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ForumForum

många länktips. ”Samevisten låg
utanför städerna ” av Jouni Terva-

lampi. Jouni skriver om  skogssamerna 
som sökte sig till Mälardalens kust-
socknar för att sälja sina varor på 
marknaderna. På Ängsö låg vistet på 
Lappberget. Du kan också lyssna till 
Maria Liljas intressanta föreläsning 
om ”1700-talskroppen och levenet”. 
En inspelad föreläsning om kropps-
liga ideal i ett 1700-tals Sverige. På 
Västerås stadsarkivs hemsida finns 
fyra filmade intressanta föredrag 
som hölls under våren 2021 att ta del 
av.  Du hittar dem på: 
www.vasteras.se/kommun-och-politik /
stadsarkivet.html. Släktforskarförbun-
det har nyiigen givit ut Sveriges Död-
bok 8. Nu fortsätter förbundet med 

åren 1815-1829 och söker registrera-
re till projektet. Även till Sveriges 
befolkning 1940 sökes registrerare. 
Läs gärna Lennart Lindbergs artikel 
i det här numret av Arosiana om sin 
insats i projektet.  Ta del av Lennarts 
reflektioner och jämförelser mellan 
de båda öarna Holmön och Ängsö. 
Här ser vi hur  registreringsarbete 
kan locka till annan forskning hos 
registreraren. Ett viktigt datum under 
2022 är den 23 mars då det är klubbens 
årsmöte.
Jag vill tacka för det här året och 
önska en god jul och ett gott nytt 
släktforskarår! 

Nu kan vi snart lägga ytterligare 
ett år bakom oss. Ett år som har 
präglats av detta förskräckliga virus 
som har lamslagit hela samhället 
i stort. Våra vanor har ändrats – 
handhygien. Handtvätt har blivit 
så inpräntat hos oss och barnen är 
små kopior som också har tagit till 
sig vanan. En väninna berättar att 
hennes treåriga barnbarn sträcker in 
sina händer under parkeringsauto-
mater och annat i lämplig höjd och 
gnuggar händerna.

Det är roligt att så många av 
klubbens medlemmar har upptäckt 
vår Facebooksida Arosiana. Några 
exempel på vad du kan hitta där 
är ”Forska om fastigheter” av Eva 
Johansson, bra beskrivningar och 

erstinK nderssonA

Håkan Alnefelt
Tegelvägen 67, Västerås

Gösta Andersson 
Visvägen 8, Uddevalla
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Tomas Gustafsson
Mäsenvägen 4, Västerås
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Anders Kahlin   
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Nya medlemmar
hälsas välkomna

>  KNACK, KNACK <
–  Jo, jag undrar om det går för sig 
att jag tar lite plats på Arosianas 
Forum? 
Jag heter Simeon Andersson och 
jag är redaktör för Arosiana. Du har 
nog stött  på mina texter ett fyrtiotal 
gånger, mest under förkortningen 
Red. Red. kan stå för redaktör, 
redaktion och redaktionell. Här 
i tidningen står det för ”redak-
tionell”, d.v.s. att texten är en 
sammanställning av vad andra har 
skrivit.  

Förutom vad som är egna texter, 
så kan man dela upp dom 
i seriösa och lättsamma. 
För dessa, de lättsamma 
texterna ur egen fatabur, 

har jag gjort en logotype, Alternativ 
Artikel (se sid. 5, Tycho Brahe). An-
dra exempel på alternativa artiklar är 
Västerås kungliga anor 1-2013.  Idén 

A A
ALTERNATIV ARTIKEL

till den texten fick jag när Västerås 
stads mindervärdeskomplex över 
dess ålder ådagalades; man tänkte 
fira 1000-års jubileum 200 år för 
tidigt Året 2013 fortsatte med årsmö-
tet och Arosianas jubileumsnummers 
väldoku menterade 50 år. I nr 2 publi-
cerades artikeln Gudomlig släkt-
forskning och i nr 3 en feature-arti-
kel, Johan Brynteson – Guldkungen 
Samtidigt blev jag  medlemstidning-
ens redaktör under 2013.

Jag hade sedan 2009 gjort layout 
på Arosiana. Nu påbörjades en serie 
experiment med Arosianas utseende 
fram till nr 3-2019, då den fick sitt 
nuvarande utseende. Tidningen fick 
också en rad fasta rubriker: Innehåll, 
Forum, Nya Medlemmar…, Bok-
tips, Läsövning och Bildsidan för att 
nämna några.

