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Forum

Emmie Barklund
Stora gatan 2 E, Västerås
Ewa Älgenäs & Tommy Eriksson
Slipersvägen 3 Västerås
Stefan Holm
Regementsgatan 36 Västerås

Vi hann precis genomföra vårt 
årsmöte innan Covid-19 slog 

till med full kraft som en pandemi. 
Vår styrelse tog ett beslut om att 
ställa in alla fysiska möten under 
våren utifrån gällande påbud och 
regler. Vi följer utvecklingen och har 
nu provat på digitala möten inom 
styrelsen. Om vi inte kan ha fysiska 
möten under hösten så är planen, att 
vi ska försöka hålla medlemsmöten 
via video länk. Det som är viktigt 
nu är att du som medlem håller dig 
uppdaterad via hemsidan för att se 
när något förändras. 

Hemsideredaktören har arbetat 
med att fylla på med tidigare årgångar 
av vår medlemstidning. Du hittar 
dem under fliken Arosiana>Arkiv.

 Klubben har nyligen startat en 
Facebooksida, Arosiana, Västerås 
Släktforskarklubb. Här når vi snabbt 
våra medlemmar med nyheter som vi 
vill informera om, och du kan själv 
dela med dig av egna erfarenheter till 
andra eller kommentera inlägg. 

När vi inte kan träffas fysiskt så 
är det den digitala kommunikationen 
och telefonen länken mellan oss. 
Viktigt då är att vi har rätta adresser 
och mailadresser till våra med-
lemmar. Vi vill kunna nå dig med 
information, så anmäl när adresser 
ändras. Du är alltid välkommen att 
ställa frågor till styrelsen, endera via 
telefon eller mail. Vårt årsmöte in-
leddes med en intressant föreläsning 
om Sam Lidman och Djäknebergets 
historia av Lennart Klaar. Sam Lid-
man som under sin officerstid fick 
benet avskjutet av granatsplitter, 
bytte yrkesinriktning och kom till 
Västerås läroverk. Här gjorde han 
tillsammans med skarpskyttarna 
Djäkneberget till ett vackert park-
område. Anlade dammar, stigar, 
utsiktsplatser, paviljonger och försåg 
stenytor med inskriptioner. Just nu 
görs det en uppfräschning av de ca 
500 stenarna. Pengar ur en fond har 
avsatts för rengöring av dem och för 

att fylla i inskriptionerna.
 På årsmötet valdes tre nya leda-

möter in i styrelsen. Eva Johansson, 
Pia Hägg Karlstein och Anders 
Hassel rot som vi hälsar varmt väl-
komna till sina uppdrag i klubbens 
styrelse. Vi får en presentation av 
dem i det här numret. Yvonne Skogby, 
Torbjörn Wedholm och Johan Skog-
by lämnade sina uppdrag och avtack-
ades med blommor. 

Styrelsen kommer under 2020 att 
se över klubbens stadgar för att läg-
ga fram ett förslag vid nästa årsmöte. 

Jag hoppas att du besöker Fakta-
banken på förbundets hemsida: 
www.rotter.se/, med bl.a. databasen 
över barnhusbarn i Stockholm 
samt Wiki-rötter, ett uppslagsverk. 
På Anbytar forum kan du få hjälp av 
andra forskare att komma vidare när 
du har fått problem. Rötter har listat 
användbara kostnadsfria databaser 
som finns på nätet. Listan bygger på 
en artikel som tidigare varit publicerad 
i tidningen Släkthistoriskt Forum. 
Du hittar listan på: www.rotter.se/
senaste-nytt/3221-har-ar-gratissidor-
na-for-slaktforskaren

Bygdeband, lokalhistoria på nätet, 
är en del av Hembygdsportalen och 
innehåller texter, bildgallerier, filer 
och personer med koppling till platser 
runt om i landet. Idag finns totalt 
över 300 000 platser samt 400 000 
bilder, texter och filer i Bygdeband. 
I en sökning där hittade jag ett foto 
på min bror Gunnar och mig som 
nyfikna åskådare vid en tågolycka. 
Ett ånglok hade vält den 19 juni 1955 
vid Ösby, Tillberga. Vi bodde inte 
så långt därifrån och jag minns att 
min far, Ingvar, som var anställd vid 
SJ, ville se hur det såg ut på olycks-
platsen och vi fick följa med. På den 
tiden var det här en stor händelse 
på landsbygden. På fotot syns män 
i hatt och kavaj, busiga pojkar som 
klättrar på stängslet vid järnvägsspåret 
och så min bror och jag lite vid sidan 
om loket. Men när jag idag tittar på 

fotot så var nog min bror mer intres-
serad av fotograferna och jag av de 
busiga killarna. 

Den lille gossen, vänd mot fotografen, 
är min bror Gunnar Wilén, medan 
jag följde skådespelet mera uppmärk-
samt.

Riksarkivets filial öppnar igen 
den 2 juni i Arninge. Samtidigt flyttar 
Krigsarkivet dit. Det är oklart vilka 
öppettider som kommer att gälla där 
och om öppettiderna i början kommer 
att påverkas av coronaepidemin. 

Stockholms Stadsarkiv har lagt 
ut ett stort utbud filmade föreläs-
ningar på https://video.stockholm.se/
channel/12366103/stadsarkivets-fore-
drag. Nu när vi inte kan delta fysiskt 
på före läsningar så finns den här 
möjlig heten. De filmade föredragen 
är så många att du säkert hittar något 
som kan intressera dig.

Släktforskardagarna i Skövde 
är inställda. År 2021 kommer de att 
hållas i Göteborg. 

Som kompensation för vårens 
inställda program har det här numret 
av Arosiana fler sidor än vanligt.

Jag önskar er alla en skön och fin 
sommar hoppas att vi snart kan ses 
igen.

e-post: arosiana-vsfk@telia.com
facebook: Arosiana Västerås släktforskarklubb

Nya medlemmar
hälsas välkomna
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Jessicas far Josef Meir föddes 
i Irak och kom via Israel till 

Sverige. Här träffade han Ulla Britt 
Karlsson, som är född i Arboga. De 
gifte sig 1966 och fick två flickor i 
Sverige. Efter flytten till USA 1971 
föddes ytterligare en syster och en 
bror. Jessica är yngst och är född 
1977. Pappan och barnen har judisk 
tro medan mamman är protestant. I 
Israeliska tidningar skriver man att 
hon är en judisk astronaut, medan 
man här i Sverige kallar henne för 
Sveriges första kvinnliga astronaut 
och i USA är hon naturligtvis ameri-
kan. Pappan gick bort 2014. En kusin 
och en moster bor i Västerås och även 
mamman och mormor har bott i 
Västerås. Tre kusiner till mamman är 
också födda i Västerås.

Efter studier på universitet och 
institut i flera olika länder blev hon 
färdigutbildad astronaut 2015. 

Den 25 september 2019 sköts hon 
upp, från den ryska Kosmodromen 

JESSICA MEIR JESSICA MEIR JJESSICA MEIR ESSICA MEIR   
Astronaut med Astronaut med 
Västerås- anknytningVästerås- anknytning
Text: Sven Olby
Bildred.: Simeon Andersson

i Bajkonor, ombord på rymdfar
kosten Soyuz till den internationella 
rymdstationen ISS. De var totalt tre 
personer i kapseln. Astronauterna/
kosmonauterna får ha 1,5 kg privata 
saker med sig, och Jessica tog bl.a. 
en svensk och en israelisk flagga.

Förutom alla experiment och 
repara tioner utförde Jessica och 
Christina Koch tre rymdpromenader, 
vilka var de första helt kvinnliga 
prome naderna.

Efter 205 dagar i tyngdlöshet 
återvände Jessica till jorden den 17 
april 2020 och togs emot av personal 
i full skyddsmundering på grund av 
coronapandemin. Astronauterna 
hamnade direkt i karantän en vecka 
för att inte smittas. Immunförsvaret 
försvagas nämligen under en rymd-
vistelse.

Även före uppskjutningen fick 
deltagarna vistas i karantän två veckor 
för att vara säkra på att de inte bar på 
någon smitta. n

På Instagram kallar hon sig astro_jessica, 
och där finns många bilder tagna under 
rymdresan.
På Facebook heter hon Jessica Meir 
och har flera inlägg.
Skavlan intervjuade Jessica den 
4 maj 2020. Programmet är 20 minuter
långt och kan ses på SVT Play.se.

Jessica Meir utanför rymdstationen ISS (på sin ”promenad”). Hon har tränat för 
sin rymdfärd sedan hon antogs som astronautkandidat av NASA 2013. Efter två 
års utbildning blev Meir formellt astro naut för NASA 2015 som första svenska 
kvinna någonsin. Syftet med rymd promenaden var att reparera kylsystemet på 
det instrument som mäter energin på den kosmiska strålningen. Foto: NASA

Christina Koch och Jessica Meir inför 
den första helt kvinnliga rymdprome-
naden från rymdstationen. Foto: NASA

Hazzaa Ali Almansoori från För-
enade Arabemiraten och Oleg 
Skripochka från Ryssland var 
Jessica Meirs färdkamrater under 
den drygt sex timmar långa resan 
till ISS. Foto: NASA 

Jessica Meir har en kandidatexamen i 
biologi, en masterexamen i rymdforsk-
ning och en doktorsexamen i marin-
biologi. Foto: NASA

Arosiana 2-2020
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Jessica Meir har besökt Sverige flera gång-
er, senast 2016 för att fira tioårsjubileet av 
Christer Fuglesangs första rymdresa 2006. 
(Christer Fuglesang är i dag professor i 
rymdfysik och föreståndare för KTH:s rymd-
center). Foto: NASA

Antavla av: Sven Olby

Jessica Meir med mamma Ulla-Britt.
Foto: Roger Schederin

Meir JessicaMeir Jessica
Född 1977-07-01 i Maine, USA

Meir JosefMeir Josef
Född 1925-01-07 i Irak. Född 1925-01-07 i Irak. 
Död 2014-01-02 i USA.Död 2014-01-02 i USA.

Karlsson Ulla BrittKarlsson Ulla Britt
Född 1944-08-01 i Arboga stadsförs (U).

Karlsson Arnod Helmer 
Född 1902-02-03 i Nås (W).
Död 1977-06-04 i Söderbärke 
W).

Karlsson Svea Viktoria 
Född 1911-07-17 i Grangärde (W)
Död 2001-03-03 i Västerås 
Gideonsberg (U)
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Ny styrelseledamot 
Eva Johansson

För mindre än ett år sedan flyttade 
maken och jag till Västerås från 

Västervik nere i Småland. Innan allt 
var uppackat i vårt nya hem gick jag 
med i Västerås Släktforskarklubb. 
Jag är en föreningsmänniska och 
gillar att engagera mig i föreningar. 
Nu ser jag fram emot att få vara 
styrelseledamot.

Min släkt kommer från Halland 
och västra Sverige och jag har inte 
den minsta släktanknytning till 
Västerås eller Västmanland. Hela 
min mammas släkt och min farmors 
släkt fanns i mellersta Halland, i 
socknarna runt Ullared, ända sedan 
Halland var danskt på 1600-talet. 
Ullared känner många igen, det stora 
shoppingparadiset Gekås startades 
av en fyrmänning till mig, Göran 
Karlsson. Hans mormor och min 
farmor var kusiner. Utöver det har 
jag nästan bara skötsamma torpare 
och bönder i min släkt. Plus en hel 
del soldater. Så är det även i min 
farfars släkt från Vänersborgstrakten 
i Västergötland. 

Sommaren 2009 gick min mamma 
bort i cancer, 84 år gammal. Först 
då förstod jag att jag aldrig skulle få 
svar på mina frågor om hennes liv 
före mig. Mitt intresse för släkten 
djupnade och jag började släktforska. 
Sedan dess har jag också sett till att 
ställa många frågor till min pappa, 
som levde till 2017.

Det är alltså bara omkring tio år 
sedan jag började släktforska. Men 
det var så intressant att efter några år 
sa jag upp mig från fast anställning 
och började släktforska på uppdrag, 
vilket jag fortfarande gör. Intresset 
för släktforskning växer i Sverige. 
I Västervik har jag arbetat som 
journalist större delen av mitt vuxna 
liv, framför allt på lokaltidningarna 
men också som frilans. Efter några 
års släktforskande fick jag kontakt 
med Sveriges Släktforskarförbund 
för Släktforskarnas Årsbok, ett 
uppdrag jag hade i tre år. Därefter 
har jag också skrivit tre handböcker 
för släktforskare, två av dem är 
utgivna av förbundet. Dessutom 

skriver jag regelbundet i förbundets 
tidning Släkthistoriskt Forum och 
i Rötterbloggen på www.rotter.se.
Jag är medlem i Tjust Släktforskar-
förening där jag är redaktör för 
medlemstidningen, liksom i DIS 
Småland. 

Målet med min egen släktforskning 
är inte att hitta så många förfäder 
som möjligt utan att få veta så mycket 
som möjligt om dem jag hittar. Vi 
är lyckligt lottade i Sverige med så 
många olika arkiv att söka information 
i. Min första släktbok är halvfärdig. 
Den handlar om min pappas släkt 
och ska vara klar nästa år, inför en 
släktträff om drygt ett år. Min för-
hoppning är att den ska vara en port 
in i släkthistorien för mina kusiner 
och deras efterlevande. 

Parallellt med den skriver jag 
om min mammas släkt och det ska 
också bli en bok så småningom. Den 
som släktforskar har alltid något att 
berätta.

” ” Den som släktforskar har alltid något att berätta”Den som släktforskar har alltid något att berätta”

Text: Eva Johansson

Arosiana 2-2020
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Jag är infödd västeråsre som 
nyss fyllt 70 år. I 11 år ar-

betade jag på apotek, först i 
Enköping sedan på Apoteket 
Bävern när det låg vid Stora 
torget. Under denna tid arbetade jag 
fackligt. I början av 80-talet började 
jag på Försäkringskassan. Blev kvar 
där till jag gick i pension för sju år 
sedan. Jag har alltid varit intresserad 
av historia och ville veta mera om 
min släkthistoria, var vi kom ifrån. 
Det finns alltid berättelser i släkten. 
Vilka är sanna och vilka är skrönor? 
Jag började släktforska 1970 efter 
att ha gått en studiecirkel för Torsten 
Ekström. På den tiden satt man uppe 
på vinden i Borgmästargården på 
Östra kyrkogatan och vevade mikro-
filmer i stora apparater. 

