgåt til Nerikes ock
Wermelands Regemente d: 14 Aug: 1759, ock år 
i stället antagen d: 8 Dec: förberörde år An-
ders Andersson, 
22, 2 West: Gift
Liten, ung ock swag: ställes emedlertid som
Wargierings Karl för Roten: Vacant.

50 Glader Anders Larsson död i Stralsund d: 11 Jan: 1759
ock ärsat med Olof Olsson d: 14 April samma år,
hwilken blifwit Transporterad d: 16 Martii 1761
til No 54 Frisks Rote, samt i stället ärsat d: 2
Junii samma år med Eric Ersson
30, 1 West. Gift, Aproberas
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Ibland händer det att vi släktforskare stöter på händelser, som 
fångar ens intresse mer än annat. Något som triggar igång jakt
instinkten och får en att sitta uppe halva natten, ivrigt sökande i 
de digitala arkiven. Denna historia är precis en sådan händelse, som 
börjar med en notering i Västerås domkyrko församlings dödbok 
den 15 augusti 1843. Där står: Johan Gustaf Ljung 36 år, brand-
vakt. Våldsamt behandlad den 14 augusti av f.d. skräddar gesällen 
Gustaf Hellström, dog han genom följderna därav. Mord!

Westmanlands Läns Tidning. 
Mordet.
Thorsdagen den 17 Augusti 1843:
”Brandvakten och brofogden J Jung 
blev förliden Tisdagsafton av 
vanfrejdade och försvarslöse f.d 
skräddare gesällen Gustaf Hellström 
vid Stångjärnsvågen därstädes med 
ett järnspett så illa slagen i huvudet, 
att han dagen därpå å lasarettet av-
led. Hellström är en ung man mellan 
20 år och 30 år, som tillika med sin 
hustru mer än en gång varit tilltalad 
och straffad för stöld samt för övrigt 
blivit känd för ett lastbart leverne.”

Vilka var inblandade i brottet?
Blivande brandvakten och brofogden 
i Västerås stad, Johan Gustav Ljung, 
föddes år 1807 i Skornome, Hagby 
socken, Upplands län, äldste son till 
skomakaren Gustav Ljung och hans 
hustru Stina Eriksdotter. Vid 18 års 
ålder blir han dräng i Badelunda. 
Kommande år arbetar han som dräng 
i olika socknar i Västmanland, tills 
han 1832 kommer till Tillberga och 
träffar sin blivande hustru Johanna 
Persdotter. Det blir bröllop 1835 i 
Dingtuna, och första barnet, sonen 
Karl Johan föds. En kort tid därefter 
söker sig de unga makarna bort från 
sina ambulerande dräng- och pigliv. 

De flyttar in till Västerås, med, 
får man förmoda, en from förhopp-
ning att kunna skapa sig ett bättre 
liv. Johan blir anställd av staden som 
brandvakt och brofogde. Familjen 

utökas med döttrarna Johanna Augusta 
och Fredrika Sofia. Någon lugn till-
varo i staden fick dock inte familjen. 
Under de kommande sju åren byter 
de bostad fem gånger.

År 1840, efter gudstjänsten, blir 
brandvakt Ljung och ytterligare en 
person attackerade av ett stenkas-
tande gäng ”överlastade” personer. 
Ärendet kommer upp i Västerås 
kämnärsrätt i maj detta år. Samma 
dag står en person inför rätta ankla-
gad för ”andra resan” stöld. Det är 
Gustaf Hellström, blivande mordoffer 
och blivande mördare på samma 
plats vid samma tid, tre år innan 
mordet sker.

Vad vet vi om mördaren Gustav 
Hellström?
Född 1815 i Kolbäcks socken, son 
till gifte drängen Per Hellström och 
hans hustru Johanna Norin. Fem år 
gammal kommer Gustaf med föräld-
rarna till Västerås. Pappan tituleras 
kungsträdgårdsdräng. 14 år gammal 
blir Gustaf lärling hos skräddarmästare 
Anders Gustaf Sätterström i Arboga, 
där han blir kvar i fem år. Återkommer 
till Västerås och är gesäll hos skräddare 
Westerberg i södra kvarteret. 1838 
gifter han sig med änkan Anna Sofia 
Norström. 

Här någonstans börjar det gå åt 
pipsvängen för gesällen Gustaf och 
hustrun. Dömd för första resan stöld, 
upprepade häktningar för försvars-
löshet, följt av bestraffning för andra 

resan stöld. Vid ett flertal tillfällen 
förses han med pass och skickas från 
staden för att söka försörjning på 
annat håll, en taktik som misslyckas. 
Gustaf återvänder alltid, och lyckas 
faktiskt få anställning som dräng ett 
par år – hos skarprättare Frumerie!

Rannsakningen
Den 31 augusti fortsätter VLT 
rapporteringen om mordet och 
rannsakningen:
”Rannsakningen är redan avslutad 
och dom fallen i målet, rörande det 
å brandvakten J Jung den 14 den-
nes förövade mord. Den för brottet 
tilltalade f.d. skräddaregesällen G 
Hellström, vilken tillika med sin hustru 
tvenne gånger blivit straffad för 
stöld och dessutom nyss för slagsmål 
under gått 13 dagars fängelse vid vatten 
och bröd, hade nyssnämnde dag in-
ställt sig hos några, med uppläggning 
av en stenmur vid Stångjärnsvågen 
sysselsatta, stadens arbetare, och 
efter upptagandet av ett järnspett 
velat deltaga uti arbetet. Jung, som 
varit drucken, bad då under uttryck: 
Vad har du här att göra? först 
skuffat Hellström, så att denne fallit 
på knäna, och därefter fattat honom 
i håret. Föreståndaren för arbetet 
uppmanade nu Jung till stillhet och 
fridsamhet, men det oaktat, hade 
denne ytterligare skuffat Hellström, 
vilken i rusigt tillstånd, däröver upp-
retad, med järnspettet slagit Jung i 
huvudet under yttrande: du har retat 