Året 2013 var ett produktivt och 
händelserikt år. Men, som det står i 
Predikaren 3:1: ”Allting har sin tid”. 
Det här är mitt sista nummer av 
Arosiana (det 37:e) men jag kommer 
att sitta kvar i redaktionen. Nu hälsar 
jag Ingela Hagelin välkommen som 
ny redaktör!   n    
     
  

Håkan Alnefelt
Tegelvägen 67, Västerås

Gösta Andersson 
Visvägen 8, Uddevalla
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Nya medlemmar
hälsas välkomna

imeonS nderssonA
Västerås släktforskarklubb 

kallar till 

årsmöte
Onsdagen 23/3 kl. 18–21

Kyrkbacksgården 

Se programmet, sidan 24
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Ursprungligen avsåg begreppet ”skrå” 
det skinn (pergament) som skråets 
regler var nedskrivna på. Skrån, 
sammanslutningar av hantverkare 
inom samma yrkesgrupp, uppstod i 
södra Europa under 1000–1100 talen. 
Skråväsendet infördes i Sverige av 
tyska invandrare i mitten på 1300-talet 
och kom att gälla formellt fram till 
1846. Syftet med skråorganisationen 
var att skapa ett monopol för utövarna 
av ett visst yrke för att i första hand 
undvika ofördelaktig konkurrens. Det 
s.k. ”skråtvånget” innebar att ingen 
fick verka inom sitt hantverk utan 
att vara medlem av ett skrå. Det 
äldsta omnämnandet, en föror0d0ning 
utfärdad av kung Magnus Eriksson år 
1356, rör skråtvånget för stockholms-
skräddarna. Varje yrkesgrupp hade 
ett eget skrå, målarna var med i 
målarskrået, snickarna i snickarskrået 
och så vidare. Vid 1600-talets början 
var drygt 20 yrken i Stockholm 
organiserade i ämbeten. Alla yrken 
hade inte egna skrån i varje stad, 
eftersom 1669 års allmänna skrå-
ordning stadgade att det krävdes minst 
tre mästare inom det aktuella yrket för 
att få upprätta ett skrå. Uppnåddes inte 
det kravet kunde man gå med i ett 
befintligt skrå i närmaste stad eller 
tills vidare skriva in sig i det aktuella 
hantverkets skrå i Stockholm. 
Skråväsendet utvidgades sedan till 
andra större städer däribland i Uppsala. 
Det var först under 1700-talet som 
skråväsendet blev mera allmänt 
förekommande i alla svenska städer. 
Skrået styrdes av åldermannen, skråets 
ordförande, och han valdes på livstid. 
Vid sin sida hade han som regel en 
rådbisittare. Den sysslan cirkulerade 
bland medlemmarna. Rådbisittaren 
var en viktig person och det kostade 
böter att avbryta honom när han 
talade. Hans särställning markerades 
med att han var utrustad med ett 
värdighetstecken, bisittarstaven. Varje 
skrå hade sin ämbetslåda (skrålåda, 

skråkista) där ämbetets handlingar 
som protokoll, räkenskaper, in- och 
utskrivningsböcker förvarades. För 
skrålådan ansvarade åldermannen. 
Hantverksproduktion var endast 
förbehållen medlemmar av stadens 
skrån. Handel och hantverk på lands-
bygden accepterades inte. För att 
börja sin sin bana som hantverkare 
var första steget att bli lärling hos en 
mästare. Det var enbart pojkar som
antogs som lärlingar, och de fick inte 
vara ”oäkta” barn. Utbildningen 
reglerades i 1720 års skråordning och 
villkoren kunde variera mellan olika 
yrken. Lärlingen började oftast vid 
12 års ålder och lärotiden varierade 
mellan 3 och 5 år. Som regel bodde 
lärlingarna hemma hos mästaren. 
Lärlingen kunde även utnyttjas för
uppgifter som inte direkt hade 
samband med yrkesutbildningen; bl.a. 
i mästarens hushåll, ofta utan eller för 
bara en liten ersättning. Mästaren tog 
många gånger ut en ”lärpenning” för 
att utbilda lärlingar. När lärotiden var 
avslutad skulle ett gesällprov1) inom 
området avläggas. Det bedömdes av 
olika mästare. Blev provet godkänt 
utfärdades ett gesäll-brev som bevis. 
Det var vanligt att gesällerna gav sig 
ut på så kallade gesällvandringar, 
vanligtvis 2-4 år. Vandringsåren var en 
fortsatt utbildning som gav praktisk 
yrkeserfarenhet och kunde omfatta 
vandringar runtom i Sverige och 
Europa. För att kunna arbeta som 
hantverkare i egen regi var gesällen 
först tvungen att bli mästare. Då måste
gesällen avlägga ett mästarprov, svära
borgareden och vinna burskap. 
Burskap, ett intyg på att man tillhörde 
borgarskapet, beviljades av stadens 
magistrat som utfärdade burbrev.