Jag började med min då blivande 
svärfar som var från Romfartuna, 
eftersom jag då inte behövde beställa 
några mikrofilmer. Efter något år 
flyttade jag till eget och tiden räckte 
inte till för att fortsätta med släkt-
forskningen så jag la den på hyllan.

I mitten av 90-talet var jag några 
semesterdagar i Leksand och Släkt-
forskarnas Hus och började titta lite 
på min nuvarande mans släkt. Många 
tror att släkten kommer från Tjeckien 
eftersom det finns ett samhälle en bit 
från Prag med namnet Karlstejn och 

att efternamnet skulle komma därifrån 
men så verkar det inte vara.

När jag hade gått i pension började 
jag på allvar med min släktforskning. 
Jag gick två cirklar på Pensionärs-
universitet för Gunnar Andersson 
och Ingemar Widestig.

Det är nu mycket enklare efter som 
man kan sitta hemma med sin dator 
och forska. Jag håller på med min 
mammas sida. Min pappa släktforskade 
på sin pappas sida när han hade gått 
i pension i slutet av 70talet. Där 
har jag mycket infor mation om vari-
från vi kommer. Min anfader Georg 
Smetana kom i början av 1600-talet 
till Sverige från Livland [Lettland, 
red.anm.]. Han var kommendant på 
Dalarö skans (AB). Det var hans 
barnbarn som flyttade till trakten av 
Arboga och runt där stannade släkten 
kvar. På min farmors sida finns mina 
rötter i Småland: Eksjö, Vetlanda (F). 
I de trakterna finns även min mormor 
och morfars släkt.

För två år sedan gjorde jag ett 
DNAtest. Efter det fick jag kontakt 
med en kusin till min pappa på min 
farmors sida. Hon och jag är mer 
jämngamla än hon och min pappa 

var. Och jag har även kontakt 
med en annan släkting på 
farmors sida.

Finns det någon som jag 
skulle vilja titta lite närmare 

på så är det min morfars syster Anna 
Sofia Claesdotter! Hon flyttade till 
Stockholm 1897 och blev hushålls-
förståndare på Elsa Borgs Bibel-
qvinnohemmet på Vita Berget och 
senare föreståndare för ett av hennes 
barnhem.

Mina erfarenheter av styrelse-
arbete är det fackliga under 70talet. 
Under 80-talet var jag aktiv i Fredrika 
Bremerförbundet i Västerås och satt 
i styrelsen. I slutet av 90-talet och 
några år i början 2000-talet var jag 
ledamot i PNP-stiftelsens styrelse. 
Samt några år ledamot i samfällig-
hetens styrelse där vi har vårt fritids-
hus. 

Nu ser jag fram emot att få arbeta i 
denna styrelse och hoppas att jag kan 
bidra med något. Jag ser att det är en 
mycket aktiv styrelse som arbetar 
flitigt och försöker lösa problemen 
som uppkommer under den nu på-
gående krisen.

Ny styrelseledamot 
Pia Hägg Karlstein

Text: Pia Hägg Karlstein
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Bland mina formella meriter kan 
nämnas att jag doktorerade i limno-
logi (sötvattens ekologi) vid Uppsala 
universitet 1993 och att jag har jobbat 
inom biologi, bank i Sverige och UK 
och StartUps som bland annat vd, 
analys chef, etc.
 Jag har varit vice och ordinarie 
ordförande för Hasselrotska släktför-
eningen mellan 2000 och 2010. För 
tillfället är jag ordförande i Engsö 
hembygdsförening, vice ordförande 
i Engsö Röda Kors krets och supp-
leant i (Västerås) Svenska Natur-
skyddsföreningen.
 Jag är ’spelberoende’ användare av 
Myheritage och har upptäckt så sent 
som för tre månader sedan att stora 
viktiga delar av mina rötter finns vid 
mina fötter här på Engsö, Västerås, 
Västmanland och Bergslagen.
 Jag kan nog bidra när det gäller 
internetdatabas-kompetens och 
matchningar samt att hålla en del 
föredrag, framförallt om Engsö och 
dess historia. Dess  utom kan jag vara 
med och leda arbetet mot att använda 
kanalerna Facebook och Google 
Meet i dessa Covid19- tider. Där-
emot har jag mycket att lära mig av 
er om både tydning av dokument och 
arkivkunskap.
  Jag ser fram emot att få delta i 
styrelse arbetet i Västerås släktfors-
karklubb. Det ska bli riktigt kul!  n

Ny styrelse-
ledamot
Anders Hasselrot

ANNONS

Läs om Erikjansarna i Arosiana nr 1-2017.

Bishop Hillkolonin på Illinois prärien grundades av Erik jansarna år 1846. De 
leddes av den karismatiske Erik Jansson, profeten från Biskopskulla i Uppland. 
Under de första åren fick de utstå stora vedermödor med bl.a. en koleraepidemi. 
Med hårt arbete av innevånarna och skickligt hantverk byggdes efter hand en 
kooperativ koloni som blomstrande och inte hade sin like väster om Chicago. 
Bishop Hill finns kvar än idag. 
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Minnesota Historical Society 
(MNHS) har digitaliserade dagstid-
ningar på följande adress: newspa-
pers3.mnhs.org/jsp/searchresults.jsp
Här finns 32 olika tidningar 
med över 300 000 sidor för åren 
1857 2007.

Man kan bl.a. hitta notiser över 
födda, vigda och döda både i USA 
och Sverige. Sidorna är på svenska 
men en del artiklar i tidningarna kan 
vara på engelska.

Skriv in ett sökord, t.ex. namn 
eller ort, i rutan till höger om Sök 
efter 1 och klicka i den svarta 
Sök-rutan till höger (eller tryck på 
Entertangenten). Nu visas de tid-
ningssidor där sökordet finns i tre 
kolumner. Under sökrutan visas hur 
många träffar du fått och nedanför 
varje sida finns tidningens namn och 
utgivnings datum. Klicka på i-rutan 
om du vill ha information om tid-
ningen. Klicka på en av sidorna så 
förstoras sidan (efter en stund). 

Du kan dra texten åt olika håll 
med verktyget flytta objektet (handen) 
om du har zoomat. Området kring 
sökordet är markerat med gul färg.
När du har öppnat en tidningssida 
finns uppe till höger en verktygsrad 
för sidhantering. Du kan göra sidan 
ljusare eller mörkare (se bild). 

Till höger om den knappen finns 
en knapp, Kopiera text, för att mar-
kera text. Då du klickat på den änd-
ras pekaren till ett hårkors. Placera 
hårkorset i början av den text du vill 
markera och dra det sedan till slutet 
av texten, så kommer texten upp i en 
redigeringsruta.

I underkant finns en verktygsrad 
för sidnavigering; Zooma in och 
ut, anpassa bredd och höjd, vrida 
med- och moturs, gå till föregående 

Svensk-amerikanska 
tidningar
Text: Sven Olby

respektive nästa sida, gå till söksidan 
m.m. Till vänster visas miniatyrer av 
närliggande sidor, där aktuell sida 
är inramad.

Vid digitaliseringen, med OCR, 
har flera bokstäver tolkats fel, varför 
sökningen ibland behöver göras med 
lite fantasi.  n
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Johan Bure 
– den borgerliga genealogins fader

Johan Thomasson Bure (med latini
serad namnform Johannes Thomae 
Agrivillensis Bureus, ”Johan 
Thomas son Bure från Åkerby”), 
född 25 mars 1568 i Åkerby socken, 
död 23 oktober 1652 i Uppland, var 
en svensk genealog, fornforskare, 
språkman, mystiker, poet och veten-
skapsman. 

Bureätten är en benämning på en 
släkt som uppkom under 1500-talet 
i Sveriges nordligaste delar. Benäm-
ningen kom av namnet på den by 
från vilken denna släktkrets skulle 
ha kommit; Bure i Skellefteå socken 
i Västerbotten, nuvarande Bureå. På 
1600-talet vidgades beteckningen till 
att omfatta alla dem som gjorde an-
språk på att härstamma från en mytisk, 
medeltida rikshjälte Fale (Bure) hin 
unge [hin unge = den yngre. Red. 
anm.] i Medelpad.

Ett stort antal Bureättlingar och 
deras inbördes släktskap finns re-
dovisade i en släktbok som antik-
varien Johan Bure upprättade under 
1600-talets första årtionde. Släktboken 
är unik för sin tid på så sätt att den 
till stor del redogör för släktskapen 
bland personer i den svenska all-
mogen. Släktboken redovisar också 
vanhedrande inslag, som utomäkten-
skapliga barn och avrättade personer. 

Under perioden 1640–1740 
kompletterades släktträdet bakåt 
med mytiska gestalter, uppdiktade 
personer och personer omnämnda på 
runstenar. Följden blev att Bureätten 
gjorde anspråk på att vara en av de 

äldsta adliga släkterna i riket. Den 
på 1620talet adlade släkten Bure 
härstammade från Bureätten på kvin-
nosidan.

Under perioden 1600–1720 hade 
Bureättlingar också framstående 
positioner inom den svenska riks-
antikvariska verksamheten. Inom 
detta område hade lärdomsgestalten, 
antikvarien och Bureättlingen Johan 
Bure (1568–1652) ett mycket stort 
inflytande även efter sin död. Flera 
personer som kunde göra anspråk 
på släktförbindelse med Bureätten 
ingick sedan i ledningen för den anti-
kvariska verksamheten. 

Johan Bure, som genom sin mor-
mors far härstammade från Bure
ätten, hade 1600–1601 genomfört 
en omfattande resa i de norrländska 
landskapen. Samtidigt hade han 
genom fört ett stort antal intervjuer 
med avlägsna släktingar om deras 
gemensamma släkt.

Den äldste stamfader som en 
släkting berättat om var den välbär-
gade Härse i Bure, som bör ha levt 
omkring år 1400 om han varit en his-
torisk person. Härse sades ha mör-
dats och blivit begravd i Lövångers 
kyrka. Johan Bure placerade sedan in 
Härse som son till en mytisk hjälte, 
adelsmannen Fale hin unge. 

Vid 1600-talets första årtionden 
hade tre av Johan Bures kusiner på 
mödernet höga ansvarsbefattningar 
i kronans tjänst: Anders Bure och 
Jonas Bure (Bureus) var kungliga 
sekreterare i rikskansliet i Stockholm 

och deras bror Olof Bure var kunglig 
livmedikus och överborgmästare i 
Stockholm. Utöver att vara Bure
ättlingar via modern gjorde dessa på 
otillräckliga, numera motbevisade, 
grunder också anspråk på att här-
stamma från Burehjälten Fale hin 
unge på svärdssidan genom fadern 
Engelbertus Laurentii. Olof Bure 
adlades 1621 och Jonas och Anders 
Bure 1624. När Riddarhuset inrät-
tades 1626 skrevs de gemensamt in 
som den adliga ätten Bure. 

Den ökade mängden ståndsper-
soner som gjorde anspråk på Bure
anknytning ökade också behovet 
av en guldkantad antavla. Fram till 
1700-talets mitt kompletterade olika 
personer de äldre släktleden med 
fiktiva data och anslöt dem till Johan 
Bures runstensgenealogi.

Den yngre Fale återgick på en 
lokal legend i Sköns socken i Medel-
pad om en hjälte; Fale hin unge i 
byn Birsta. Johan Bure identifierade 
denne Fale som en anfader utifrån 
bynamnet Birsta, ”Byrestad”, som 
han tolkade som ”Burestad”. I riks-
historikerna uppträder från 1650-talet 
en Fale Bure, alltså ett halvt århund-
rade innan Fale hin unge skulle ha 
utfört sina stordåd enligt Johan Bure. 
Denne Fale Bure ”hin gamle” fram-
ställdes på 1700-talet som farfar till 
den yngre Fale Bure.

 Genom att han kopplades till Johan 
Bures runstensgenealogi skapades en 
sammanhängande släktkedja bakåt 
till vikingatiden.  n

År 2008 påträffades en släktbok från 1600-talet i ett godsarkiv i 
finska Riksarkivet. Släktboken kunde slutligen identifieras som Johan 
Bures egna original, en renskriven version av den ursprungliga 
släktboken. Den är daterad februari 1613. Det som vi i dag ger tips 
om till släktforskare ägnade sig Johan Bure åt redan på sin tid.

Red. Simeon Andersson
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Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bure%C3%A4tten
http://familjenbostrom.se/genealogi/bure/
http://www.genealogi.se/wiki/index.php?title=Johan_Bures_sl%C3%A4ktbok
http://www.genealogi.net/projekt/johan-bures-slaktbok/

En uppmärksammad DNA-analys genomfördes 
2013. Y-kromosomer (som ärvs från far till son) 
undersöktes för nu levande ättlingar på . Tre 
ättlingar på manssidan är sinsemellan släkt men 
tillhör inte Bureätten på fädernet. 

Hela grenen Fale Olofsson eller Säbrågrenen 
saknas emellertid i den ursprungliga utredningen, 
förutom en antal personer som är burar på 
mödernet, grenen baseras endast på en persons 
minnesuppgifter, och det är oklart om Johan Bure 
eller någon annan lade till grenen. 

Andra ifrågasatta släktband i Buregenalogin 
har istället bekräftats av DNA-studien, nämligen 
kopplingen mellan Olof Hersesson och hans son 
Olof Olofsson, samt mellan dennes sonsons sonson 

Ambrosious Andersson och hans son Olof 
Ambrosson.