– Johan Skogbys morfars mormors far.
Mordet på Johan Ljung

Text: Johan Skogby
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mig hela dagen och nu skall jag ge 
dig. Efter slaget hade blodet häftigt 
runnit och Jung genast fallit fram-
stupa, då Hellström, under synbar 
ledsnad över gärningen, skyndat 
efter vatten, varmed Jungs huvud 
blivit badat och med Hellströms 
näsduk förbundet. Hellström hade 
även bett Jung om tillgift samt biträtt 
med hans avförande till lasarettet. 
Som allt detta frivilligt och under 
djup ånger av Hellström erkändes 
samt av tillkallade vittnen bestyrktes, 
har Rådhusrätten, sedan stadsläkaren 
förklarat det vållat hans död, prövat 
rättvist döma Hellström, att sig själv 
till välförtjänt straff och androm till 
skräck och varnagel genom hals-
huggning mista livet.”

Domen
Domstolsprotokollen från rannsak-
ningen återfinns i domböckerna från 
Västerås kämnärsrätt och Västerås råd-
husrätt. Som släktforskare uppskattar 
man att få ”mer kött på benen” om 
ens anor. Domstolsprotokoll och 
fångrullor är exempel på dokument 
som ofta innehåller tämligen utförlig 
information om en persons utseende, 
kynne och härkomst. I det här fallet 
fanns dock lite väl mycket informa-
tion – bilagt ett rannsakningsproto-
koll finns nämligen ett synnerligen 
detaljerat obduktionsprotokoll!

Gustaf Hellström känner förstås väl 
till detta med halshuggning, efter två 
års tjänst hos skarprättare Frumerie. 

Domen överklagas till Kungliga hov-
rätten, som dock fastställer Västerås 
rådhusrätts dom. Efter att målet un-
derställts Kunglig majestäts nådiga 
prövning blir straffet i början av 1844 
omvandlat. För dråp, döms Gustaf 
Hellström till 28 dagar å vatten och 
bröd, allmän kyrkoplikt i Västerås 
domkyrka den 31 mars 1844, samt 10 
års straffarbete på fästning. 1 april 
1844 skickas han till via Örebro till 
Malmö centralfängelse, för att avtjä-
na sitt straff. 

Vad hände med Johan Ljungs 
änka?
Denna sorgliga historia är ett tydligt 
exempel på att det inte bara är dråparen 
och hans offer som drabbas när ett 
brott begåtts. Brandvakten Johan 
Ljung lämnar efter sig änkan Johanna 
och tre minderåriga barn. Hon kom-
mer att överleva maken med närmare 
40 år, under vilka hon flyttar runt och 
bor på många olika adresser i Västerås. 
Yngsta dottern avlider två år efter 
sin far, 1845, kvävd av en böna som 
fastnat i halsen. Även sonen avlider 
innan han skaffat familj. Mot slutet 
av sitt liv skrivs änkan Johanna in i 
Västerås fattighus. Dock vistas hon 
hos sitt enda kvarvarande barn, dottern 
Fredrika Sofia och hennes familj i 
Haraker. Hon avlider 1882.

Dråparen Hellström, då? 
Gustaf Hellström återkommer först 
1859 till Västerås, för att sedan 

”gå under radarn” och blir införd i 
obefintlig hets  registret. 
Hustru Anna Sofia begår flera stölder 
och blir dömd till tre års arbete på 
tukthus i Stockholm. Hon återkommer 
till Västerås, men även hon hamnar 
i obefintlighetsregistret. Dottern 
Hedvig Gustava blir fosterbarn hos 
fattig vårdsföreståndarinnan en period. 
Hon byter efternamn, lämnar Väs-
terås och blir piga hos en skräddar-
mästare i Stockholm. Sonen Gustaf 
Fritiof börjar som bokbindarlärling 
i Västerås, men halkar in på brottets 
bana och döms 18 år gammal för 
bedrägeri. Han lämnar staden och 
försörjer sig sedan som dräng i 
diverse västmanländska socknar tills 
han avlider på Sala lasarett, 29 år 
gammal.  n

Källor
Västmanlands läns tidning Västerås 
stadsbibliotek Mikrofilm
Kämnärsrätten i Västerås A:40, A:43
Västerås rådhusrätt 
Kriminalvårdsanstalten i Västerås fångrulla 
D2aa:1, D2b:14
Malmö centralfängelse DIIIa:8
Centralfängelset Norrmalm AIa:4
Diverse husförhörsböcker, födelseböcker 
mm för Arboga stadsförsamling, Västerås 
domkyrkoförsamling, församlingarna i Kol
bäck, Svedvi, Tillberga, Badelunda, Hagby, 
Dingtuna m.fl.
Ref. till rannsakning och dom 1843
Kriminalvårdsanstalten i Västerås – D2aa:1 
bild 1140 (fångrulla G Hellström)
Kämnärsrätten i Västerås – A:43 bild 
1920, 1930, 1990, 2100
Västerås rådhusrätt – AII:91 bild 3530
8 november 1843, Kungliga hovrätten 
fastställer rådhusrättens dom, men målet 
är underställt Kunglig majestäts nådiga 
prövning. (Krim.vårdsanst D2aa:1 bild 
1140).
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Brandförsäkringshandlingar 
– en guldgruva