En borgare var ett tillskott till staden 
eftersom han var skyldig att betala 
skatt. Mästarbrevet var beviset på att
han var en mästarhantverkare och 
verkligen kunde sitt yrke. Det var inte 
enbart yrkesskicklighet som krävdes
utan även ett startkapital samt avgifter
till ämbetet och bisittarna. Mästar-
stämpeln var en stämpel som mästaren 
satte på sin vara. Möbeltillverkarna 
hade skyldighet att förse sina varor med 
denna. Inom guld-, silver- och ett 
bomärke som stämpel. Ibland angavs 
initialerna istället för bomärket. De 
hantverkare som verkade inom ett 
område utan att ha vunnit medlem-
skap kallades bönhasar.2)

Skråna hade också en social 
upp gift; de tog hand om sina sjuka 
medlemmar, ordnade utbildning för 
faderlösa barn och hjälpte änkor som 
inte kunde försörja sig själva. Om 
änkan kunde yrket, hade hon rätt att 
ärva mannens burskap. Det innebar 
matt hon fick rätt att ta över mannens 
hantverk. 

Tvånget att tillhöra ett visst skrå 
avskaffades av regeringen den 22 
december 1846. Vilket innebar att 
ämbetets societeter skulle upplösas 
den 1 juli 1847 och sedan efterträdas 
av hantverks- och handelsföreningar 
i varje stad. Skrå  lådorna gick skilda 
öden till mötes och skingrades över 
hela Sverige. Eftersom det inte finns 
någon nationell förteckning är det 
inte lätt att ta reda på var ett visst 
skråämbetes arkiv förvaras idag. Riks-
arkivet, Nordiska museet, Kungliga 
biblioteket och Stockholms stadsarkiv 
är några ställen där arkivhandlingar 
från skråämbetena finns bevarade. 
Handlingar kan också finnas kvar 
hos föreningar. Även om skråväsen-
det med sina gesäll- och mästarbrev 
formellt avskaffades redan 1846 så 
finns det än idag inslag som lever kvar 
från det systemet. Intresset har under 
senare år t.o.m. ökat då allt fler svenska 
hantverkare varje år väljer att ta ut 
gesäll- och mästarbrev.  n

Skråväsendet
Skråväsendet infördes i Sverige av tyska invandrare i mitten på 
1300-talet och det s.k. ”skråtvånget” innebar att ingen fick 
verka inom sitt hantverk utan att vara medlem av ett skrå. Under 
1700-talet blev skråväsendet mera allmänt förekommande i alla 
svenska städer. 

Text: Kerstin Andersson

1) Gesäll är ett medeltida tyskt låneord som 
blev vanligt i Sverige först under nyare 
tid (d.v.s. efter 1521). Under medeltiden 
var benämningen ”sven” vanligast. Äldre 
gesäller, framför allt de som avsåg att bli 
mästare , kallades mästersvenner. 

2) Ordet bönhas är ett sammansatt ord 
(bön=vind, loft och hase=hare) med tyskt 
ursprung och betyder fritt översatt; en 
stackare som bedriver sitt yrke i smyg.

Källor:
Det svenska skråväsendet, Mikael Parr
Norrköpings stadsmuseumggs
http://www.rolandagius.se/360524893
https://sok.riksarkivet.se/amnesomrade?pos-
tid=ArkisRef+SE%2FSSA%2F0066&i 

Arosiana 3-2021
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Praha Zprávy 15 decembra 1604

Tycho Brahe 
mördad under 
gästabud

S.k. fantomteckning av den miss-
tänkte Ioannes Keplerus med mord-
vapnet illusoriskt i högsta hugg. Den avlidne Tycho Brahe.