De tre bröderna Andreas, Jonas och Olof var 
kända personligheter på 1600-talet som hade 
tagit sig namnet Bure efter sin mor, och senare 
adlades och blev den adliga ätten Bure. Gentestet 
tolkas som att de tre bröderna inte tillhör släkten 
Bure på manssidan, såsom uppges i Johan Bures 
släktutredning, men den gren av Bureätten som 
deras mor tillhörde får stöd av studien. 

Avslöjandet inbär inte att bröderna inte skulle ha 
rätt till sitt namn eller skulle ha adlats på felaktiga 
grunder, något som har hävdats i media.

Ett uppslag i en av avskrifterna av Johan Bures släktbok över Bureätten (X37, uppsl. 28, Uppsala 
universitetsbibliotek). Släkttavlan redovisar Bureättlingen Jakob Anderssons (Grubb) ättlingar.

Johan Bure utvecklade för släktboken ett sinnrikt men rätt svåröverskådligt tabellsystem, som 
gjorde det möjligt för honom att i efterhand komplettera med många nya personer och uppgifter 
utan att hela släktgrenar måste skrivas om. 

Johan Bures släktbok, transkriberad av Urban Sikeborg, finns på 
CD och USB hos Genealogiska Föreningen.
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Idag tycker vi att renlighet är ett måste, och att tvätta oss åtskilliga 
gånger om dagen känns helt naturligt. Så har det inte alltid varit.

Badhistoria

På 1200-talet hade bad blivit en 
kristen modesak. Kyrkan var – än så 
länge – välvilligt inställd till badandet 
och bland de tidiga munkordnarna 
badade man av hygieniska skäl en 
gång i månaden. I andra kloster hade 
man som vana att doppa sig två 
gånger om året samt inför de stora 
religiösa högtiderna.

Utanför klostren var det annor-
lunda. Allt från hantverksfester till 
vigslar skulle inledas med symbol-
iska reningsbad. Badstugor installe-
rades i de rikas hem och offentliga 
bad inrättades i städerna; en badpeng 
kunde ingå i lönen för arbetare.

Glädjen varade inte länge. Med 
badvurmen kom nämligen också 
skräcken för spetälska, som man 
inbillade sig spred sig via badhusen. 
Det där stämde väl knappast, men 
det var ett faktum att många badhus i 
England och på kontinenten på 1300- 
och 1400-talen till slut utvecklades 
till rena bordellerna, vilket bidrog 
till en snabb spridning av könssjuk-
domar. Många ville sätta stopp för 
badhusens verksamhet och mot slutet 
av 1500-talet lyckades stat och kyrka 
stänga ner städernas badinrättningar. 
T.o.m. kalla bad i det fria omfattades 
av förbudet. En begynnande bränsle-
brist på många håll bidrog också till 
badstugornas fall.

När badhusen försvann blev för-
stås renligheten också allt sämre. Om 
man över huvud taget tvättade sig, 
så ägnade man sig främst åt det som 
syntes – ansikte och händer – och 
struntade i regel i att tvaga resten 
av kroppen. På söndagar och helger 

tvättade man sig väl innan man gick 
till kyrkan, men som sagt, bara de 
delar som syntes. Vattnet sågs som 
en bärare av smitta och var därför 
farligt. Tvättade man sig alltför ofta 
betraktades man som högfärdig.

Det var dåligt med hygienen i 
hemmen, men det var inte bättre 
utomhus i byar och städer. Det gamla 
Europa luktade riktigt illa. Männ-
iskorna luktade svett och otvättade 
kläder; ur deras munnar kom lukten 
av ruttna tänder. Floderna stank, 
torgen stank, det stank under broar-
na, i hemmen, i palatsen och t.o.m. 
i kyrkorna. Och var det så egen-
domligt; avföring och sopor slängdes 
ut genom fönstret när man inte längre 
stod ut med stanken inomhus.

Man hade väl inte tänkt sig att 
smuts, stank och sjukdom hade med 
varandra att göra, men nu började 
man ana ett sammanhang. Många 
reagerade mot snusket och började 
tycka att stanken inte bara var äcklig 
utan att den kanske också kunde vara 
farlig. Befolkningsexplosionen
tvingade i städerna fram en ny syn 
på renhållning och hygien.

Kampen mot lort och smuts bör-
jade sakta men säkert också göra sig 
gällande i hemmen. Ont om plats var 
det förstås för det mesta, och ville 
man tvaga sina smutsiga kroppar fick 
man göra där det fanns plats, ofta 
utomhus.

Vattnet togs till heders igen på 
1700-talet. Från att ha ansetts som 
en fara blev vattnet nu de hygieniska 
reformatorernas främsta hjälp. Bland 
annat sökte man att hålla gatorna 

rena genom att regelbundet spola av 
dem. Och man började åter tvätta 
sig, men tvättandet gick förstås inte 
på något sätt till överdrift.

Man badade inte bara i varma och 
kalla vatten. Redan antikens greker 
hade badat sandbad och det bruket 
togs upp på badorterna på 1800-talet 
för att behandla gikt och reumatism. 
Enstaka kroppsdelar eller hela kroppen 
upp till halsen grävdes ner i varm 
sand i ett par timmar. Likadan svett-
ning fick man med lövbad, där man 
bäddades ner i vårlöv av t. ex. björk 
eller pil.

På 1500-talet hade det dykt upp 
något nytt, en kombination av hälsokur 
och sällskapsliv. Den lilla staden Spa 
i nuvarande Belgien blev känd redan 
på 1500-talet för sina mineralrika 
källor och gyttjebad och upplevde 
sin storhetstid på 1700-talet, då bl. a. 
Gustav III var där.

Även i Sverige förändrades 
badsederna under årens och sekler-
nas gång.

Finland hörde ju till Sverige i 
många hundra år och svenska krigs-
tåg gick till Ryssland. Det var från 
dessa båda länder som vi fick idéerna 
till en del av våra badseder.

De första svenskar som kom i 
kontakt med en form av rökbastu var 
de vikingar som på 900-talet drog 
österut. 

En resande munk har i brev till 
påven berättat vad som hände när 
han passerade Holmgård, dagens 
Novgorod. Han berättade att han såg 
badhus av trä, som eldades upp till 
hög värme varefter folket helt nakna 

Red: Simeon Andersson
Källa: Per-Olof Granqvist 
http://pog.gqt.se/badhistoria.htm
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gick in i huset. De hällde ljumt vatten 
över nacken, tog färskt björkris i 
händerna och hudflängde sig så att 
de nätt och jämt överlevde. Därefter 
hällde de kallt vatten över sig så att 
de åter kvicknade till. Det där gjor-
de de utan att någon tvingade dem, 
konsta terade han förvånat. De gjorde 
det av egen fri vilja för att de tyckte 
om det, inte för att späka sig. 

Vikingar hade ju tjänstgjort 
som ”väringar” i kejsarens livvakt i 
Konstan tinopel och där hade de blivit 
förtjusta i svettrummen i turkarnas bad. 
De tog med sig badformen hem och 
byggde badstugor och bastubad på 
sina gårdar. Där blev det sed att hälsa 
sina gäster välkomna innan de gick 
till bords för att ägna sig åt måltiden.

Norrmän och islänningar var min-
dre snuskiga. Om danska kvinnor vid 
ungefär samma tid kunde en engels-
man berätta att de följde sitt lands 
konstiga sed och kammade sig varje 
dag och badade varje lördag.

På 1300- och 1400-talet blev 
badstugorna allt vanligare på landet 
runt om i Norden och snart hade 
varje bondgård sin egen anläggning. 
I Sverige badade man sedan gam-
malt på lögaredagen, d.v.s. lördagen, 
eftersom den lagstadgade söndags-

friden började vid solnedgången på 
lördag kväll. Innan dess skulle man 
alltså helst ha hunnit bada. Det gick 
till så att man klädde av sig utanför 
och gick sedan in i ångbadet för att 
svettas och piska sig med björkris. 
Därefter överöste man sig med kall-
vatten, sprang ut och doppade sig i 
närmsta sjö eller rullade sig i snö.

Bastun följde människan hela 
livet men den användes inte enbart, 
kanske inte ens mest, för bastubad. 
Där födde kvinnorna sina barn och 
det var kanske där som föräldrarna 
sett till att barnet blev till. I bastun 
hamnade den döde i väntan på att 
graven blev grävd. Där slaktade de 
sina djur och där tvättade de kläderna. 
I bostadshuset utförde de inte sådana 
sysslor.

Den tidigaste kända svenska 
badstugan fanns i Lund 1269 (så i 
själva verket var den alltså dansk). 
Då badstugorna under 1500-talet bör-
jade stängas på kontinenten fortlevde 
traditionen i Sverige under ett par 
sekler till. På 1500-talet på Stock-
holms fattighus fick de intagna bada 
en gång i veckan.

År 1680 skapades den första 
brunnsorten hos oss. Det blev 
Medevi brunn i Östergötland som 

då startade sin verksamhet. Det var 
Urban Hiärne (16411724) som hade 
analyserat, provsmakat och godkänt 
vattnet i brunnen och funnit det 
vara hälsosamt. Brunnen var under 
sommar månaderna på 1700- och 
1800-talen en samlingsplats för rikets 
societet.

Så sent som 1697 fanns det fort-
farande ett offentligt bad i Stock-
holm, men några år senare, 1725, 
förbjöds alltså badstugorna i staden 
eftersom de misstänktes sprida syfilis.

Av någon anledning slutade 
landsbygdsbefolkningen att bada 
bastu vid ungefär samma tid så att 
det i början av 1800-talet bara var i 
de svenska finnbygderna som seden 
levde kvar. 1700-talet och en bra bit 
in på 1800-talet kan betecknas som 
en smutsålder.

Man tog ett julbad i stugan i en 
balja av trä, husfadern först, sedan 
drängarna, pigorna och barnen och 
sist husmodern. Badarna var verkligt 
skitiga när de klev i och de flesta 
var det när de klev ur också. Många 
tog sina bad i ladugården. Då kunde 
krea turen efteråt få vattnet att dricka.         

Julbad i en balja av 
trä; husfadern först, 
sedan drängarna, 
pigorna och barnen 
och sist husmodern.
Foto:
Christina Lindeqvist.
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Nu var det förstås så, att de flesta 
inte hade tillgång till, eller råd, att 
använda badhusen och då fick tvätt-
ning ske lite hur som helst. Eller inte 
alls. Smutsen var snarast något som 
hörde till. På landsbygden bodde 
alla i samma stuga; barn, vuxna och 
ofta även mindre kreatur. Detta sätt 
att leva ihop var utbrett i hela landet. 
Präster ansåg det vara olämpligt 
med tanke på den stank och smuts 
kreaturen bidrog till. Lukt groddes 
in i husens väggar och i kläderna. 
När alla var samlade i kyrkan rådde 
där en kraftigt luktande dimma. Det 
fanns bönder som skröt om att de 
aldrig badat i vuxen ålder och att inte 
skulle göra det förrän en läkare ordi-
nerade det eller inför en högtid.

Bondekulturen luktade förskräckligt 
men man ansåg det vara skadligt att 
tvätta sig oftare än det var absolut 
nödvändigt.

På 1800-talet förekom vanlig 
tvättning av kroppen i regel inte mer 
än på lördagen, eller vid speciella 
tillfällen. Sålunda blev det oftast 
enbart kroppen ovanför midjan som 

blev utsatt för vattnets renande verkan. 
Ansiktet kunde väl få en extra vask 
om det ansågs behövligt och händerna 
också före måltiderna.

Såpa användes vid tvättningen, 
men ibland var händerna i sådant 
tillstånd att såpan inte var tillfyllest. 
Då skrubbades de med fett eller ister 
och torkades sedan av med löv eller 
mossa innan det hela avslutades med 
tvätt på vanligt sätt.

Badorter i Europa, som Vichy, 
BadenBaden och Aachen, har sitt 
ursprung i den romerska badkulturen. 
I fält fick soldaterna först massage 
i ett uppvärmningsrum och därefter 
tvagningar och sköljningar i bastun 
och till sist avkylning i bassäng. Rätt 
likt en finsk bastu alltså! 

1831 inrättades ett nytt badhus 
i Stockholm. Den direkta inspira-
tionen kom från England, där man 
börjat bygga ”folkbad” för städernas 
industriarbetare. Det var närmast 
dessa bad som Carl Peter Curman 
(18331913) hade som förebild när 
han började propagera för offentliga 
badhus i Sverige på 1800-talet. Curman 

var läkare och bl.a. docent i klima-
tologi vid Karolinska institutet. Han 
grundade Sturebadet i Stockholm 
1885. Här fanns allt man kunde begära: 
romerska, turkiska och finska bad, 
karbad, duschbad och därutöver flera 
slags medicinska bad som saltbad, 
gyttjebad och tångbad. Curman ”lärde 
stockholmarna att bada” och han 
ledde också byggandet av ett stort 
antal badhus i landet, bl.a. Lysekils 
badanstalt.

År 1855 kostade ett finskt bad i 
Stockholm 4 skilling, lördagar och 
söndagar 6 skilling. Ett dagsverke 
för en manlig arbetare betalades vid 
samma tid med 26 skilling, så ett bad 
hade man nog råd med. Men priset 
steg snabbt. Tio år senare hade det 
blivit dyrare, 1:25 riksdaler, när en 
industriarbetare tjänade 1:50 om dagen. 
Tvål ingick dock i priset.

Graden av renlighet varierade 
med bostadsort och klasstillhörig-
het. Hos 1800-talets borgerskap var 
renlighetsfrågorna av yttersta vikt. 
Smuts, som man under föregående 
århundrade inte bekymrat sig särskilt 

Vänster: 1680 skapade 
Urban Hiärne den första 
brunnsorten hos oss. 
Det blev Medevi brunn i 
Öster götland. 
Höger: Carl Curman 
propagerade för offentliga 
badhus i Sverige. Han 
grundade Sturebadet i 
Stockholm 1885. 
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”Ingen särskilt nödvändig 
inrednings-

detalj i bostaden”.