edan under medeltiden fanns 
bestämmelser om vilket stöd 

bönderna i ett härad skulle ge var-
andra i händelse av brand; brandstod 
betyder ungefär brandstöd och är en 
föregångare till brandförsäkring. 
I Magnus Ladulås landslag från 1350 
finns brandstod med och stadgan var 
i bruk ända fram på 1700-talet. Alla 
invånare i ett härad var skyldiga att 
betala brandstod till den som drabbats 
av brand. Ersättning skulle utgå till 
uppbyggnad av husen och för säd, 
foder och boskap. Brandstoden räckte 
i allmänhet för böndernas behov. 
Efter en kungörelse utfärdad av 
kung Gustav III år 1782 grundades 
Allmänna Brandförsäkringsfonden 
för dessa behov. För att veta hur stor 
ersättningen som skulle utbetalas 
efter en brand krävdes en nedteck-
nad beskrivning av fastigheten. 
Brandförsäkringarna har detaljerade 

beskrivningar av husen, byggnadsår 
och uppgifter om ägare. Brandför-
säkringshandlingar är en bra källa 
för att få en bild av hur släkten 
levde på sina gårdar och i sina hus. 
Bland de gamla handlingarna finns 
en del mindre gårdar men de flesta 
gällde offentliga byggnader, större 
gårdar, herrgårdar och bruk. Kartor 
och planskisser finns, och då fram-
för allt till större gårdar och bruk 
som ofta hade många byggnader 
utspridda över ägorna. Hittar du en 
brandförsäkring på en gård där inte 
husen finns kvar idag, så kan du få 
veta exakt hur det sett ut en gång. I 
Riksarkivets digitala forskarsal finns 
äldre brandförsäkringshandlingar 
från 1782 och in på 1900-talet digita-
liserade. Brandförsäkringsverkets 
alla handlingar finns deponerade hos 
Centrum för Näringslivshistoria.

Vi tar exemplet Bysingsberg, en 
gård i Dingtuna församling (U). År 
1810 har en  brandförsäkring tagits. 
Egendomen ägdes då av J. M. Schen-
ström, riddare högädle. Till gården 
fanns tvenne rusthåll. På den här 
gården finns det också en planskiss 
som visar hur fastigheten såg ut. På 
planskissen finns även mått utmärkta 
så det går att se exakt var byggnaderna 
fanns (och även var trädgårdarna 
låg). Efter planskissen fortsätter 
brandförsäkringen med en detaljerad 
beskrivning av de byggnader som 
försäkringen täcker.  Beskrivningen 
är väldigt detaljerad, vad byggna-
derna är byggd av, vilken färg de 
har, gångjärn av järn osv. Det går att 
återskapa hur den har sett ut det år 
som försäkringen tecknades. 

En rik källa till information för 
den släktforskare som hittar sin 
fastig het här! n

Text: Kerstin Andersson

Planskiss Bysingsberg. Källa: Riksarkivet.Beskrivning av Bysingsberg. Källa: Riksarkivet.

R



17Arosiana 2-2019

Yvonne Skogby Johan Skogby
ag är född 1954 i Arboga, uppväxt i Västerås, Lycksele 
(AC) och Arboga. Efter avslutad högskoleutbildning 

1978, har jag arbetat som datakonsult och småföretagare 
i Stockholms området. Är numera pensionerad och bor i 
Strömsholm. Andra intressen, förutom släktforskning är 
grävmaskiner, vinresor och att handla böcker på antikvariat.

2012 började jag släktforska. Då bodde vi i England 
och behövde en hobby under vintermånaderna, när träd-
gården inte pockade på uppmärksamhet. Skaffade abon-
nemang på Arkiv Digital och SVAR och skred till verket. 
Inte anade man då att detta var början på en sådan givande 
hobby!

Mina anor är koncentrerade till Västmanland, Dalarna 
och Hälsingland. Morfar och mormor kom båda från 
Västerfärnebo. Mormors anor var bönder i Västerfärnebo, 
Norrby och Sala landsförsamling sedan urminnes tider. 
Morfars anor var bönder, torpare och soldater från Haraker, 
Fläckebo, Romfartuna, Badelunda, Västerås, Skerike, 
Irsta m.fl. Morfarsfar var fanjunkare och klarinettist i 
Västmanlands regemente. Bland farfars anor är majori-
teten bönder och torpare från Hanebo och Skogs socknar 
i södra Hälsingland, men en gren kommer ditflyttande 
från Lima (W). Bland farmors anor återfinns bergsmän, 
bönder, kolare, gruvdrängar och smeder från Grangärde, 
Norberg, Norrbärke, Söderbärke, Gagnef och Mockfjärd. 
För tillfället håller jag på att ta hand om en större samling 
fotografier, de flesta tagna av fotograferande farfar och 
morfar. De äldsta är glasnegativ från 1910-talet. Många 
foton är tagna i USA, där farfar bodde och arbetade under 
1920-talet. Han besökte många emigrerade släktingar 
och fotograferade, samt skrev dagbok. Denna dagbok, 
tillsammans med bilderna, utgör underlag för mitt skrivande 
av farfars och farmors historia. Jag håller också på med 
DNA-släktforskning och har testat mig i FamilyTreeDNA. 

Jag tycker att det ska bli både roligt och intressant att 
engagera mig i styrelsearbetet.

ödd för 62 år sedan i Selångers församling (Y), 
Sundsvalls kommun. Efter avslutad högskoleutbild-

ning 1980, har jag arbetat som IT-konsult och småföre-
tagare i Stockholmsområdet. Gift med Johan Skogby, 
tillsammans har vi tre vuxna barn. Numera är jag pensi-
onerad och bor i Strömsholm. Förutom släktforskning är 
trädgård, att sy lapptäcken och resor stora intressen. 

Började forska i liten skala under gymnasietiden. In-
tervjuade mormor, om hennes något komplicerade släkt-
förhållanden. Materialet blev liggande i sisådär 35 år 
innan tid fanns att återuppta forskandet. Utmaningen är 
att lösa några släktgåtor som ingen hittills lyckats lösa; 
Mormorsfarmor, Erika Margreta Söderström (1839-1905), 
som inte finns i någon födelsebok och blir fosterbarn 1 år 
gammal. Vilka är hennes anor? Och vad hände när mor-
morsfarfar, skeppare Lundblad, strandade sitt skepp på 
Storjungfrun 1847? 