Källor: Den påhittade dagstidningen Prag 
Nyheter samt det år 1969 påfunna mediet 
Internet.

A A
ALTERNATIV ARTIKEL

Text: Simeon Andersson

Tycho Brahe avled den 13 oktober 1601 
efter ett gästabud här i Prag. Dödsor-
saken var länge ett mysterium. Det satt 
visserligen en passare instucken i hans 
bröst, men det ansågs i början vara en 
ren tillfällighet; Brahe var trots allt ve-
tenskapsman och det är bara naturligt att 
han ägde en passare. 

Nya omsändigheter kastar emellertid 
nytt ljus (eller mörker) över dödsfallet. 
En viss vetenskapsman kan ha haft sin 
hand med i det tragiska dödsfallet, enligt 
Brahes anhöriga.

Stadens Policie har låtit konstnären 
Johann Wierix, född 1549, göra en s.k. 
fantom teckning (se nedan) efter vittnes-
mål. Teckningen blev en succes i det att 
man nu med dess hjälp, blott tre år se-
nare, kunnat peka ut gärningsmannen, en 

Iohannes Keplerus, som den trolige för-
övaren. Keplerus (även kallad Johannes 
Kepler) är född 1571. Han är, matema-
tiker, astronom och, enligt egen utsago, 
mystiker. 

Vår Policie arbetar med hypotesen 
att Keplerus förgiftat Tycho Brahe med 
såväl bly som kvicksilver i riklig mängd. 
Stadens Policie har därför beslutat att 
taga prover i form av skägg och naglar 
från den avlidne och spara dem till år 
1996, då man beräknar att vetenskapen 
har kommit dithän, att det ska vara möj-
ligt att utreda eventuell fråga om förgift-
ning vid ett framtida laboratorium i Lund, 
Sverige, vilket då torde komma att stå till 
vetenskapens förfogande. 

Kvicksilverförgiftningen kan dock ha 
naturliga orsaker, precis som passaren, 
eftersom Tycho Brahe kan ha exponerats 
för de giftiga kemikalierna under sitt ar-
bete med att framställa guld, alkemist som 
han var. 

I sin avhandling ”De nova stella” 
1572 förfäktar han den kätterska idén att 
jorden inte kan vara världsaltets centrum. 
Istället menar han, att månen och plane-
terna kretsar runt solen och att solen med 
planeterna i sin tur kretsar runt jorden. 

Han skriver också att han bevittnat en 
exploderande stjärna i stjärnbilden Cas-
siopeia, men att denna stjärna inte skulle 
befinna sig i omloppsbana runt jorden.

Sådana förflugna idéer kan mycket 
väl väcka anstöt hos oss alla och envar, 
inte då desto mera hos vetenskapskolle-
gorna världen över – och så även hos den 
misstänkte, Iohannes Keplerus. 

Motivbilden till mordet klarnar sedan 
det uppdagats att Keplerus stulit Brahes 
vetenskapliga uträkningar och grundat 
sin egen – inte mindre kätterska – världs-
uppfattning  på dem, nämligen att jorden, 
månen och planeterna i själva verket kret-
sar runt solen. En försvårande omstän-
dighet i fallet är, att Keplerus, även han, 
påstår sig ha sett en stjärna explodera i 
år, blott tre år efter mordet på sin kollega.
Hur osannolikt är inte det? Vetenskaplig 
rivalitet och avundsjuka är mycket vanlig 
vetenskapsmän emellan.

Tycho Brahe, vars egentliga förnamn 
är Tyge, föddes 1546 i Danmark, närmare 

bestämt i Knutstorp i regionen Skåne. 
Brahe vistades i Prag sedan han fallit 
i onåd hos den danske kungen, Kristian 
IV.  Tucho Brahe var, som det anstår 
en framstående vetenskapsman, av adlig 
börd, äldste sonen till Otto Brahe (1518-
1571) och dennes hustru Beate Bille 
(född 1526). Fru Beate Bille skänkte sin 
man fem gossar och lika många barn av 
annat kön. En av Brahes systrar, So-
fie (född 1556) var sin broder starkt be-
hjälplig inom hans obskyra astronomiska 
forskning. Det har framkommit att Brahe 
även var helt oduglig som alkemist. Han 
lyckades aldrig med att framställa guld. 