”Genuine aromatisk medicinsk 
TVÅL för hudens konservering och 
förskönande, ett bepröfvadt medel 
emot fräknar och andra hud-åkommor 
… försäljes à 24 sk. per styck …”

Carlscrona Weckoblad 
2 januari 1856.

om, blev ett klassmärke. Den depra-
verade adeln hade varit smutsig, 
arbetarna var smutsiga, men hederliga 
borgare höll sig rena. Bland dessa 
var det var en moralisk skyldighet att 
hålla sig ren.

År 1861 började man installera 
vatten ledningar i Stockholm. 
I slutet av århundradet dök det upp 
fungerande varmvattenberedare. På 
1910-talet började stora lägenheter 
inredas med badrum men en utred-
ning slog fast att badrum inte var en 
nödvändighet för att nybyggda bo-
städer skulle få statliga bidrag. Folk 
var inte heller särskilt intresserade, 
utan närmast misstänksamma mot 
sådana påhitt.  n

Badade bastu gjorde man 
framför allt för den hälsosamma 
svettningens skull, kroppens 
själv rening inifrån. En svensk 
läkebok från 1400-talets andra 
hälft påminner om bastuns dyg-
der. Ingen av dem handlar om 
yttre rengöring:

• Att stärka kroppens värme.
• Att smälta maten.
• Att ge den trötte vila.
• Att öppna svettbrunnarna.
• Att ta bort lättja.
• Att lindra värk.
• Att lösa väder.
• Att värma kalla lemmar.

Såpa framställs av animaliskt eller vegetabiliskt fett som kokas tillsammans med 
kalilut. Hur man fick såpa genom att blanda fett med lut finns beskrivet i en sumerisk 
kilskrift i Mesopotamien redan för 5000 år sedan. 

Nordbor använde asklut gjord på björkaska, talg, ister och urkokta djurben från höst-
slakten långt in i våra dagar. Så kom såpan. Såpsjudarfruntimmer gick omkring i går-
darna och erbjöd sina tjänster. 
Såpan kokades i tvättgrytan i bastun eller utomhus. 

Uppgifter om tvåltillverkning är knapphändiga, men 1606 fanns i alla fall en tvålmaka-
re i Vadstena och 1636 sålde ryska köpmän tvål i Stockholm, fast utan större framgång. 
På 1700-talet förekom tillverkning i Norden. De inhemska fiskoljor och animaliska fetter 
som användes gav visserligen en mjuk och mild tvål men också en fruktansvärd stank. Först 
på 1800-talet började det tillverkas tvål som kunde konkurrera med importerad.
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BBiillddssiiddaann
Avgående ur styrelsen Torbjörn Wedholm samt Johan och Yvonne Skogby 
får blommor av Kerstin Andersson.

En blomma fick också Lennart Klaar, mötets 
talare, av Kerstin Andersson.

Lars Berglöf visar Torbjörn Forss hur man 
registrerar sig på FTDNA. Staffan Unnegård 
i förgrunden fikar tankfullt.

De tillträdande ledamöterna Pia Hägg Karlstein, 
Anders Hasselrot och Eva Johansson. Sven Olby agerade mötesordförande.

Årsmötet 11/3 Foto: Börje Öhrling
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1830 Westmanlands läns tidning 1920

Telefonsamtal fördes i tisdags afton 
mellan Upsala och hufvudstaden, 
och bekräftades dervid den förut 
gjorda iakttagelsen, att äfven på 
detta afstånd hvarje ord höres med 
tydlighet.

VLT 13/1 1883

Bra täckning

Öfverståthållaren ha skärpt förord-
ningen för velocipedåkare i Stock-
holm. Det förbjudes dem att åka 
på alla mera trafikerade platser och 
gator. Liknande bestämmelser finnas 
i en af magistraten utfärdad stadga 
för Versterås.

VLT 26/4 1894

Störande 
trafik

Tio timmars arbetsdag har införts af 
grefve Raul Hamilton på Ovesholm 
i Skåne.

VLT19/6 1890

Arbetstids
förkortning?

Ligapojkkomitén har i dag inlämnat 
sitt utlåtande angående minderåriga 
förbrytare. Kommittèn föreslår upp-
rättandet af två nya statsanstalter, en 
mildare för 150 och en strängare för 
100. Dessutom föreslår kommittén 
bl.a. stadgande om domstols befo-
genhet att döma barn till aga med ris 
eller rotting, minst 10 högst 40 slag.

VLT 26/11 1898

Stryk rekom
menderas

Inga pendel
problem
Man kan ej klaga öfver brist på kom-
munikationstillfällen emellan Stock-
holm och Westerås; för när varande 
utgöres de af följande ordinarie 
lägenheter i hvarje vecka:

Från Stockholm till Westerås
Måndagen – Ångfartyg
Tisdagen – Post, Diligence, Ångfar-
tyg
Onsdagen – Ångfartyg
Fredagen – Post och Diligence

Från Westerås till Stockholm 
Tisdagen – Post och Ångfartyg
Onsdagen – Diligence
Thorsdagen – Ångfartyg
Fredagen – Ångfartyg
Lördagen – Post och Diligence

Man torde med skäl kunna säga att 
”hälften vore nog”!

VLT 10/5 1832

Rökförbud 
redan då
Ett gladt budskap; I cirkulär af den 
15 dennes har trafikstyrelsen ut-
färdat förbud mot tobaksrökning i 
3:e klassens personvagnar, som ej 
genom utvändig skylt betecknas som 
rökkupéer. Bravo!

VLT 26/2 1881

M:me Bres, det första fruntimmer 
som tagit medicinsk grad i Sorbonne, 
har afslagit ett anbud af turkiska sul-
tanen att mot 40.000 francs årligen 
blifva läkare i hans harem.

VLT 1875 

Skräddarsytt 
jobb?

Fil.kand. Ture Nerman har af 
Stockhoms rådhus rätt dömts till 
straffarbete i 3 månader för sprid-
ning i Uppsala af skriften ”Tänk 
först – handla sedan”. Rätten ansåg 
det styrkt att den tilltalade med vet-
skap om kvarstaden spridt skriften i 
fråga.

VLT 23/1 1909

Förhastad 
tanke?

Nya enkronesedlar. Båda kamrarna 
ha bifallit k.m:ts förslag om utgivande 
av 1-kronesedlar.
[För en krona kunde man enligt annons 
köpa 25 stora semlor hos Lovisa Lund-
qvists Bageri på Stora gatan 16. [Red. 

anm.]

VLT 27/8 1914

Växelpengar

Ett stulet konstverk. Lionardo da 
Vincis berömda målning Mona Lisa 
är stulen från Louvren. Man har inga 
som helst spår efter tjuven. 

VLT 24/8 1911

Gåtfull dam

Några urklipp ur VLT. Det var samma frågor då som nu. 
Bara andemeningen kanske har ändrats något?

Red: Simeon Andersson
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Idag anses personlig renlighet och 
hygien som en självklarhet. Vi 
borstar tänderna minst en gång om 
dagen med frisk mentoltandkräm 
för att hålla tänder rena och för en 
väldoftande andedräkt. De flesta 
människor duschar åtminstone ett 
par gånger i veckan och använder 
tvål, schampo, parfym och deodorant 
för att lukta gott. 

Bland de samlingar som 
vilar på hyllorna i Upplands-
museets magasin hittar vi 
flertalet före mål som visar på 
tidigare generationers syn på 
kropp och hygien. Här samsas 
rakknivar från bronsåldern och 
örslevar från järnålder med 
benkammar från medeltiden 
och tvål från 1900-talets första 
hälft. Idag tänker vi oss kanske 
att tvålen är ett modernt påfund men 
så långt tillbaka som vi förfogar över 
källor kan vi hitta rengöringsmedel 
med egenskaper som påminner om 
dagens tvålar. Hänvisningar till tvål 
baserade på lagerväxter finns redan 
på kilskriftstavlor från Mesopotamien 
på 2000talet f.Kr. Det finns också 
belägg för att man i det forntida 
Egypten hade för vana att under bad 
nyttja medel som tillverkats av salter 
och av oljor från djur eller växter. I 
alla senare högkulturer i vår del av 
världen har tvålen varit en självklarhet 
och redan från 500-talet f.Kr. har vi 
tillräckligt mycket källmaterial för 
att kunna räkna ut ingredienserna. 
Under den romerska antiken disku-
terade Plinius den äldre (d. 79 e.Kr.) 
tvål (på latin sapo). Plinius och an-

dra romerska skriftställare berättar 
att tvålanvändningen var vida spridd 
framförallt utanför Medelhavsvärlden. 
Galler, germaner och andra 
för romarna perifera folk var för-
tjusta i substansen. Romarna själva 
däremot föredrog i regel att tvätta 
kroppen genom att massera in olja i 
huden och sedan skrapa bort smutsen 
med en så kallad strigel. 

 

En idrottsmans 
toilettbehör 
bestående av
två striglar 
och en aryballos 
(oljekärl) i brons

Men trots alla bevis på att människor 
under forntiden haft både kunskap 
och tradition kring kropp och hygien, 
så behöver vi bara ta oss tillbaka 
drygt hundra år i tiden för att upp-
täcka att synen på smuts var något 
helt annat. I det förindustriella sam-
hället fanns ett helt annat sätt att 
se på renlighet och hygien än vad 
vi är vana vid idag, ett synsätt som 
delades av hela samhället och inte 
ifrågasattes. Smuts var en självklar 
del av vardagslivet och var också ett 
kvitto på att man arbetade hårt.Redan 

under medeltiden vet vi att folk ofta 
nyttjade badstugor. Under 1200-talet 
användes de regelbundet i städerna 
och på 1500-talet var det vanligt att 
stadsbor gick till offentliga badstugor 
för att bota sina sjukdomar. 

I städernas offentliga badstugor 
kunde män och kvinnor bada tillsam-
mans, gärna under festliga former. 
Detta i kombination med att bad-

gästerna lät sig åderlåtas i 
badvattnet, gjorde att bad-
husen förknippades med 
bordeller och sågs som gro-
grund för allehanda sjuk-
domar. Den franske läkaren 

Ambroise Paré rekommenderade 
1568 att man skulle låta stänga 
landets utomordentligt popu lära 
badanstalter. Som så många andra 
läkare runtom i Europa hade han 
länge sökt en förklaring till de ofta 
förekommande pestepidemier som 
drabbat människorna. Han och 
hans kollegor ansåg att orsaken till 

problemen var vattnet. Paré menade 
att vattnet orsakade i stort sett alla 
sjukdomar och konsekvensen av 
att besöka en badstuga kunde bli en 
ögonblicklig död. Så småningom 
kom den europeiska oron för smittor 
även till Sverige och då förbjöds 
badhusen också här, men det dröjde 
ändå till år 1725. Syfilisen härjade 
runt om i städerna och det var ont 
om bränsle och rent vatten. Förbudet 
av badhus varade i 150 år och det var 
inte förrän i slutet av 1800-talet, med 
ett nyvunnet intresse för kroppen, 
som de så sakteliga började öppna 
upp igen. Trots oron bland Europas 

Text: Vilhelm Sundbom
Museipedagog/Antikvarie
Upplandsmuseet

Bildkälla: Internet, där inget annat anges.

Löss, loppor och lortiga fötter
– om kropp och hygien genom historien

Överst: Vägglus, Cimex lectularius
Vänster: Loppa, Pulex irritans.
Höger: Huvudlus, Pediculus.

Vad är smuts och vem är egentligen smutsig? När vi idag 
pratar om smuts så tänker vi på något ofräscht eller äckligt.
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befolkning byggdes det år 1684 ett 
nytt elegant badhus i Stockholm, 
på Drottninggatan intill Norrström. 
Badhuset skulle bli norra Europas 
lyxigaste och här serverades exklusiva 
karbad med liljebad och rosenbad. 
Badhuset gav senare namn till hela 
kvarteret, Rosenbad. 

Olika epoker har haft olika dofter 
och attityden till dålig lukt har själv-
klart skiftat en hel del genom tiderna. 
Det är dock ingen underdrift att säga 
att det gamla Europa luktade illa. 
Beskrivningar av europeiska stor-
städer under 1600- och 1700-talet är 
knappast en väldoftande romantisk 
skildring. Patrick Süsskind talar i sin 
roman Parfymen om den stank som 
förr var ständigt närvarande, en stank 
som vi moderna människor knappast 
kan göra oss en föreställning om. 
”… gatorna luktade spillning, bak-
gårdarna luktade urin, trapphusen 
luktade ruttet trä och råttskit. Män ni 
skorna luktade svett och otvättade 
kläder; ur deras munnar kom lukten 
av ruttna tänder. Floderna stank, torgen 
stank, kyrkorna stank, det stank under 
broarna och i palatsen”.

Vi skall dock inte föreställa 
oss att det går en rak linje från en 
illa doftande tidernas gryning till 
en väldoftande nutid. När vi ser till-
baka på historien så är det troligt 
att 1600- talet luktade mer illa än 
exempel vis 1400-talet. Kristen-

domens införande på 1000-talet ledde 
av allt att döma till en försämrad 
hygien och en ökning av stanken. 
Intressant är att människor under 
1500- och 1600-talen såg renare ut, 
även om de troligtvis luktade mer 
illa än under medeltiden. Under dessa 
århundraden inleds nämligen en ny 
epok i stankens historia. Renligheten 
blir allt sämre och människor ägnade 
sig främst åt det som syntes; ansikte, 
händer och kläder. De flesta struntade 
i regel i att tvaga sin kropp. Att det 
dessutom spreds en stor misstänk-
samhet mot vatten överhuvudtaget 
gjorde knappast saken bättre. Att vatten 
ansågs farligt var en syn de flesta 
delade. Som ett exempel kan nämnas 
den franske kungen Ludvig XIV, som 
bara badade två gånger i hela sitt liv, 
och båda gångerna blev han också 
mycket riktigt sjuk. 