Mina anfäder och anmödrar är en salig blandning av 
adel, präster, borgare och bönder. I Sverige spridda mel-
lan Landskrona (M) i söder och Kengis bruksför samling 
(BD) i norr. Tyngdpunkten ligger i Västernorrland och 
Västerbotten. Därutöver återfinns tyska smeder, en 
skotsk handelsman, tysk-baltiska adelsmän, skogsfinnar 
och en vallonsläkt i antavlan. Min koppling till Västman-
land är mästersmeden Nyström och hans hustru Sara 
Elisabet Matsdotter, från Heds församling och Nyhammars 
bruk. Många av mina anor har flyttat mycket, ibland 
långväga – en utmaning i sig att följa dem i spåren.

 I min forskning använder jag mig av Arkiv Digital, 
Ancestry och SVAR, kompletterat med diverse inköpta 
databaser. Detaljerad dokumentation gör jag i Word och 
Cmap (ett systemeringsverktyg), och släktträdet ligger i 
Ancestry. 

Håller också på med DNA-släktforskning och är tes-
tad i både FamilyTreeDNA och Ancestry. Ser det som ett 
sätt att hitta mormorsfarmors anor, samt att kunna veri-
fiera att pappersforskningen stämmer. Dessutom är det så 
spännande att kolla upp nya släktingar som dyker upp i 
matchlistan! 

Jag ser fram emot att jobba i styrelsen och hoppas 
kunna bidra till klubbens fortsatta verksamhet och ut-
veckling.

Nya
s t y relseledamöter

F J
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ar ni tänkt på att en väldigt 
speciell epok tog slut i och 
med det förra seklets slut? 

Det gäller brevskrivandet som varit 
en populär syssla och ett sätt att 
kommunicera i runt 150 år fram till 
dess internet tågade in på allvar runt 
millennieskiftet. Ni invänder säkert 
att vi skriver mycket mer brev idag i 
form av e-post eller inlägg på Face-
book. Men då gömde man sina brev 
i en låda i en garderob eller byrålåda 
och om inte överdrivet pietetsfulla 
arvingar bara kastat breven fanns 
ofta en samlad berättelse kvar om 
ett helt liv. Kanske sparar vi också 
våra digitala brev men jag befarar 
att dessa i de flesta fall går i graven 
med författaren eller mottagaren och 

deras okända lösenord. Det är något 
att fundera över för våra museer 
och offentliga arkiv. Våra brev är en 
viktig del av vårt kulturarv.

Brevskrivandet har förstås funnits 
nästan lika länge som människan har 
kunnat skriva och det har funnits post-
system. Men den stora skrivar vågen 
satte igång när gemene man började 
få en grundläggande skolning i att 
läsa och skriva på sitt eget språk 
under 1800-talet. Men det gick nog 
också hand i hand med utvecklingen 
av ljuskällorna. Så länge det var ljust 
arbetade man och när mörkret lade 
sig fanns knappast ett ljus som möj-
liggjorde skrivning. När fotogenlampan 
började spridas under 1860-talet blev 
ljusförhållandena väsentligt bättre i 

hemmen. Det var först då som brev-
skrivandet kunde ta en verklig fart 
och det var då som den unge Gertrud 
skrev sina första brev. 

Prästfrun i Ramnäs, Gertrud 
Borelius, var en mycket aktiv brev-
skriverska. Hon skrev nog ingen 
dagbok men hon listade alla viktiga 
händelser i vardagen och noterade 
vad hon skrivit om så att hon skulle 
kunna hålla ordning på vad hon 
skrivit till olika personer. Hon för-
de en loggbok med noteringar om 
vad hon skrivit om tidigare och om 
sådant hon kunde skriva om i kom-
mande brev. Varje kväll då dagens 
arbete var färdigt ägnade hon en stund 
åt brevskrivning. De finns många tu-
sentals brev kvar som hon har skrivit 

Gertrud Borelius – prästfrun i Ramnäs

Text: Ingemar Borelius (sonson till Gertrud Borelius)

år men släpptes inte in i hans nya familj. Hon 
fick i stället flytta runt mellan olika fosterfamiljer 
och träffade bara pappan vid ett par tillfällen 

i all hemlighet. Tvärt emot 
vanligheten tog dock pappan 
ett aktivt ansvar för Gertrud och 
de många brev som finns kvar 
beskriver en livslång relation 
som innehåller mycket kärlek 
och omtanke. Trots dåliga förut
sättningar utvecklades hon till en 
stark och självständig kvinna. 
Hon gifte sig till slut med präs
ten Carl Aron Borelius och blev 
mamma till en stor och färgstark 
barnaskara och de bosatte sig 
till slut i Ramnäs prästgård. 
Långt innan dagens sociala 
medier kunde möjliggöra ett 

slags närhet på distans, vårdade dåtidens skriv
kunniga sina familjerelationer via brev. Den stora 
brevsamlingen berättar om händelserika liv som 
utspelades i skenet av några av de mest dramatiska 
händel serna i Europas moderna historia. 