Tycho Brahe, gifte sig 1573 med den 
ofrälse pastorsdottern fröken Kirsti-
ne Barbara Jørgendatter, som troligen 
hemlighöll sin verkliga ålder för sin fäst-
man. Man vet nämligen inte när Kristine 
är född. Hon dog tidigare i år. Herr och 
fru Tycho Brahe efterlämnade åtta barn; 
Kirstine, Magdalene, Claus, Sophie, 
Elisabeth, Sidsel, Tyge och Jörgen. 

Denna tidnings vetenskapsredaktion 
tar avstånd från idéerna om att inte solen 
och alla planeter kretsar runt jorden var 
för sig. Åtminstone tills annat är bevisat.

Välkänd forskarkollega 
främste misstänkte. 
Forskningsstöld tros 
vara motivet.
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Vid ett besök hos min farbror 
Holger i Västerås fick jag en 

bok om fattiggården på Karlslund i 
Västerås och dess historia. Holger 
själv hade vuxit upp på Karlslund, 
eftersom hans far, min farfar, var 
föreståndare för fattiggården i början 
av 1900-talet. Holger arbetade också 
som maskinist på Karlslund från 
1930 till 1973.

Jag har läst boken, som var skriven 
av K-G Eriksson, vilken fått i uppdrag 
av sociala centralnämnden att doku-
mentera ålderdomshemmens utveckling 
i Väster ås. K-G Eriksson skriver att 
han till stor del fått källmaterialet 
från stadsarkivet i Västerås och upp-
lysningar och bildmaterial bl.a. från 
min farbror Holger Larsson. Boken 
kom ut 1982. Den var mycket intres-
sant och jag skulle gärna vilja berätta 
lite om Karlslund som fattiggård, 
vilket jag läst mig till i boken.

Tidigare åldringsvård hade till 
största delen skötts av anhöriga, 
om det fanns, och i övrigt av någon 
form av ”välgörenhet”. I mitten av 
1800-talet bildades i Västerås en   

fattigvårdsstyrelse, som inrättade s.k. 
arbetshus, vilka sedan blev fattighus. 
Att just Karlslund blev den stora 
Fattiggården, berodde på att grevin nan 
Charlotte Lewenhaupt, som även 
förut visat stort socialt intresse, erbjöd 
sig att för 40 000 kronor sälja herr-
gården Carlslund till staden. Gården 
skulle behöva renoveras för 10 000 
kronor och det var ett mycket för-
månligt sätt att få en fattiggård.
Stadsfullmäktige beslöt i februari 
1886 att inköpa Carlslund att begagnas 
som ”fattig- och försörjningsin-
rättning”, men avgjorde ännu inte 
om det skulle kallas fattighus eller 
fattiggård.

De s.k. fattighjonen flyttades nu 
till Carlslund och i början var de 
omkring 60 personer. Stängsel sattes 
upp runt inrättningen och om hjonen 
skulle vilja röra sig utanför området, 
måste de ha en permissionssedel, 
där det också stod, när de måste 
vara tillbaka. Nu beslöts också att 
lägenheten Carlslund skulle heta 
”Fattiggården Karlslund”. Personalen 
skulle bestå av en syssloman, en 

föreståndarinna, en sjuksköterska och 
en portvakt. 

I äldre tiders fattighus fick hjonen 
skaffa mat hur och på vilket sätt de 
kunde. I Västerås övertog Karls lund 
dock en matsedel från 1859, som 
följts på det gamla fattighuset. Maten 
var ganska enahanda. Frukosten bestod 
av potatis och sill eller strömming, 
rågbröd med smör några dagar, 
annars inget matfett, något att dricka, 
förmodligen svagdricka.

Middagen bestod varje dag av 
1  lod (= ca 13 gram) hvetemjöl”, 
fyra dagar dessutom 2 lod fläsk och 
2 jumfrur (1 jumfru = ca 8 cl) ärter, 
onsdag och lördag 4 lod färskt kött 
och 2 lod korngryn. På söndagen 
kunde man få 6 dl mjölk och 3 lod 
korngryn. Till kvällen fick man 
gröt och mjölk. Vad som gjordes av 
korngrynen, ärterna och vetemjölet 
stod inte i matsedeln, kanske gröt, 
välling eller pudding. Efter 1910 
fanns ibland pannkaka och fläsk på 
matsedeln och någon gång köttbullar, 
mannagrynsvälling, kalvstek och 
fruktsopp88a. Då var det fest.