Trots att Europas befolkning bara 
blev allt skitigare ju längre fram i 
tiden vi kommer så såg de som sagt 
till synes renare ut. Peter Englund 
skriver i sin essäsamling Förfluten-
hetens landskap att det huvudsakligen 
var ett par medel som användes för 
att uppnå detta ideal av optisk ren-
lighet; torkning, klipulver, puder och 
linne. Istället för att blaska sig i vatten 
torkade människor av sig lorten på 
torra dukar och tvättlappar. Kli eller 
andra typer av pulver användes för 
att ”tvätta” håret, eftersom inte ens 

denna del av kroppen skulle vätas 
i onödan. Det parfymerade pudret 
användes av både män och kvinnor. 
Under 1600-talet var det inte lika 
skarpt vitt som det senare kom att 
bli, utan brukades som ett slags torr 
parfym. Tanken var att luktade det 
gott så var det rent. Väldoft i form av 
puder, parfym eller kanske en liten 
blombukett inkörd under näsan var 
också ett medel att hjälpa en förbi 
de luktmässiga prövningar som man 
ständigt utsattes för. 

Englund menar att linnet var det 
enkom kanske viktigaste medlet. 
Hemligheten med den torra renlig-
heten var att man bar linnekläder 
närmast kroppen och att dessa plagg 
ofta kunde bytas. Detta gällde förstås 
bara de som hade råd att ha flera 
uppsättningar kläder. Linnet ansågs 
suga upp all svett och smuts. Att byta 
kläder var för 1600-talsmänniskan 
detsamma som att tvätta sig. Det 
flitiga bruket av linnekläder ledde 
också till en allt större åtskillnad 
mellan de kläder som bars närmast 
kroppen och de som bara fungerade 
som ytterplagg.

Men det var inte bara behovet av 
att tvätta sig som försvann i historiens 
dunkel. Traditionen att bada bastu 
upphörde också i Sverige någon 
gång under 1700 och 1800talen. 
Istället hittades nya användnings-
områden för de gamla basturna, till 
exempel för rökning och torkning av 
fläsk och lin. I början av 1800talet 
var bastubadandet bortglömt på de 
flesta håll. Det var bara i finnbygderna 
som traditionen levde kvar. Under 
dessa århundranden inträdde en 
mörkrets tid ur renlighetssynpunkt. 
Denna smuts epok inföll olyckligt 
nog samtidigt med en markant 
befolknings ökning, den begynnande 
industrialismen och en väldig inflytt-
ning till städerna. Människor som 
levde i något av Sveriges många 
landskap under denna tid, tvättade 
sig väldigt sällan. Dels berodde det 
på att man hade ont om vatten och 
att vattnet måste bäras lång väg, dels 
berodde det på okunnighet. Bakterier 
och smitta var okända begrepp. 
Dess utom ansågs det farligt att tvätta 

Badstuga i Småland, 1910-tal. Man tvättade sig mer ordentligt 
en gång i veckan – på lördagen. Hela kroppen badades dock bara 
några gånger om året, framförallt vid julen och midsommaren.
Foto:. Evy Sandells samling/IBL bildbyrå
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sig i onödan. Utan ett lager skyddande 
smuts och fett blev huden känsligare 
för både hetta och kyla. Överhetens 
oerhörda känslighet för smuts och 
stank vid denna tid delades inte av 
de lägre klasserna. Att vattentvätta 
händer och ansikte inför söndagens 
kyrkobesök var sannolikt den vanli-
gaste renlighetsåtgärden för flertalet. 
Att tvaga hela kroppen var något 
man gjorde dagen före midsommar-
afton och dagen före julafton. Det 
finns otaliga historier om människor 
som satte ett värde i att i vuxen ålder 
aldrig ha rengjort hela kroppen. Vid 
de tillfällen då de skulle till ordentliga 
bad så tvättade sig hela hushållet 
i samma vatten, i strikt hierarkisk 
ordning. Från husbonde till yngst av 
tjänstefolket. Badandet kan här ses 
som en ritual, snarare än ett behov av 
att faktiskt bli ren.

Den folkliga läkekonsten går 
också att koppla ihop med synen 
på kropp och hygien. Läkekonsten 
spelade en väldig viktig roll i det 
förindustriella samhället. De flesta 
människor hade betydligt större 
tilltro till byns kloka gumma eller 
gubbe än till provinsialläkaren. 
Dessa var i princip den enda hjälp-
källa man använde sig av vid sjuk-
dom och olycksfall. Man förlitade 
sig till gamla huskurer som ofta var 
uppblandade med en stor portion 
vidskepelse. Folk var dessutom rädda 
för vanliga läkare då det sades att 
man som patient riskerade att bli mer 
sjuk efter besöket än man varit inn-
an. Detta var kanske egentligen inte 
konstigt, särskilt inte om vi blickar 
tillbaka och tittar på hur skolmedicinen 
såg ut under 1700- och 1800-talet. Sjuka 
människor skulle under denna tid 
genomgå en ”uttömmande behand-
ling”. Blod från hjärtat, gul galla 
från levern, svart galla från mjälten 
och slem från hjärnan skulle alla 
hållas i balans för att kroppen skulle 
må bra. Detta resulterade i att om 
någon av de fyra kroppsvätskorna 
var i obalans så var läkarna tvungna 
att tömma ut dem för att patienten 
skulle bli frisk. Åderlåtning, lavemang, 
avföringsmedel, kräkmedel och iglar 
var några av alla de metoder som 

patienter fick stå ut med för att bli 
friskförklarade. På grund av okun-
skapen kring sjukdomsspridning så 
drabbades befolkningen av långvariga 
epidemier. Några av de vanligaste 
sjukdomarna som härjade i Sverige 
var kolera, smittkoppor och tuber-
kulos, som nådde sin kulmen först i 
mitten av 1870-talet. 

I stugorna runt om i landet sam-
lades människor i trånga kök under 
vintermånaderna. Trots att många 
gårdar hade gott om utrymme så 
samsades oftast hela hushållet i ett 
och samma rum. I daglig stugorna åt, 
sov och arbetade alla på gården när 
man inte var utomhus. Människor 
levde tätt inpå varandra vilket ledde 
till att både sjukdomar och ohy-
ra kunde får stor spridning. Trots 
trängseln så var städning något som 
gjordes ganska sällan, då det an-
sågs bringa otur att städa för ofta. 
Talesätt som ”Sopar man golven 
om kvällen sopas lyckan bort” eller 
”Borsta med borste på bordet, blir 
man fattig” vittnar om att kropp och 
hem fick ungefär samma behandling. 
Metoden för att göra rent i stugorna 
var vanligtvis att sopa med björkris 
på lördagarna. De gånger hemmet 
skulle göras ordentligt rent slogs en 
skopa vatten ut över golvet varpå 
sand ströddes ut. Sanden gnoddes 
sedan runt och sköljdes bort mellan 
golvspringorna. Denna ordentliga 
städning gjordes dock endast före 
jul och midsommar. I slutet av 
1800-talet börjar det bli allt vanligare 
att knäskura golven med såpa och 
borste, vilket leder till något mindre 
spridning av bakterier. När trasmattan 
gör sitt intåg i slutet av 1800-talet anses 
det för första gången mödan värt att 
hålla ordentligt rent omkring sig. 
Beskrivningar av äldre dagligstugor 
vittnar om hur människor kunde få 
samsas med snor, döda flugor, mens-
blod, matrester, råttlort och urin. 
Under 1800-talet ansågs det också 
vara ett sundhetstecken att ha hög 
salivproduktion, vilket i sin tur ledde 
till att folk spottade inomhus. Detta 
skedde antigen på golvet, i spisen 
eller i en spottkopp. När trasmattorna 
blir populära så upphör golvspottandet, 

men spottkoppar fortsatte att vara 
vanliga inslag i hemmen och i alla 
offentliga lokaler så sent som in på 
1930-talet.

Sjukdomar och ohyra ansågs 
dessutom inte alltid vara dåligt. Till 
exempel sågs det som ett tecken på att 
man var frisk om man var mottaglig 
för löss och loppor. Ett gammalt upp-
ländskt talesätt lyder ”löpper å löss 
suger geft ur kroppen och håller en 
frisk.” De äldsta beläggen för ohyra 
hos människor är niotusen år gamla 
och handlar om lusfynd hos egyptiska 
mumier. Huvudlusen och klädlusen är 
nära släkt, men de senare utvecklades 
inte förrän våra förfäder började an-
vända kläder. Vägglöss har troligtvis 
parasiterat på människan ända sedan 
våra förfäder började söka skydd i 
grottor eller hålor. Metoden att plocka 
krypen med fingrarna och krossa dem 
med naglarna har funnits länge och 
levt kvar in i modern tid. 

Luskammen, som vi också kan 
spåra långt tillbaka i tiden, är ett ef-
fektivt redskap mot ohyra. Luskam-
men har troligtvis använts i ett par 
tusen år. Problemet med luskamning är 
dock att gnetterna, lusäggen, är så hårt 
fastkittade vid hårstråna att de inte 
följer med. I gamla skrifter finns be-
lägg för att magi och besvärjelser tid. 
Senare tillkom även böner, korstecken 
och användandet av helgonreliker. I 
klosterträdgårdarna fanns läkeörter 
som ansågs effektiva mot ohyra, till ex-
empel malört, lavendel, renfana, akleja, 
skvattram och vatten klöver. En syn-
nerligen radikal och smärtsam metod 
som användes vid svåra lusangrepp 
med skorv i hårbottnen var beckhuva. 
Den nerlusade personens huvud försågs 

Lusletning på flyktingbarn vid Malmö 
flyktinganläggning. 
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Såväl nattstolen (med hål i sitsen) och 
porslinspottan kunde hittas i förmög-
nare hem från 1600-talet.
Örebro läns museum samt Nationalmuseet.

Portabelt badkar som användes av gäster 
på Stockholms slott runt år 1900. Karet 
var anpassat till tidens 
krav på anstän-
dighet genom att 
i stort sett hela 
kroppen var 
täckt när man 
badade.

Hemma-spa (?) från det senare 1800-talet. 

med en huva vars insida var täckt 
med beck. När detta torkat ställdes 
patienten på en pall, och huvan fästes 
vid en krok i taket. Pallen sparkades 
undan, och vid fallet slets håret av, 
inklusive löss och lusägg.

Lusbrädan sägs komma från 
Tyskland och rekommenderas i skrift 
av en apotekare redan 1745. Under 
1800-talet blir den ett vanligt inslag i 
de svenska bondemiljöerna. Lusbrädan 
lades i sängen intill den sovande och 
tanken var att lössen skulle krypa 
ner i dess hål efter att ha sugit blod 
från kropparna. På så sätt kunde man 
fånga vägglöss som annars kröp ner 
i golvspringorna och gömde sig. På 
morgonen när man vaknade tömdes 
lusbrädan över elden eller i den öppna 
spisen. 

Hur såg då badrumssituationen 
ut i Sverige under denna tid och hur 
påverkade detta människors syn på 
hygien? Idén bakom vattentoaletten 
kan spåras till åtminstone ett par 
tusen år tillbaka i tiden. System som 
påminner om vattentoaletter fanns av 
allt att döma i sten- och bronsålders-
kulturer lite här och var på jordklotet, 
till exempel i induskulturen i dagens 
Pakistan och på det minoiska Kreta. 
Arkeologiska utgrävningar visar 
att liknande system också fanns i 
romarriket. Den typ av vattenkloset-
ter som finns i dagens badrum kom 
däremot först under 1800-talet, efter 
hundratals år av utedass. De äldre 
utedassen fungerade som en plats 
för samvaro och samtal. Människor 
var sällan blyga för det som lämnade 
kroppen. Ett sådant exempel kommer 
från Anne Boleyn och Henrik VIIIs 

krönings middag. Under middagen 
blev Anne nödig varpå tjänarna ställde 
en skål under hennes stol. Oblygt 
gjorde Anne ifrån sig och middagen 
fortsatte som om inget hade hänt. 

I och med vattenklosettens intåg 
förändras synen på toalettbestyr och 
badrummet utvecklas istället till en 
plats för individuellt tänkande. Till 

en början 
sågs vatten-
klosetten som 
en märklig 
nymodig-
het. August 
Strindberg 

har i ett brev skildrat sitt första möte 
med en sådan, vilket skedde i Ham-
burg år 1883. Han berättar att han 
stött på den mest glänsande uppfin-
ning där man ”träckade” i en sopp-
skål. Skålen, menade Strindberg, var 
så fin att man efter uträttat ärende 
kunde ha ätit äkta sköldpaddssoppa 
ur den. För honom var uppfinningen 
sammantaget ett ”fullständigt trol-
leri”. De första vatten klosetterna 
var en stor nymodig het som gjorde 
toalettbesöket hygieniskt. Men na-
turen förorenades istället eftersom 
allt spolades rakt ut i vattendrag och 
sjöar. I Uppland användes speciella 
”kacklådor” för små barn och gamla, 
så att de kunde göra sina behov utan 
att ta sig ut på dasset. 

Kacklådorna var ofta utformade 
som en stol med en låda undertill. 
De placerades tillsammans med an-
dra stolar runt matbordet och de som 
behövde kunde sedan uträtta sina 
behov utan att missa vare sig middag 
eller social samvaro.

Möjligheterna att sköta sin 
kroppshygien har stadigt ökat sedan 
mellankrigstiden. En av de tydligaste 
utvecklingstrenderna för svenska 
badrum är att de blivit större och att 
de har flyttat in i hjärtat av bostäderna. 
De har också delvis förändrat sin 
funktion. Badrummet är inte längre 
ett rum enbart för hygieniska behov 
utan en plats där man kan koppla av 
och umgås. Man skulle kunna säga 
att hygien återigen blivit en syssla 
som till viss del kan skötas kollek-
tivt.

Lusbrädan många hål skulle locka till 
sig hemmets vägglöss.
Foto: Olle Norling.