H

D etta är berättelsen om Gertrud Borelius och 
Gustaf Erik HylténCavallius och om de familjer 

som omgav dem, personer som utmanade veder
tagna normer för att föränd
ra samhället. Den ger också 
en målande bild av tiden de 
levde i och hur deras värld 
speglades mot skeendet ute 
i Europa. Gertrud Borelius 
föddes i Berlin 1856, som 
utom äktenskaplig dotter till 
den svenske marin officeren 
Gustaf Erik HylténCaval lius 
och en ung tysk kvinna. 
Gustaf, som var stabschef 
och chefsarkitekt för den 
nyetab lerade preussiska 
marinen, drabbades hårt av 
intriger inom den militära led
ningen. Han tvingades lämna Berlin och flyttade 
ensam till Sverige. När mamman träffade en ny 
man några år senare lämnades Gertrud över till 
pappan, men dåtidens hedersnormer gjorde att 
han aldrig kunde erkänna fader skapet. Den 
lilla flickan levde i pappans närhet under några 
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till sina syskon, sina barn, olika släk-
tingar och vänner och brev som har 
skrivits till henne.

Gertrud Borelius gjorde en märk-
lig livsresa. Hon var född i Berlin 
1856. Pappan, som var en svensk 
marin  officer, hade fått ett storpolitiskt 
uppdrag där nere. Som så ofta i 
historien upplevde Sverige ett stort 
hot från den stora grannen i öster, 
som ju fanns ända framme vid Sve-
riges gräns mot Finland. Vi sökte 
politiskt och militärt stöd från våra 
grannar precis som idag. Preussen, 
som ju skulle bli kärnan i det förenade 
Tyskland några år senare och som vi 
kände större närhet till än de flesta 
andra länder och som var en av 
Europas stormakter, saknade en flotta. 
Den hade förintats av den svenska 
flottan i samband med det så kallade 
Pommerska kriget hundra år tidigare.

Sverige erbjöd sig att hjälpa 
Preussen att skapa en ny flotta som 
kunde samverka med den svenska i 
Östersjön. Prins Oscar, senare Oscar 
II, och den Preussiska kungen Fred-
rik Vilhelm IV, kom överens om att 
tre svenska officerare skulle bistå 
med expertkunskap och Gertruds 
pappa, Gustaf Erik Hyltén-Cavallius, 
fick uppdraget att leda arbetet som 
chef för den preussiska marinstaben.

Den unga svenska marinofficeren 
Gustaf blev kär och sambo med 
Johanne, en ung vacker kvinna av 
tysk-judisk börd, som han sannolikt 

hade träffat vid det preussiska ho-
vet. Men när deras dotter Gertrud 
föddes var Gustaf redan på väg bort 
från jobbet som chef för marinsta-
ben. Han gjorde stora insatser för att 
skapa en preussisk flotta men han 
hann inte fullfölja sin mission. Han 
möttes av en stark misstro och avund 
från de stolta preussiska officerarnas 
sida som inte kunde acceptera att en 
svensk skulle forma deras örlogs-
flotta och han tvingades till slut att 
lämna Preussen.

Gustaf separerade från Gertruds 
mamma, återvände till Sverige och 
köpte en gård utanför Moheda på 
den småländska landsbygden där 
han gifte sig med en adlig kvinna, 
Henriette Gyllenkrok, som han känt 
sedan ungdomen. Fem år senare gifte 
sig Johanne med en porträttmålare 
som ägnade sig åt att porträttera den 
preussiska kungafamiljen. I sam-
band med detta gjorde hon den långa 
resan upp till Sverige och lämnade 
den nu femåriga Gertrud till pappan. 
Det finns dock inga brev kvar som 
berättar om varför mamman lämnade 
över dottern och om turerna när hon 
hamnade i pappans familj. 

Gertrud bodde hos Gustafs växande 
familj en kort tid. Hon syns bara i 
husförhörsprotokollen där hon anges 
bland tjänarna som flickan Gertrud 
Frank vid ett tillfälle och som foster-
flicka vid ett annat. Hon skrevs 
aldrig in som inflyttad till Sverige i 

kyrkböckerna men hon står som av-
flyttad till Berlin vid båda tillfällena 
i husförhörslängderna vilket inte var 
riktigt. Gustaf försökte uppenbar-
ligen ge sken av att arrange manget 
med ”släktingen” Gertrud var tillfäl-
ligt när han pratade med prästen. 

Ni kan föreställa er vad hustrun 
Henriettes fina familj kan ha tänkt 
om arrangemanget när de lagt ihop 
två och två och hur grannarna börjat 
tissla och tassla om den lilla släk-
tingen som bröt på tyska! Gustaf var 
prästson och ni kan också tänka er 
hur alla släktingar och vänner inom 
det småländska prästerskapet kan ha 
börjat prata. Den lilla flickan som 
bara något år tidigare hade tvingats 
flytta ifrån sin mamma fick snart 
flytta från pappans gård och hon fick 
aldrig återvände dit. De små halv-
syskon som hon börjat betrakta som 
sina fick hon lämna och pappan fick 
hon sedan bara träffa som hastigast 
vid två tillfällen när han var på re-
sande fot. 

Gertrud var nog vad man kan 
kalla för ett maskrosbarn, en stark 
och begåvad kvinna som tidigt lyck-
ades skapa en skyddad sfär omkring 
sig och utvecklas bra i stort sett helt 
av egen kraft. Trots dåliga förut-
sättningar, en mycket begränsad skol-
gång och ständiga byten av foster-
hem lyckades hon på egen hand läsa 
in vad som krävdes för att komma in 
på det ganska nyetablerade 

Gustaf Erik Hyltén-Cavallius Henriette Hyltén-Cavallius
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Korta fakta

 Carl Aron Borelius  var gift 
mindre än ett år och blev 
änkeman 1883.  Gertrud 
Frank gifte sig med honom 
1885. De fanns i Falun till 
1900. Mellan 1900-1907 
i Dala Järna. De kom till 
Ramnäs 1907. Gertrud blev 
änka 1928 och dog själv 
1942 i Västerås. Hon är 
begravd på Östra kyrko-
gården.

lärarinneseminariet i Stockholm. 
Där fick hon, efter att ha genomgått 
ett inträdesprov, komma in direkt i 
den tredje årskursen och fick hjälp 
av kungasystern prinsessan Eugenie 
och flera anonyma givare att klara 
sitt uppehälle. Gertrud fick sedan 
sitt första lärarinnearbete på Natalia 
Andersons högre skola för Qvinlig 
ungdom, som fanns i Västerås mellan 
1858 och 1888, då den ombildades till 
Västerås Högre Elementarläroverk 
för flickor. 