Fattiggården Karlslund i Västerås
Text: Barbro Jönsson

Barbro Jöns-
son är barn-
barn till sysslo-
mannen på 
Karlslund Carl 
Anton Larsson 
1904-1923. 
Barbro har gjort 
ett referat av 
boken ”Karls-
lund. En social 
utveckling”. av 
K-G Eriksson.

Karlslunds ålderdomshem. Fattighus. Äldre byggnad från herrgårdstiden i vilken en flickskola var 
inrymd från 1854. Gårdsinteriör. Byggnaden revs i mitten av 1920-talet. Foto: Ernst Blom.
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I november 1902 beslöt fattigvårds-
styrelsen att från och med 1 januari 
1903 skulle ”hjonen dagligen tilldelas 
två koppar kaffe”.

Hjonen skulle, i den mån de kunde, 
uträtta arbete, för männen var det 
mest vedhuggning, för kvinnorna att 
laga säckar, mangla eller sprita dun. 
Dessutom fick kvinnorna hjälpa till i 
köket och i tvätten. Mycket skulle 
också bakas. Männen högg veden 
men transporterade också ved ut till 
fattiga i staden. 

Utomstående kunde hyra hjonen för 
att arbeta med olika saker i staden, men 
de fick inte betalt, utan inrättningen 
fick en liten summa. Hjonens arbete 
ansågs som en av betalning på skul-
den till fattigvården.

Årskostnaden för fattiggården var 
fantastiskt låg. Gården höll grisar och 
en del odlingar. En häst hade man för 
olika arbeten. Sysslomannens årslön 
var 650 kronor, föreståndarinnans 
400 kronor och sjuksköterskans 300 
kronor.

I en liggare förd över vårdtagare 
vid Karlslund under åren 1890-1907 
kunde K-G Eriksson få en del intres-
santa upplysningar. Man förstår att 
fattigvården var en institution som 
brukades inte bara för fattiga utan 
även för sjukvård och mentalvård. 
Under den tiden finns upptagna 525 
namn. Följande exempel ur liggaren 
visar några av dem som fanns där:” 
Hjon” nr 1: Tidvis grubblande. Nr 2. 
Sinnessjuk. Nr 3. Ofärdig. Nr 9. Be-
häftad med fallandesot. Nr 11. Sin-
nessjuk(idiot). Nr 23.Nästan blind. 
Nr 28. Har bråck som svårligen kan 
hållas inne.

Lungsot nämns ganska ofta, men 
även andra allvarliga sjukdomar 
som syfilis och blodkräfta, och ner 
till ålderdomssvaghet. Det fanns fyra 
olika former av sjuk vård, ”vanlig ” 
sjukvård, vård av kroniskt sjuka, 
tuberkulosvård samt vård av sinnes-
sjuka i olika stadier.

Åtskilliga kvinnor kom också till 
Karlslund inför väntad nedkomst, 
ibland flera gånger. Deras ”oäkta” 
barn blev senare genom fattigvårds-
styrelsen ”utpensionerade”, det vill 
säga bortplacerade till lägstbjudande. 
Några år senare skrev en journalist 

om Karlslund att ” De enda arbets-
föra bland dem som finns på gården 
är mödrarna till det 15-tal barn som 
vistas där.”

År 1902 antogs ”Ordningsregler 
för ett fattighus”, som skulle sättas 
upp i hjonens rum. Det var länge ont 
om personal, och det är uppenbart 
att ”hjonen” efter bästa förmåga 
fick hjälpa till med göromålen. Be-
straffningar för den som inte följde 
reglerna kunde t.ex. vara ”Minskad 
matportion under en till åtta dagar.” 
1904 anställdes min farfar, Carl 
Aron Larsson, tidigare polis och 
exekutionsbetjänt, som syssloman på 
Karlslund.

Man hade inte någon elektrisk 
belysning och inte heller centralvärme. 
Man behövde också bygga ut, men 
kommunens revisorer drog ut på 
detta. År 1906 begärde man el och 
centralvärme , men inte förrän 1909 
fanns ett kostnadsförslag på elektrisk 
belysningsanläggning för 2 700 kronor. 
År 1911 infördes elektrisk belysning 
i sjukhusbyggnaden.