 När man ser tillbaka på hygienisk 
historia så blir det lätt så att vi äcklas 
av dåtidens smuts. Vi kan kanske 
inte ens förstå hur folk stod ut. Idag 
matas vi istället med hundratals olika 
reklamer i veckan för tvättmedel, 
schampo, tvålar mm. I våra hem 
har vi skåp fyllda med medel för att 
hålla dålig lukt borta. Vi kämpar för 
att inte sticka ut med vare sig dålig 
lukt eller smutsiga kläder. Idag ser 
vi hur allt fler människor drabbas av 
allergier som kan härledas till vår allt 
mer kemiskt förorenade och sterila 
livsmiljö. De flesta svenskar vet nog 
heller knappast hur en kropp egent-
ligen luktar. Man skulle helt enkelt 
kunna säga att den moderna männ-
iskan blivit doftlös!  n
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Kyrksilverstöld
 och instrumentell förlossningsutbildning 
– en omaka familjehistoria!

När kyrkobetjäningen på sön-
dag morgon den 19 oktober 

1817 anlänt till Fläckebo kyrka för 
att förbereda dagens gudstjänst 
gjorde man i sakristian en fasansfull 
upptäckt. Den järnbeslagna kistan var 
uppbruten och allt nattvardssilver 
samt pengar och nattvardsvin som 
förvarades däri var borta. Förövar-
na hade skapat sig tillträde genom 
sakristians tak och mot taket stod 
rest en stege varifrån man kunde se 
fotspår i nysnön. Det verkade vara 
två eller tre personer och man följde 
genast upp spåren. Plötsligt blir en 
av de efterföljande karlarna stående 
och pekar förfärad på det tredje spår-
paret. Visst såg det ut som klövar? 
Var den onde själv inblandad i detta 
tillgrepp av kyrkans heliga nattvards-
silver? Skräcken blev övermäktig och 
man avbröt genast förföljandet och 
styrde tillbaka med snabba steg. Så 
förtäljer den muntliga traditionen. 

 BritaStina Andersdotter var den-
na dag en ung 11årig flicka i en gård 
(som nu ej längre finns) i Smedsbo i 
Fläckebo socken. Hennes barndoms-
hem ruvade på en mörk historia som 
hon senare under sin levnad försökte 
gottgöra. I Svea Hovrätts arkiv (hu-
vudarkivet, vol. EVIb3bb:195, mål 
nr 270) kan man läsa på drygt 150 
fullskrivna sidor i folioformat om 
denna historia vari flickan BritaStinas 
bägge föräldrar, farbroder, morbroder 
och farfar var inblandade. Fadern, 
Anders Andersson, var känd i bygden 
som duktig smideshantverkare, 
urmakare m.m. Jorden hade han 
utarrenderad till granngården. Farfar 

var riksdagsman men hans håg stod 
dessutom till de rikedomar som kunde 
framlockas ur jordens innandöme, 
nämligen silver. Han hade år 1801 
inmutat en ”silvergruva” i Torsåkers 
socken, förmodligen rörde det sig 
om några större stenblock som den 
tiden kallades ”jordstenar”. Av en 
slump råkade jag för många år sedan 
på denna plats påträffa ett sådant 
jordstensfragment. Och kunde sedan 
genom kemisk analys få bekräftat en 
skaplig silverhalt. Torsåker -inmut-
ningen inspirerade troligen BritaStinas 
farbroder Isak Andersson att själv år 
1815 inmuta en ”öde silvermalms-
gruva” i sin hemsocken (även detta 
var en jordstensgruva, d.v.s. sten-
block i moränen, men den hade nog 
långt tidigare redan blivit exploa-
terad!). Han ägnade där mycket tid 
att gräva vidare men utan någon lön 
för mödan. Men, hans mutsedel på 
denna gruva skulle komma till stor 
användning. 

Nu börjar kanske läsaren ana 
sammanhanget. Klövarna hörde 
hemma i BritaStinas föräldrahem 
där gårdens smedjehärd byggts 
om till att tåla litet mer än vanligt 
klensmide. Grannarna hade nog lagt 
märke till att det ibland bolmade upp 
väldigt tjock rök ur denna smedjas 
skorsten. Men vad ingen då visste 
var att det på Hedemora vintermarknad 
1818 kom att uppenbara sig en man 
vars allmänna fasoner och uppträ-
dande inte riktigt stämde överens med 
innehållet han hade i sin kappsäck 
och vilket han nu försökte avytt-
ra; sex stycken silvertackor som 

han presenterade för guldsmeden 
Hjulström från Köping som också 
fanns med på denna marknad. För 
att styrka silvrets ärliga tillkomst 
uppvisade han nu sin mutsedel från 
1815. Guldsmeden Hjulström anade 
kanske oråd men inköpte 2 tackor 
vägande tillhopa 17½ lod, d.v.s. ung. 
1/4 kg. Han tyckte sig minnas att han 
tidigare, på Västerås höstmarknad 
1816, sett samma mutsedel. Men 
då var det BritaStinas moder Stina 
Magnusdotter som uppvisade denna 
då hon där saluförde några mindre 
silverbitar som Hjulström tyckte 
verkade OK. Förfarandet liknar 
onekligen omständigheterna kring 
BritaStinas farfar Anders Isakssons 
inmutning av Torsåkergruvan. Han 
hade nämligen försökt sälja en del 
av dess silvermalm till Sala silver-
verk åberopande sin inmutning. Men 
jag misstänker att silvermalmen i 
verkligheten gått i motsatt riktning. 
Rannsakningsmaterialet tyder på 
detta men saken blev aldrig närmare 
skärskådad och hade kanske också 
underlättats av att en annan av Bri-
taStinas farbröder (Mats Bergström) 
var anställd vid Sala silververk?

Guldsmeden Hjulström hade sä-
kert hört talas om kyrksilverstölden i 
Fläckebo. Hans aningar besannades. 
De inköpta silvertackorna visade sig 
vid analys innehålla spår av guld 
(12 g/ton) tydande på att tackorna 
framställts av förgyllt silver. Lands-
fiskalen kontaktades och omfattande 
förhör skedde vid Hedemora rådhus-
rätt, Norrbo häradsrätt och Svea 
Hovrätt. Men den tilltalade mannen, 

Text: Jan Carlsäter
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BritaStinas farbror Isak Andersson 
Bergström blånekade och man lyck-
ades inte fälla honom. Måhända en 
orsak till att förföljandet blivit resul-
tatlöst i den inledningsvis relaterade 
muntliga traditionen. Även om för-
klaringen till detta ju var en annan.

Isaks liv fortsatte, oftast anteck-
nad som lösdrivare med tillfälliga 
arbeten i närområdet. Men för det 
mesta vistades han nog hos brodern, 
BritaStinas fader Anders Andersson. 
Så hände det att fadern en dag fem 
år senare (1823) föll utför trappan 
från ovanplan i sin bostad och därvid 
tycks ha ådragit sig en skallblödning 
som ledde till döden efter några dagar. 
Han ska ha försökt säga något till 
sina närstående men man kunde inte 
uppfatta vad han menade. Men fram-
tiden skulle komma att visa vad han 
menade.

BritaStina hade vid dödsfallet 
nått giftasvuxen ålder och var nu gift 
med en namne till hennes fader (med 
efternamnet Engström). Makarna 
bodde i BritaStinas föräldrahem. 
Några år efter dödsfallet såldes dock 
gården (1827) åt en granne – men 
med förbehållet att man skulle få 
undantag stugbyggningen från köpet 
eftersom man ämnade flytta denna till 
Björksta socken dit BritaStinas familj 
flyttade. Efter något år i Björksta fick 
BritaStinas make Anders Engström 
emellertid tjänst som ”fånggevaldiger” 
(ung.=fångtransportpolis) vid läns-
fängelset i Västerås, där de istället 
köpte bostad. Flyttningen av stug-
byggningen i Smedsbo till Björksta 
blev därmed aldrig av. Den såldes 

istället till Sala silververk (!).
Strax före jultid 1829 påbörjades 

nedmonteringen av denna stuga. 
BritaStinas farbroder Isak som dit-
tills befunnit sig på orten gav sig då 
plötsligt iväg från socknen. Säkert 
med onda föraningar. I trossbottnen i 
övervåningen fann man nämligen vid 
den fortsatta nedrivningen sönder-
klippta delar av kyrkans nattvards-
silver ihop med några mindre me-
tallsmältor! Nu hade man verkligen 
övertygande bevis mot Isak och hans 
kumpaner kunde man tycka. Men 
Isak blånekade igen och märkligt 
nog lyckades man icke heller denna 
gång få honom fälld. Han måste ha 
haft ordets gåva! Och visade sig 
dessutom vid provsmältning kunnig 
att ur silvermalm framställa silver.

Och detta var inte nog. 1837 var det 
återigen dags för Isak att ställas inför 
skranket. Nu gällde det falskmyntning. 
Något som brukade straffas väldigt 
hårt. Men Isak gick händelserna i 
förväg. Han avled året därpå i blod-
kräkning, förmodligen till följd av 
”egentillverkad ” skrumplever. Han 
undvek således även denna gång att 
fällas av rättsliga instanser!

BritaStina hade redan dessförin-
nan, 5 år efter det att familjen flyttat 
till Västerås, blivit änka och skulle 
nu sörja för enda barnet, den då 
11årige sonen Anders Magnus, som 
just påbörjat studier vid läroverket 
i Västerås. Kanske var BritaStina 
inspirerad av sin mormor Brita Pers-
dotters jordemorkunskaper då hon 
valde att i detta läge i Stockholm 
utbilda sig till barnmorska. Modern 

Stina, som medföljt till Västerås, 
blev kvar där men gladdes nog åt att 
dottern nu fick gå vidare i hennes 
moder Brita Persdotters fotspår. 
BritaStina själv hade måhända i 
sinnet att sonen när dom flyttat för 
barnmorskeutbildningen i Stock-
holm där skulle kunna läsa teologi 
till prästutbildning. Så skedde också. 
BritaStina utexaminerades till barn-
morska med goda betyg år 1836.

Men, BritaStinas dröm att få se 
sonen Anders färdigutbildad till präst 
krossades år 1841 då han avled i tbc 
endast 18 år gammal. Hon skulle 
aldrig få se sonen Anders som präst. 
Hon skulle heller aldrig få uppleva 
honom därigenom sona vad hennes 
anhöriga förbrutit, som hon kanske 
tänkte. Hon skulle själv under sitt 
resterande liv i det allmännas tjänst 
fortsätta i denna anda i sin anställning 
som barnmorska vid Svanå Bruk. 
Efter en 20-årsperiod där beslöt 
hon dessutom att vidareutbilda sig i 
instrumentell förlossning*) och utexa-
minerades år 1865 med ett hedrande 
omdöme av professor Cedersköld 
vid Barnmorskeanstalten. Han vitsordar 
hennes ”människoälskande upp-
offringar och förtjänster samt det 
utmärkta sätt varpå hon tillägnat sig 
de högre insikterna uti förlossnings-
konsten”.

Då hon avled 1874 hade hon 
testamenterat sin kvarlåtenskap till 
Harakers kyrka och till Fjellstedtska 
skolans prästutbildning.  n

Häradsrättens avritning av fyndet i trossbottnen i Norrbo strax före jultid 1829. 
Källa: HR urtima tingsprotokoll 26/7 1830 (Norrbo HR AIb vol.3)

*) Instrumentell förlossning = förutom 
kejsar snitt bruket av tång och sugklocka.
[red. anm.].
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Posttransporterna fungerade till stor del vägbanande för både 
persontransporter och spridning av information. Postgången 
möjliggjorde en bättre integration av olika landsändar med 
varandra. Tillgång till snabb och tillförlitlig information var en 
förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna styra det stora 
svenska väldet. Posten förändrade tidsuppfattningen och 
skapade en annan medvetenhet om hastigheter.

Förordningen om 
Post-Bådhen

En postbefordran existerade 
redan på Gustav Vasas (1496-

1560) tid, men den var inte till för 
allmänheten. Det handlade på den 
tiden om i huvudsak två varianter: 
Kronobrevbäringen till de 
kungliga slotten och 
Regeringsposten till 
förvaltningsenheter 
och beskickningar. 
Myndigheternas 
postbefordran var dock inte 
reguljär, utan postbud skickades 
då det fanns försändelser som 
behövde komma fram.

Sveriges ställning som stormakt i 
början av 1600-talet gjorde den statliga 
postgången viktigare än tidigare. 
Snabb förmedling av information 
kunde vara avgörande för krigsinsatser 
och behövdes för att kunna hålla 
samman väldet. 

På initiativ av Axel Oxenstierna 
(15831654) upprättades 1620 en re-
guljär postlinje från Stockholm till 
Hamburg. Målsättningen var att post 
skulle gå en gång i veckan. Hamburg 
var vid den här tiden ett centrum för 
politik och information i Europa. 
Oxenstierna var generalguvernör för 
de svenska områdena i Preussen. 

Den italienska kurirsläkten Tassis 
(Taxis i Tyskland) svarade sedan 
1490 för brevbefordran inom det 

Habsburgska väldet. Taxis (den adlades 
Thurn und Taxis) hade byggt ut ett 
nätverk av postkontor och organi-
serat brevbefordran enligt ett sta-
fettsystem utmed vissa linjer. Detta 
var det första allmänna postväsendet 

i världen. När svenskarna 
under trettioåriga kriget 

(16181648) trängde ner 
i Tyskland fördrevs 
de Taxiska postmäs-
tarna.

Med detta 
system som 
förebild inrätta-

de Gustav II Adolf 
(15941632) ett första 

postkontor i Leipzig. Efter 
taxisk förebild byggdes ett 
antal postlinjer med ett 
stafettsystem upp. Från 
början byggde detta på 
bönder och bonddrängar. 
Utmed de viktigaste res-

vägarna skulle, med två eller tre mils 
mellanrum, finnas s.k. posthemman. 
Uppdraget att resa runt i riket och 
antaga postbönder föll på en man 
vid namn Oluf Jönsson. I utbyte mot 
att slippa tvång om gästning och 
skjutsning – liksom utskrivning till 
krigstjänstgöring – var det lätt att få 
bönder att här göra åtaganden. Efter 
en tid får bönderna också viss kontant 
ersättning. 

År 1636 utfärdade drottning 
Kritina (16261689) förordningen 
om ”PostBådhen” (postbuden, red. 
anm.) i Stockholm. Den som fick 
uppdraget att organisera det ny-
etablerade postväsendet var förre 
postmästaren i Leipzig, Anders 
Wechel. Efter hans död året därpå 
(1637) fördes arbetet vidare fram till 
1642 av hans fru, Gese Wechsel.