Hur vet vi allt detta? Under alla 
år kommunicerade Gertrud och 
Gustaf regelbundet via brev. Han 
försökte hela tiden ta sitt ansvar för 
henne och bidrog med lite pengar till 
hennes uppehälle. Men breven från 
Gustaf finns inte kvar och ett barn-
barn har berättat att en piga brände 
dessa av misstag vid ett tillfälle då 
Gertrud slängt alla breven på golvet. 
Det är alldeles säkert en nödlögn. 
Gertrud ville inte att den för henne 
skamliga relationen med pappan 
skulle bli känd inte ens för den egna 
familjen. Tack vare att Gustafs ätt-
lingar vid något tidigare tillfälle har 
lämnat tillbaka alla Gertruds brev till 
hennes ättlingar har hennes ovanli-
ga livsresa dock kunnat spåras. Det 
finns också kvar ett antal brev på 
Kungliga Biblioteket i Stockholm 
som Gustaf skrivit till sin bror och 
det finns många brev kvar efter Gustaf 
på Universitetsbiblioteket i Lund. 

Gertruds liv som prästfru började i 
Falun när hennes man kristendoms-
läraren Carl Aron Borelius blev 
uppmanad av biskopen att kliva in 
i prästrollen – utan formell präst-
utbildning. Han var under några år 
regementspastor vid Dalaregementet 
och verksam som präst i det gamla 
gruvsamhället. Man valde att leva 
i ett hus i den gamla gruvbyn och 
man gjorde mycket för att underlätta 
tillvaron för de fattiga gruvarbetarna. 
Redan på den tiden hade man också 
ett antal inackorderingar, delvis för 
att dryga ut den lilla prästlönen. 

Carl Aron hade fått ett namn om 
sig att kunna få ordning på vanartiga 
tonårsgossar och många familjer runt 
om i Dalarna bad att få inackordera 
sina söner i prästfamiljen. Där bodde 
också ett antal äldre släktingar och 
andra personer som led av olika 
psykiska sjukdomar och som inte 
passade in i den offentliga fattigvården.

Att vara prästfru förr i tiden var 
att ha en central roll i samhället och 
det var kanske det enda riktigt ton-
givande yrke en kvinna kunde ha 
utanför hemmet innan kvinnorna 
släpptes in i den akademiska värl-
den. I mitten av 1800-talet hade den 
världsliga kommunen skiljts från 
den kyrkliga. Men kyrkoherden hade 
länge en ledande roll som ordförande 
för sockenstämman, som huvud-
ansvarig för den lokala skolan och 
ansvarig för fattigvården och långt 
in på 1900-talet var kyrkan, prästen 

och prästgården centrala institutioner 
i det lokala samhället som mycket 
cirkulerade runt. 
Gertrud var med i den lokala fattig-
vårdsstyrelsen, hon satt i styrelsen 
för stiftelsen Majblomman och 
hon var med och bildade en lokal 
tuberkulosförening, som en avläg-
gare till denna. Fattigvården, där 
bekämpningen av folksjukdomen 
tuberkulos var ett viktigt inslag, var 
på den tiden fortfarande till stor del 
baserad på frivilliga insatser, med 
kyrkan i en central roll som organisa-
tör och bidragsgivare. Ett exempel 
på det frivilliga hjälparbetet, som 
samtidigt erbjöd en social samvaro 
för de många hemmafruarna, var de 
kyrkliga syföreningarna där Gertrud 
var den sammanhållande kraften.

Hela livet handlade om att arbeta 
mycket mer än idag. Semestrar, be-
tald sjukfrånvaro och pension var i 
stort sett okända begrepp och ledig 
var man på söndagarna om man inte 
var präst och höll högmässa. 

Det gällde i hög grad också prost-
paret i Ramnäs och ingen av makarna 
klagade någonsin över sin lott. För 
dem var att vara kristen aldrig i för-
sta hand att ägna sig åt eget ”inre” 
arbete utan det var att hjälpa sin 
nästa, vem det än var. De kände sig 
nog ändå priviligierade och var det 
förstås också på många sätt, om man 
jämför med de stora grupper som led 
en verklig nöd under de tunga krigs-
åren och under det mörka trettiotalet. 

Carl Aron Borelius
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Det är uppenbart när man läser i 
Gertruds brev att ekonomin var ett 
ständigt bekymmer. De många bar-
nens skolgång innebar en stor upp-
offring. Carl Aron, och med största 
sannolikhet många andra präster, 
använde stora delar av den egna lö-
nen för att hjälpa fattiga. Sonen Aron 
berättar att pappan la en stor del av 
familjens inkomster på att renovera 
de många torp som fanns på präst-
gårdsmarken i Ramnäs. Det egna 
jordbruket hade tidigare varit en vik-
tig inkomstkälla för alla präster. Men 
Carl Aron och Gertrud slutade bedri-
va jordbruk när man kom till Ram-
näs och arrenderade ut marken. Men 
man hade stora grönsaks-, frukt- och 
potatisodlingar, man hade alltid någ-
ra grisar och ett antal höns. 

För att få ekonomin att gå ihop 
fick man bedriva en viss affärs-
verksamhet. Man sålde en stor del 
av skörden till vänner och bekanta. 
Man hade också lite intäkter från 
de många inackorderingarna och de 
gamla trotjänarna och de släktingar 
som bodde på prästgården fick bidra 
så gott man kunde med matlagning 
och sömnad. 