Åren 1927-1928 förekom omfat-
tande om- och nybyggnadsarbeten 
vid Karlslund och sedan kunde man 
ha 195 vårdplatser och omkring 20 
anställda som var ålagda att bo på 
ålderdomshemmet.

Min farbror, Holger Larsson, 
kunde berätta mycket om dem som 
bodde där, både roliga, sorgliga och 
dråpliga historier. K-G Eriksson har 
med en hel del av Holgers erfaren-
heter. 

Holger fick ibland åka för att 
hämta betalningen för arbeten som 
”hjonen” utfört. Pengarna skulle till 
fattigvården. Ett dagsverke vedhugg-
ning debiterades 50 öre eller 1 krona, 
lagning av en säck kostade 5 eller 6 
öre per säck. Karlslund hade egna 
potatisland och där fick ”hjonen” 
plocka potatis. Det rymde de ganska 
ofta ifrån. 

Personalen skulle på kvällarna gå 
runt och se att allt var stängt. Det var 
enligt Holger otroligt att det aldrig 
utbröt eld på Karlslund, eftersom 
man eldade med ved i kakelugnar 
och hade fotogenlampor. 

Ved och fotogen delades ut på 

lördagarna i det s.k. snus- och fotogen-
rummet. Gubbar och även gummor 
kom då med sina ansjovisburkar 
eller andra förvaringskärl och ville 
få ut sin veckoranson av snus. Man 
hade halmmadrasser som man an-
vände ända in på 1930-talet. De stop-
pades på ”halmbytardagar”. Det var 
tur att man snusade och inte rökte. 
På söndagar hölls gudstjänst och 
då kom alla klädda i finkläder, dvs 
i svart. Set Svanholms far, som var 
blind, ledde ett tag gudstjänsterna. 
Han var kantor och kunde alla psal-
mer utantill. 

I årsberättelsen för år 1929 skriver 
fattigvårdsstyrelsen med tillfredsställelse 
att ”nu har hemidén förverkligats så 
långt detta låtit sig göra”. Det höga 
anstaltsstängslet, de stängda portarna 
och permissionssedlarna hade nu 
försvunnit. Den 12 juli 1930 beskrev 
VLT ”Västerås ålderdomshem som 
ett av de förnämsta i landet.” Man 
hade fått en särskild sjuk avdelning. 
Trädgårdsodlingen hade utökats med 
både fruktträd, vinbärsbuskar och 
hallon- och jordgubbsplantor. 

På 1940-talet blev det åter trångt 
för de intagna, och man fick hyra 
några platser på Badelunda ålder-
domshem. År 1956 byggde man ett 
nytt ålderdomshem i västra stadsde-
len, Västergården. Senare kom även 
flera ålderdomshem till. På Karlslund 
kunde man nu hyra ut lägenheter och 
rum till betalande äldre och det hade 
blivit ett servicehus.

Författaren har några reflektioner 
i slutet av boken. Han skriver ”Med 
facit i hand kan man kanske tycka 
att tidigare generationers politiker i 
Västerås var njugga och leddes mera 
av paragrafer än av hjärtat.” Författaren 
fortsätter: ”Omdömen i den stilen är 
säkert orättvisa. De beslöt och hand-
lade efter den tidens värderingar och 
normer.” 

Detta skrevs 1982, för 40 år sedan. 
Hur är det nu? n

I Arosiana nr 1-2019, sid 18-20, 
finns en artikel om Carlsund av 
Gunnar Kärrbom: Paret Lewen-
haupt på Carslund och 1800-
talets folkväckelse. 
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De var inte mor och dotter, som 
man kanske skulle kunna tro, 

utan svärmor och svärdotter. Den 
gemensamma länken är Daniel Anton 
Sundén, son till Martina och make 
till Jenny.

Martina Restadius föddes 1803 i 
Transtrand i Dalarna där hennes far 
Lars Restadius var församlingspräst. 
Hennes mor Hedvig Ramsten dog 
samma år och Lars gifte om sig med 
Elisabeth Nedrin från prästsläkten

Nedrin. Detta var hans tredje äkten-
skap.

När Martina var 21 år gifte hon 
sig med kyrkoherden Daniel Sundén 
i Tillberga och 1828 fick de sonen 
Daniel Anton. Under hans uppväxt 
bodde hans farmor Maria Steffenburg 
hos familjen i prästgården.