Postlinjernas sträckning var från 
början begränsad. Linjen mellan 
Stockholm och Hamburg behölls, 
och en linje mellan Stockholm och 
Göteborg startades. Efter hand byggdes 
systemet ut och fler och fler städer 
fick postkontor. Exempelvis hade 
Enköping och Västerås postkontor 
1643. 

År 1646 skulle vissa sträckor ske 
till häst av postiljoner. Bönderna fick 
alltjämt tillhandahålla hästar, som 
växlades utmed sträckan. När postil-
jonen närmade sig nästa postbondes 
gård skulle han blåsa i sitt horn så 
postiljonen på gården hade tid att 
sadla hästen och gå ut vid vägen där 
han gjorde sig beredd att ta emot 
postväskorna och snabbt fortsätta 
ritten mot nästa postgård där samma 
procedur upprepades.

Rikskanslern Magnus Gabriel 
De la Gardie (16221686) får 1673 
ensam det övergripande ansvaret för 
postväsendet. Han får tillgodogöra 

Red: Simeon Andersson

För 25 år sedan  ......
… skrev Christer 
Jacobsson artikeln 
Posthistoria i höst-
numret 1994.
Läs den på vår hemsida.

Se även f.d. såklagaren 
Stefan Karlmarks 
artikel ’Postdiligens-
rån’ i detta nummer.
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sig överskottet i rörelsen som kompen-
sation för sitt arbete, en personlig 
förläning. Men postverket stod vid 
denna tid inför stora reformuppgifter 
och behövde medel. 1685 förklarar 
den enväldige kungen, Karl XI 
(16551697), att överskottet ska till-
falla Kronan.

1682 slogs det fast att rimlig 
hastighet för postiljonerna var att 
en mil tog en och en halv timme att 
rida. Sträckan Stockholm-Göteborg 
tog sju dagar att rida och till Umeå 
tio dagar. Ett berömt exempel på 
postförmedlingens relativa lång-
samhet, och hur den kunde påverkas 
av kriget, är beskedet om Gustav II 
Adolfs död i slaget vid Lützen 1632. 
Dödsbudet skickades med kurir till 
Stockholm dagarna efter slaget. 
Underrättelsen nådde fram först en 
månad efter att kungen dött.

Posten kom också att fungera 
som en nyhetsbörs för allmänheten. 
Nyheter fanns att läsa på postkontoren 
och postens ankomst kunde ge an-
ledning att samlas där. Det förekom 
ingen individuell distribution som 
idag, utan envar fick ta sig till post-
kontoret för att hämta breven och 
måste själv ta reda på om det kommit 
något brev.

Nyheter trycktes också upp och 
distribuerades som en tidning. 1645 
startade Posten Ordinari Post Tijdender. 

Utgivningen övertogs 1791 av Svenska 
Akademin. Denna tidning utkommer 
än i dag under namnet Post- och Inri-
kes Tidningar. Det är den äldsta ännu 
existerande tidningen i världen!

Av stor betydelse för postbe
fordran till lands blev järnvägstrafikens 
genom brott i slutet av 1800-talet. 
Den första järnvägslinjen byggs i 
Sverige på sträckan Köping-Hult 
1852. År 1858 bestäms att järnväg 
som använts till allmän trafik ska 
användas för postbefordran. Med tåg 
kunde man nu resa mellan Stockholm 
och Göteborg på 12 timmar, mot en 
vecka med hästdiligens. 1860 av-
vecklas postbönderna.

Den första rikstäckande posttaxan 
kom 1692. Breven taxerades efter 
vikt och hur långt de skulle skickas. 
1855 beslutade riksdagen att ett ”lika 
medelporto utan avseende på avstån-
det” skulle införas, alltså ett enhets-
porto. Det sattes till 4 skilling banco. 
Samtidigt infördes frimärken.

År 1863 blev det möjligt för 
kvinnor att arbeta på Posten. Men 
bara ogifta kvinnor fick anställas, 
eftersom en gift kvinna var omyndig 
och således inte kunde ansvara för 
pengar.  n

Holländsk postiljon från 1600-talet. Okänd konstnär.

Ovan:
3 skilling banco var en av fem valörer 

som gavs ut den 1 juli 1855. (Det är 
det gula märket från 1857 som p.g.a. 

feltrycket i färgen är ett av världens 
dyraste frimärken –

18 miljoner SEK år 2020).

Nedan:
De första frimärkena för Thurn und 

Taxis utgavs 1852.

Källa: Jan Mild; www.janmilld.se/historia/6/posten.html

 Det skulle ha varit 
grönt men blev gult 

eftersom man förväxlade 
matriserna för 3- och 

8-skillingsmärkena vid 
tryckningen. Frimärket 

såldes i år (2020) för minst 
motsvarande 18 miljoner  

SEK i Schweitz.

Det nya rekordmärket 
är ett åttakantigt, 

magentafärgat 
encentsfrimärke från 

Brittiska Guyana och är 
daterat till 1856. Vid en 

auktion på Sotheby’s i 
New York på tisdagen 
såldes ett frimärke för 

9,5 miljoner dollar, cirka 
63 miljoner kronor
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År 1874 inträffade det kanske 
mest uppmärksammade rånförsöket 
mot en postdiligens av dem alla. 

Två erfarna brottslingar, Konrad 
Petterssson-Lundkvist-Tektor och 
Gustaf Eriksson-Hjert, hade lärt 
känna varandra på Långholmen. Där 
planerade de att göra tidernas värde-
transportrån när de avtjänat sina 
fängelsestraff. De skulle häri genom 
bli ekonomiskt oberoende och emig-
rera till USA. 

Efter att de frigivits gjorde de 
en omfattande rekognosering och 
kom fram till att den lämpligaste 
värdetransporten kördes mellan 
Sparreholm och Eskilstuna och att 
Navesta var den bästa platsen för ett 
rån nattetid. Där måste diligensen 
stanna för att öppna en grind och 
då skulle den vara lätt att råna. Där 
fanns också stenmurar på båda sidor 
om vägen och bakom dessa kunde 
de gömma sig. De hade genom flera 
inbrott i Östergötland och Söderman-
land skaffat sig mindre uppseende-
väckande kläder, vapen och annan 
utrustning.

I Navesta hade de byggt en riskoja 
i skogen där de kunde invänta det 

lämpligaste tillfället. 
Planerna skulle förverkligas nat-

ten till den 28 augusti då det rådde 
månsken och klart väder. Men Hjert 
och Tektor hade inte kommit överens 
om vem av dem som skulle avlossa 
det första skottet vilket fick till följd 
att inget skott avlossades och post-
diligensen körde därifrån utan att ha 
blivit beskjuten. 

Några nätter senare gjorde de ett 
nytt försök. De hade kommit överens 
om vem som skulle skjuta först. Nu 
hörde de att ännu ett ekipage närma-
de sig varför de tvingades avstå även 
från detta försök. 

Måndagen den 31 augusti var det 
så dags igen. Men nu var det inget 
månsken. Dessutom hällregnade det. 
Första skottet missade men kusken, 
den 24årige Johan August Larsson, 
dog efter det andra skottet. De upp-
täckte nu att det satt en person inne i 
diligensen som skadesköts med hagel. 
Inte heller var det postdiligensen 
utan en privat skjuts som kommit 
kort före postdiligensen till grinden. 
Passageraren var civilingeniören 
Herman Upmark och han hade
 missat sin ordinarie hemtransport 

Postdiligensrån

Text: Stefan Karlmark 

Posten började på 1830-talet alltmer att befodras med 
postdiligenser men från mitten av 1800-talet av-
tog behovet av hästskjutsar på grund av de för-
bättrade kommunikationerna. Postdiligenserna 
utsattes tidigt för överfall; Rån och rånförsök. 
Exempelvis rånades år 1852 postdiligen-
sen mellan Vadstena och Skän-
ninge av två rånare 
varefter de försvann med tre 
post väskor. De blev aldrig identi-
fierade. 

från Flen till Södertälje med tåg 
och båt vidare till Eskilstuna. Av 
en vän fick han låna kusk och vagn 
och de hade kommit bara något före 
postdili gensen. 

Medan Gert och Tektor genom-
sökte diligensen hörde de postdi-
ligensen komma i full karriär. De 
flydde från platsen. Upmark lycka-
des inte få hjälp från postdiligensen. 
Kusken larmade några kilometer 
längre fram men Upmark dog senare 
under dagen. En omfattande spaning 
drog igång ett par dygn senare. Gert 
och Tektor flydde till Gotland, stal 
massor av gods, lastade det i en se-
gelbåt men upptäcktes av tullen och 
kastade stöldgodset över bord. 

De greps i Stockholm respektive 
Södertälje Vid rättegången dömdes 
de till döden. Deras nådeansökan 
avslogs av kung Oscar II. Det beslu-
tades att de skulle avrättas på samma 
tidpunkt men på två olika ställen. 
Hjert på Lidamon i Sörmland och 
Tektor i Stenkumla på Gotland.den 
18 maj 1876.  n

Bilden visar en postkalesch. 
Upmarks ekipage var av samma typ.
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Konrad Tektor och Gustaf Hjert

Konrad Tektor
Konrad Pettersson-Lundqvist-
Tektor, 18381876, föddes den 30 
april på Rehnstads säteri i Svans-
hals socken i Östergötland som 
son till statardrängen Peter Tektor 
och hans hustru Brita Lena Wat-
tenström. Konrad hade ingen bra 
uppväxt och kriminaliteten låg i 
familjen redan från början. Både 
hans far och bror var inne på sam-
ma bana. 

År 1860 gifte sig Konrad med 
den åtta år äldre Ulrika Charlotta Andersdotter och två 
månader efter bröllopet föddes deras första barn, en son 
som fick namnet Carl Fabian. I september 1862 fick de 
en dotter, som dog efter två månader och i september 
året därpå en son, som dog sex år gammal (1869). 

Tektor, som arbetat ibland som murare, hade en lång 
rad med rån och stölder bakom sig och det sägs att han 
hann att stjäla ihop för närmare en miljon kronor, vilket på 
den tiden var otroligt mycket pengar. 1869 dömdes han 
till fem års straffarbete på Långholmen för stöld, mord-
brand och förfalskning.

Gustaf Hjert
Gustaf Adolf Eriksson-Hjert, 
(1844-1876) var född i soldat-
torpet nr 86 i Huseby tillhörande 
Kalmar regemente. Namnet 
Hjert var faderns soldatnamn. 
Hjert kallades bergsprängare 
men hade under hela sitt liv 
varit verksam med stölder och 
förfalskningar och avtjänat flera 
straff. Vid 20 års ålder dömdes 
Hjert till ett sex månaders fäng-
else för stöld. Efter frigivningen 
ville Hjert ta värvning. Genom att förfalska ett prästbe-
tyg blev han antagen till Svea artilleriregemente som 
hans far. Hjert hade svårt att ta order och följa militär 
disciplin. Han började åter att stjäla och fick sparken 
från regementet och tillika åtta månaders straffarbete på 
Långholmens centralfängelse 1865. 
I september 1867 dömdes han till fem års straffarbete på 
Långholmen för förfalskning och inbrott.

Hjert och Tektor satt på Långholmen under samma 
tid och Hjert sökte sig någon bundsförvant på fängelset.
Fastän de båda var lika samvetslösa och förhärdade, så 
var Hjert den drivande av de två.

Red. Simeon Andersson

Konrad Tektors högsta 
önskan var att få emigrera till USA, 
precis som hans bror Alfred hade 
gjort 1873. För att få ihop pengar till 
USA-resan planerade han tillsam-
mans med Gustaf Hjert, att råna en 
postdiligens. De bestämde sig för att 
råna postdiligensen som gick mellan 
Sparreholm och Eskilstuna I feb-
ruari 1874 släpptes Hjert ut och fem 
månader senare, den 16 juli 1874 
släpptes även Tektor ut efter fem år 
på Långholmen och nu skulle deras 
plan sättas i verket. 

Där satt de nu i regnet i skogen, 
natten mot den 1 augusti 1874 och 
väntade på att diligensen skulle 
komma. De hade stängt den närmsta 
grinden för att på så sätt tvinga 
diligensen att stanna. När vagnen 

kom och kusken, den 24-årige Johan 
August Larsson hoppade av för att 
öppna grinden, sköt Hjert ett skott 
som träffade i halsen och som direkt 
dödade honom. Vad de inte insåg var 
att det inte var postdiligensen utan 
en vanlig vagn som de sköt mot. 
Den andra personen i vagnen var 
den snart 29-årige civilingenjören 
Herman Upmark som också blev 
skjuten och som dog senare under 
dagen. Vid det här laget hade Tektor 
och Hjert förstått att det var fel vagn. 
Den vagnen de hade tänkt råna kom 
i det ögonblicket men körde fort där-
ifrån när de såg vad som hade hänt. 
Tektor och Hjert flydde in i skogen 
och gav nu upp försöken att råna 
postvagnen.

De gjorde några försök att plundra 
banker istället men hade ingen större 
lycka där heller. De tog sig därför till 
Kalmar och därifrån åkte de ångbåt 
till Visby. Väl på Gotland startade de 
en stöldturné som gotlänningarna sent 
skulle glömma. På tretton dagar gjor-
de de arton inbrott i både bondgår-
dar och kyrkor, där det också drack 
upp nattvardsvinet. För att komma 
tillbaka till fastlandet stal de en båt 
i Visby och for sedan över till Öst-
ergötlands skärgård. Planen var att 
ta sig till Stockholm och därifrån till 
Göteborg och Amerika. Polisen var 
dem dock på spåret och Hjert greps 
på Liljeholmens tågstation och Tek-
tor greps på Södertälje station, bägge 
den 5 september (1874). 