Prästgårdens dörr stod alltid öppen 
för behövande och sonen Aron be-
rättar i sin självbiografi att han hade 
sett både biskopar och luffare runt 
det stora vaxduksförsedda köksbor-
det där alla måltider åts. Matsedeln 
ändrades inte på något sätt ens om 
man hade fint främmande och man 

sa aldrig nej till en vandrare eller en 
fattig som bad om mat ens om det 
var julafton. 

Att prästen inte hade några stora 
inkomster är uppenbart och det fanns 
nog inte så mycket pengar att spara 
till pensionen. Gertrud förde bok 
i alla år och noterade alla utgifter 
i minsta detalj där även månads-
kostnaden på 10 öre för tändstickor 
angavs. Hon berättar återkommande 
om hur man stickar strumpor och 
tröjor och lappar och lagar alla klä-
der till det yttersta. Klädkontot var 
mycket begränsat och så var det nog 
för de flesta på den tiden – man slet 
ut! Kringvandrande skräddare och 
skomakare var en vanlig företeelse. 
Men när Gertrud skriver till en dotter 
att man har haft en sömmerska bo-
ende på prästgården i Ramnäs i sju 
dagar var det uppenbarligen något 
väldigt ovanligt.

Så här skulle det alltid vara för 
Gertrud och när Carl Aron gått bort 
(1928) berättar hon för en dotter att 
hon i fortsättningen ska gå klädd i 
svart, utom på sommaren. Hon be-
rättar att hennes vinterkappa nu har 
påbörjat sitt 13:e år och att sommar-
kappan blir 18 år, men då var som-
markappan förstås vänd och ändrad 
en gång.

Hon levde sina sista tretton år 
som änka i Västerås i närheten av sin 
dotter, svärsonen som var präst och 
deras nio barn. Hon fortsatte med att 
hjälpa andra, hon och pigan Anna 

som följde med henne dit samlade 
och sålde tidningsmakulatur, man 
stickade och sålde och gjorde allt för 
att på olika sätt kunna hjälpa de nöd-
lidande under det mörka trettiotalet. 

Jag berättar om detta och om 
mycket, mycket annat i min bok 
”Allra käraste lille Onkel” som är 
baserad på Gertruds många brev och 
de många brev som pappan skrivit 
bland annat till sin bror. Hennes liv 
utspelar sig under det jag kallar för 
den moderna tidens början och hon 
berättar målande om hur deras liv 
förändras när elektriciteten dras in 
på Prästgården i Ramnäs, när man 
får rinnande vatten, när den första 
telefonen dras in och när man får sin 
första radiomottagare. Gertrud hade 
också intresse för de stora världs-
händelserna, depressionsåren och 
de båda världskrigen. De finns hela 
tiden med som en mörk fond bakom 
händelserna i boken.  n

Prästgården i Ramnäs
Bild: RamnäsVirsbo hembygdsförening.



22 Arosiana 2-2019

ryckeståt kallas en lokal 
tradition från södra 
Dalarna, norra Västman-
land och Gästrikland. 
Namnet anspelar på att 

folkhumorn uttryckte det som att de 
förlovade "ramlat ned från predik-
stolen" i samband med att lysningen 
lästs upp i kyrkan och nu behövde 
käpp och krycka. Byns ungdomar 
samlas på en bestämd plats upp-
klädda i gammeldags kläder, höga 
hattar, långa klänningar, väst och 
skjorta, folkdräkter, sjaletter m.m. 
Vissa personer får ett hedersuppdrag 
att vara präst och prästfru, landsfiskal, 
barnmorska vilka ska hålla tal till det 
blivande brudparet. Talen ska handla 
om de två som ska gifta sig, det 
kommande äktenskapet och kanske 
främst förutsättningen för tillökning 
i den kommande familjen. I vers-
form kan de olika talen bli mycket 
tillspetsade och roliga till åhörarnas 
förtjusning med skratt och fniss. I 
processionen kommer först förrida-
re på häst, därefter häst med en tall 

eller björk (krycka) dragen på en 
kärra, denna krycka är av en speciell 
sort, vilket innebär att trädet ska vara 
delad i toppen i två långa toppar – en 
klyka. På kryckan sitter spelemän 
med fioler och dragspel, och spelar 
hela tiden fram till brudens hem. Efter 
kryckan åker prästen och prästfrun 
med häst och trilla, därefter kommer 
många hästdragna vagnar med barn-
morskan, landsfiskalen samt byns 
allmoge i alla åldrar. När brudens 
hem kan ses på avstånd skickas 
förridarna fram för att höra efter om 
uppvaktningen är välkommen. Får 
man ett ”ja” så hissas flaggan med 
hälsning, välkommen till oss. Det 
blivande brudparet står på förstu-
kvisten och tar emot uppvaktningen. 
Prästen håller tal om livets väg till 
det blivande brudparet, psalmer 
sjungs och kryckan överlämnas med 
uppmaning att av den överlämnade 
gåvan tillverka någon möbel till 
bosättningen, exempelvis en vagga. 
Barnmorskan berättar om livet i ett 
äktenskap och lämnar upplysning 

Brudparsuppvaktning är en folklig uppvaktning som sker 
till brudparet i anslutning till bröllopet antingen kort före 
bröllopet eller i anslutning till bröllopsfesten.

Kryckeståt

Den 25 oktober 1925 gifte sig 
Elvira Wallén (19001025-19871122) 
från Gryta Tillinge med Algot 
Johansson (18960430-19680412) i 
Amsta Björksta. 

Korten ägs av Leif Johansson 
Grän 3, Björksta, vars fader rider 
på en av de första hästarna på 
bild 1.

K
Red: Sven Olby

Bilder: Emil Wijgård, Västerås, 1906.

Bild 2: Här är kryckebjörken rest 
framför gården i Amsta.

om sin roll i samhället. Landsfiskalen 
håller ett förmanande tal om lag och 
ordning. Presenter överlämnas och 
sedan blir det stor fest i det gröna 
med efterföljande logdans till musik 
av spelemännen.

I början av 1920-talet förekom se-
den i två skilda områden: det ena om-
fattade Dalarna, sydvästra Gästrik-
land, norra Uppland och nordöstra 
Västmanland; det andra nordöstra 
Småland och södra Öster götland. I 
Dalarna var det vanligt med två träd, 
i södra Dalarna oftast en tall och en 
gran. I Småland var det vanligast 
med björkar.  

Källa: Wikipedia

Bild 1: Kryckeståten vid Björkta kyrka. Först i ledet tre förridare i höga hattar, där
efter ett standar strax före vagnen med krycke björken. I kärrorna därefter åker de 
utklädda vännerna till brud paret. Några barn står vid vägkanten och tittar på.
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Olga Maria Johansson Ramsta,
Valdemar Kihlin Hallstaberg, 
Regina Björklund Hallstaberg, 
Anna Gertrud Svensson Broby,
Johan Albert Berglund Broby,
Ingrid Söderberg Kärsta,
Edit Fredriksson Kolmsta,
Eskil Adolf Karlsson Kolmsta,
Sofia Vilhelmina Myrman Gansta,
Ally Margareta Eriksson Gärsta,
Nanny Lindkvist Gärsta,
Ragnhild Karlsson Fycklinge,
Verner Johansson Finsta,
Gunnar Johansson Finsta,
Valborg Eklund Valla,
Anna Elisabet Lindström Vedby,
Otto Valdemar Pettersson Vedby,
Karl Georg Karlsson Vedby,
Olga Åhlén Ramsta,

Anne Johansson Almsta,
Signe Berggren Åbylund,
Hulda Andersson Åbylund,
Johan Fredrik Eriksson Tomta,
Emilia Erika Målström Målhammar,
August Vilhelm Vallberg Nykvarn,
Algot Norling Översta,
Klas Reinhold Fröjdman Hanvad,
Sven Ivar Eriksson Kungsåra, 
Johan Oskar Johansson Sevalla,
Carl Emanuel Selin Sevalla,
Elna Karlsson Sevalla,
Johanna Lovisa Axelina Lindberg 
Prästgården,
Hulda Cecilia Larsson Österunda,
Greta Mathilda Frey Berga,
Ester Otilia Jonsson Vedby,
Gunnar Vilhelm Hultkrantz Broby,
Bertil Johansson Finsta.

Bild 3. Alla gästerna med brudparet i mitten samlade framför boningshuset. Nästan alla är födda 189596. 
Personerna är tyvärr inte identifierade.
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Släktforskardagarna i Borås
Utställningar och föreläsningar. 
Tema ”Kyrkans skatter”. 
Arrangeras av Borås  Släktforskare.

Lördag-söndag den 24-25/8
Borås Kongresscenter
Akademiplatsen 2
Borås
sfd2019.se

Kulturnatten 
Klubben hjälper till med släktforskning.
(Arrangeras av Växhuset och Västerås kommun).

Lördag den 14/9 kl. 16-21 
Karlsgatan 2, lokal Traversen. 
Ingen anmälan.

Polisen – då och nu
F.d. polisen Jan Ståhl tar oss igenom tiden från stadsvakten till 
2015 då det blev en samlad nationell Polismyndig het. Kort brotts
utveckling i Västmanland under 2000talet (ett urval av brott). 
Redovisning av Brottsförebyg gande rådets konsta terade fall av 
dödligt våld mellan 20012017.
Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Onsdag den 16/10 kl. 18 
Lykttändaren 
Anmälan senast 7/10 till 
Karin Jyrell, tfn 073680 55 08
eller karin.jyrell@gmail.com

Finnar i Västmanland
Gunnar Larsson berättar om de finska torparna som befolkade 
nästan alla socknar i Västmanlands län under 1600talet. Sär
skilt de som bosatte sig i trakten av Västerås. Samt lite allmänt 
om skogsfinnarna i mellersta Sverige.
Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Onsdag den 4/9 kl. 18 
Lykttändaren 
Anmälan senast 26/8 till 
Karin Jyrell, tfn 073680 55 08
eller karin.jyrell@gmail.com

Studiebesök på Västerås polismuseum
Samling utanför polishuset, stora entrén. Max 15 personer. Ej 
lämpligt med rullstol då man behöver gå en och en halv trap
pa. Ev. kan ytterligare ett studiebesök ordnas.

Torsdag den 24/10 kl. 10
Anmälning senast 17/10
Karin Jyrell, tfn 073680 55 08
eller karin.jyrell@gmail.com
.

Information och anmälan 
till Lars Berglöf
tfn. 070865 43 87 eller 
adm.arosiana@gmail.com

café

Arkivens dag.
 Information och släktforskarhjälp. Skärmutställning 
på temat ”Gömt och Glömt”.

Lördag den 9/11 kl. 12-16 
Karlsgatan 2, lokal Traversen. 
Ingen anmälan.

Torsdagarna den 29/8, 26/9, 24/10 och 21/11. 
Kl. 1718.45.

Jourhavande släktforskare
Onsdag den 2/10 och 20/11 kl. 1518 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i 
fackavdelningen på Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer 
(ingen förbokning). Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. Har du grunduppgifter 
förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden. 
Den 2/10 kl. 18-19 Föredrag i fackavdelningen av Helena Bure Wijk: Var Tunakvinnan 
Sveriges första häxa? 
Den 20/11 kl. 18-19 Föredrag i fackavdelningen av Silva Pettersson: Gräv där du står – att 
forska om kvarteret där du bor.

Helena 
Bure Wijk

Silva 
Pettersson