”Sann skildring af mördarne Tektors och Hjerts lefnadsäventyr …
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Källor: 
Sann skildring af mördarne Hjerts och Tek-
tors lefnadsäfventyr och sista stunder. Stock-
holm stadsmuseum, 1876.
https://www.haninge.org/2016/03/22/ham-
marsonen-herman-upmarks-tragiska-ode/
https://stockholmskallan.stockholm.se/
post/6672
https://historiesajten.se/visainfo.asp?id=407
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hjert_och_
Tector

Avrättningen av Hjert i Lilla Malms socken (D) 1876. Det avhuggna huvudet ligger till vänster på schavotten. 
Foto: Tingsvaktmästare Petterzon. 

Avrättningen av Tektor …
Kvart i sju på morgonen den 18 maj 
1876 kom vagnen med Tektor till 
Stenkumla backe som ligger en bit 
utanför Visby. En sådan nyfikenhet 
som vid Hjerts afrättning uppenbara-
de sig ej här. Omkring 700 personer 
hade infunnit sig. Man hjälpte honom 
ur vagnen och han staplade därefter 
fram till stupstocken. Utan ett göra 
det minsta motstånd la han sig ner 
och höll krampaktigt i blom buketten 
av hyacinter som han fått av fängelse-
direktören. Halvt medvetslös viskade 
Tektor ”Herren anamma min ande” 
under tiden som bödeln Peter Steineck 
från Vadstena smög fram bakom 
honom.

Steineck höjer handbilan och 
hugger till, men hugget tar snett och 
träffar ryggen. Han hugger därför 
ännu en gång men denna gång utan 
tillräcklig kraft för att skilja huvudet 

från kroppen. En tredje gång höjs 
den nu blodiga bilan som med kraft 
avskiljer huvudet från kroppen. Bilan 
tränger långt in i virket på stupstock-
en. Många av åskådarna svimmade 
vid denna makabra avrättning. Stei-
neck kan ha varit onykter då han av-
rättade Tector.
 
… och av Hjert. 
Klockan 2 samma morgon (den 18 
maj) fördes även Hjert från hans 
fängelse i Stockholm till det ställe 
där han skulle avrättas. Han åtföljdes 
av sin själasörjare, Hellstedt. Avrätts-
platsen var Lidamon, trefjärdedels 
mil norr om Malmköping. 

Folkmassan uppgick till omkring 
3,000 personer. Hjert kastade en lugn 
blick över folk massan och lade sig 
ned på stupstocken. Skarprättaren, 
Johan Fredrik Hjort, höjde bilan med 
båda händerna, och huvudet var skiljt 

… och sista stunder”

Skarprättaren J.F. Hjort.

från kroppen. Allt detta försiggick på 
en sekund! 

Det blev de sista offentliga av-
rättningarna i landet. En lag om att 
alla avrättningar måste ske inom 
fängelse murarna stiftades 1879.  n
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Stig Svärd: Brukshandel vid Skultuna Bruk 1854-2006

Tre gamla fotografier efter min far från åren 1917 
till 1925 samt hans berättelser om tidig brukshandel 
ledde fram till att jag började forska om handeln.

Mina kunskaper och intresse för 
släktforskning gav mig en bra 
ingång till något som så småningom 
blev en bok om handelns framväxt i 
Skultuna. Forskningen avser perioden 
från 1854 och fram till millennie-
skiftet år 2000. 

Skultuna Bruks historia
Före 1864 hade Skultuna Bruk en-
samrätt på all handel inom bruksom-
rådet. Det var det den s.k. ”löne
staten”, som försåg arbetarna med 
de mest basala livsmedlen, såsom 
spannmål, kött, mejeriprodukter, sill, 
salt, humle och malt samt snus och 
tuggtobak. Skultuna kallades t.o.m. 
ibland för ”Sillbruket”.

Forskningen börjar
Jag började med att läsa om handeln 
i Skultuna Bruks historia. Där det 
står att änkorna C. Keijser och C. 
Bolander har drivit viss affärsrörelse. 
I syfte att reda ut begreppen for jag 
till landsarkivet i Uppsala där jag 
läste igenom bouppeckningarna efter 
dessa två personer. Bouppteckning-
arna visar klart och tydligt att fruarna 
bedrivit handel inom och utom själva 
bruksområdet. 

Handeln var blygsam i början
Gemensamt för dessa små ”handels-
bodar” var att båda hade ett mycket 
begränsat sortiment. De hade dåliga 
inköpskanaler vilket medförde att de 
fick anskaffa sina varor i Västerås i 
andra eller tredje inköpsled. Detta 
medförde att deras påslag var litet 
och därför blev lönsamheten inte så 
stor. 

Genom att bedriva handel, låt 
vara i liten omfattning fick dessa 
kvinnor ändå en möjlighet till för-

sörjning. Exempelvis var fru Bolan-
der änka ett tiotal år innan hon fick 
kontrakt med bruket att starta sin bod 
1873, dessförinnan noterades hon av 
prästen som ”utfattig”.

Carolina Keijsers handelsbod
Hennes handelsbod etablerades 1854 
vid södra bruksorten, mer exakta 
uppgifter har jag inte lyckats få fram. 
Konstigt nog står familjen skrivna 
som försvarslösa. Namnet Keijser är 
för övrigt ett av de äldsta släktnamnen 
i Skultuna. 

Hon avlider efter endast två år 
som affärsidkare 1856. Familjen be-
stående av make och tre barn splittras 
och handelsboden läggs ned.

Handeln etableras inom bruks-
området
Först 1877 då Skultuna Handelsaktie-
bolag bildades tog handeln fart inom 
det egentliga bruksområdet. År 1878 

var allt klart att öppna den bod som 
1919 skulle bli Skultuna Handels-
förening ingående i den Kooperativa 
rörelsen.

En andra butik inom bruksom-
rådet
Inom bruksområdet öppnade ytterli-
gare en butik 1885. Den kom så små-
ningom att kallas ”Lilla bon”. Den 
fastigheten finns för övrigt kvar än i 
dag (numera Pizzeria).

Skultuna Handels AB växte ur 
kos tymen och byggde och öppnade 
en ny, större butik vid nuvarande 
centrum 1891 

Under 1930-talet växte bruket ut-
efter Västeråsvägen med egna hem, 
caféer, bagerier, frisörer, bryggeri, 
biltrafikföretag med mera.  n

Text: Stig Svärd

Så minns jag 1950-talet
Boken avslutas med ett kapitel från 
mitt tidiga arbetsliv samt personliga och 
världsliga betraktelser från ungdoms-
åren under 1950-talets Skultuna.

Källor
•Skultuna Bruks historia (Sixten 
Eriksson). •Kyrkoarkiv. •Landsarkivet 
i Uppsala; bouppteckningar efter de 
två första affärskvinnorna på 1850 
och 1870-talet. •Årsredovisningar 
från Skultuna Handelsförening, 
sedermera Konsum. •Intervjuer 
och minnessamtal med min far 
och andra. •Tidningsnotiser m. m. 
•Fotografier, privata och från hem-
bygdsföreningens arkiv. 

Tryckning och utlåning
Efter 20 år lät jag trycka boken på 
egen bekostnad. Boken finns till 
utlåning på biblioteken i Västerås och 
Skultuna. 

Kontakta Stig Svärd: 
stigsvard41@gmail.com

oktipsB

Omslagsbild: 
”Lilla bon på Haga”. 1924.
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Läsövningen är en personalie från 
Kolbäcks dödbok F:2. 
Personalier ger ofta en uppfattning om personens 
liv. Den kvinna, som personalien handlar om, 
hade säkert levt ett strävsamt liv. Hennes man 
dog två veckor efter henne. De efterlämnade då 
sex barn. Det yngsta hade då ej fyllt fem år.

Tolkning:

En annan, som wi idag öfwerlemnat
Jordens tysta, war jordiska delen af Soldatens Ärl och manhaftige
Lars Djurnäcks Kära Hustru, i lifstiden ärl och gudfruktiga Hustru
nu förmodeligen genom nåden Sal Christina Andersdotter på Kyrkoby egor,
hwarest hon också blef född år 1728 d. 6 maij. Fadren war Sokneskrädaren
Konsterfarne Anders Olsson; och modren Catarina Olsdotter: desse hennes
K. Föräldrar hade för sin K. och späda doter den omwårdnaden, att de låto
henne befordras igenom det Hel dopet till en san medlem i den Cstel Församlin-
gen, och sedan i de yngre åren uptukta henne så, att hon kunde sägas efter-
lefwa sitt döpelse-förbund. Deremot gick hon sine Föräldrar willigt med en 
barnslig tjänst och lycka tilhanda, under de få åren, hon hos dem wistades, ty
hennes ålder besteg sig ej högre än på det 8de året, när hon antogs i andras
hus och bröd till att sköta efter förmågan deras barn. Sedan har hon tjänt på
åtskillige ställen här i Försl och wunnit sitt husbondfolks beröm. Efter Guds sty-
relse inträdde hon i ett Cstel äkta förbund år 1752 d. 17 maij med förenämde
Djurnäck, med hwilken hon fått sammanlefwa i 21 år och 2 månader, och blifwit
under den tiden af Gud wälsignad med 6 barn, 3 söner och 3 döttrar, hwilka
alla lefwa, och jämte sin fader sucka och sörga öfwer sin dryga mistning.
Hennes lefnad har warit berömwärd och saknas fördenskull desto mera.
Sjuknade i Rötfebern förledne Junii månad d, 7, och blef snart derpå bespi-
sad med den H. Nattwarden, den hon med största wördnad anammade och utmärkte
derwid ett upwäckt samwete, som sökte del i (Ctll) nåd. Med stort tålamod uthär-
dade hon en swår sjukdom, hwarunder hon dock war med Gudz wilja (innel) förnögd
Tiden till själens flyttning är en bofällig hydda till de himmelska boningar war
i Guds råd utsatt till d, 14 hujus, då hon i Gudi afsomnade, sedan hon här smakat
tidens wedermöda i 45 år och 2 månader.
Test. till Kkan bet:- 1. 16./.
                de fattige 16./.

Några kommentarer. 
Bofällig betyder fallfärdig, bristfällig. 
Hujus betyder i denna månad. 
1. 16٪ betyder 1 daler 16 öre. Det gick 32 öre på 1 daler.

Läsövning
Av: Ingemar Widestig

Du som vill ha fler övningsexempel på läsning av den tyska stilen kan 
läsa tidigare exempel i Arosiana på föreningens hemsida. Där finns 
alla tidningar, från 1993 t.o.m. nr 2-2019.

Arosiana 2-2020
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Originalet till läsövningen finns i:
ArkivDigital: Kolbäck (U) F:2 (1771-1797) Bild 39 och
Riksarkivet: Kolbäcks kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/
ULA/10531/F/2 (1771-1797), bildid: C0009460_00043
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Avs: VÄSTERÅS SLÄKTFORSKARKLUBB
Kerstin Andersson
Uroxvägen 8,  722 31 Västerås
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Kyrkbacksgården, Västra Kyrko gatan 8

Program Västerås Släktforskarklubb

DNA-café
Torsdagarna den 24/9, 29/10 och 
26/11. Kl. 17- 18.45
Information och anmälan 
Lars Berglöf 
tfn. 070-865 43 87 eller 
adm.arosiana@gmail.com

Träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter av DNA-
släktforskning.

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna den 7/10, 28/10 och 25/11  kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fack avdelningen 
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 28/10 kl. 18-19 Föredrag i fackavdelningen av arkivarie Johan Andersson berättar om sin forskning om 
värdshuset Klippan, en tidigare samlingspunkt för nöjeslystna västeråsare.
Den 25/11 kl. 18-19 Föredrag i fackavdelningen av Lennart Klaar som berättar om Sam Lidman 
och Djäknebergets historia.

Anmälan är bindandeAnmälan är bindande  om du har beställt kaffe/te/smörgås!om du har beställt kaffe/te/smörgås!
Höstprogrammet genomförs under förutsättning att Folkmyndigheten lättar på råden.Höstprogrammet genomförs under förutsättning att Folkmyndigheten lättar på råden.

TBC – en ångermanländsk historia
Maria Andersson berättar om ett av tuberkulosens många miljoner 
offer utifrån sin egen ångermanländska släkt.
Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Onsdagen den 9/9 kl. 18 
Lykttändaren 
Anmälan senast den 28/8 till 
Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller 
karin.jyrell@gmail.com

Västerås Kulturnatt 2020
Klubben informerar om och hjälper till med släktforskning.

Lördagen den 19/9 kl. 17-21
Stadsbiblioteket, fackavdelningen. 
Släktforskarplatsen.
Ingen anmälan.

Sjöfolk
Eva Johansson berättar om hur man släktforskar om sjömän med 
tyngdpunkt på sjömanshusens arkivhandlingar. Eva går igenom 
vad sjömanshusen är och vilka handlingar som är mest intressan-
ta, sjöförklaringar, lotsar och fyrpersonal med mera. 
Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Onsdagen den 21/10 kl. 18 
Lykttändaren 
Anmälan senast den 9/10
Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller 
karin.jyrell@gmail.com

Onsdagen den 11/11 kl. 18 
Lykttändaren
Anmälan senast den 30/10
Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller 
karin.jyrell@gmail.com

Från ”gravvalvsallvarligt” till dödskul
Lennart Palm letar sig ner i gravvalv och dokumenterar gamla 
gömda och glömda kistor. Han berättar många roliga episoder.
Kaffe/te och smörgås (á 50 kr) beställs i förväg vid anmälan

Arkivens dag 
Information om och släktforskarhjälp. Skärmutställning 
på temat ”Svart på vitt”.

Lördagen den 14/11 kl. 10-14
Stadsbiblioteket 
”Tegelhuset”
Ingen anmälan.

Studiebesök Regionarkivet
Här kan man hitta inte bara medicinska uppgifter utan även 
information från all verksamhet som tidigare har legat under 
landstinget. För att nämna två exempel, Tärna folkhögskola 
och inskrivna i särskilda omsorgen. 

Onsdagen den 23/9 kl. 14-16
Anmälan senast den 16/9 till 
Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller 
karin.jyrell@gmail.com
Max 15 personer.