Jenny från S:t Anna
Jenny Trysén var 20 år gammal när 
hon gifte sig med den 14 år äldre 

Daniel Anton Sundén, fil dr och 
då lektor på Nya Elementarskolan 
i Norrköping. Jenny var född i S:t 
Anna socken i Östergötland, strax 
öster om Söderköping. Hennes far 
Anders Trysén var storbonde och 
riksdagsman för bondeståndet men 
dog 1850. Hennes mor Gustava 
Wilhelmina Lundberg flyttade sedan 
till Norrköping med sina tre döttrar 
men dog där redan 1852.

Martina Sundéns och Jenny Sundéns gemensamma grav finns på Björlingska begravningsplatsen. 
Daniel Anton Sundén och hans andra hustru är begravda på Östra kyrkogården.

Under en kyrkogårdsvandring på Björlingska kyrkogården i Västerås en majdag 
stötte jag på Martina och Jenny Sundéns gravplats  under en gemensam grav-
sten. Martina dog 1880 och var då 77 år. Jenny dog 1870 och blev bara 27 år. 

Vad en gravplats kan berätta

Text och foto:  Eva Johansson.
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Jennys äldsta syster Vilhelmina var 
då 21 år och gifte sig 1853 med löjt-
nanten Sten Albin Cullberg i Skällviks 
socken och både Jenny och systern 
Amalia följde med storasyster dit.

1858 kom Daniel Anton Sundén 
till Norrköping och lärde så småning-
om känna den unga fröken Trysén. 
1860 gifte de sig. Barnen kom i rask 
följd. Jenny födde fem barn på sju 
år: Gertrud Maria 1863, Daniel Anders 
Hjalmar 1865, Anton Alrik 1867, 
Carl Fritiof 1868 och Jenny Amalia 
Wilhel wwwwmina 1870.

1863 flyttade familjen till makens 
hemstad Västerås där han blev lektor 
i filosofi och svenska språket på läro-
verket. Den tjänsten hade han kvar 
ända till 1898 men var tjänstledig 
från 1879 efter ett slaganfall. Dess-
utom var han folkskoleinspektör 
några år och skrev flera läroböck-
er, bland annat i grammatik och 
rättstavningslära. En av dessa domi-
nerade i skolundervisningen ända 
in på 1930-talet i Sverige. I Svenskt 
Biografiskt Lexikon beskrivs Daniel 
Anton Sundén som en förmögen 
man och ”uppskattad som umgänges-
person, gästfri, gladlynt och snabb i 
repliken”.

Dottern Jenny Sundén
Den 3 juni 1870 dog Jenny. Den sista 
juli skulle hon fyllt 28 år. Två veckor 
tidigare hade hon fött en dotter men 
enligt domkyrkoförsamlingens dödbok 
dog Jenny av hjärtförlamning. Den 
nyfödda dottern fick namnet Jenny 
efter sin mor.

Daniel Antons far Daniel Sundén 
dog 1869 och kanske kom hans mor 
Martina till hjälp hos sonen när han 
blivit änkling. När hon dog 1880 var 
Martina fortfarande skriven i Tillberga 
men bodde i Västerås.

Om gravarna på Björlingska och 
Vallinska kyrkogårdarna skriver 
Runa Enochsson i boken Västeråsa-
re som vilar på våra äldsta begrav-
ningsplatser om Jenny Sundén och 
hennes svärmor Martina Sundén.
Där nämner hon också att döttrarna 
Jenny och Gertrud har ristat in sina 
namn på en bänk på Djäkneberget       
Jenny levde till 1957 och enligt 

nekrologen i VLT var hon välkänd 
i Västerås, hon gick flitigt i kyrkan 
och var skicklig att brodera.

Sorgesam dikt
Daniel Anton gifte om sig 1875 med 
Eva Christina Justina Schenström 
och de verkar inte ha fått några ge-
mensamma barn. Till bröllopet publ-
icerades i VLT den 12 juni 1875 en 
lång hyllningsdikt till Daniel Sundén 
av en god vän med signaturen Nbm. 
Dikten berättar om hans liv och där 
beskrivs äktenskapet med Jenny och 
hennes död:

Morden
Historien är inte slut här. Jennys 
och Daniel Antons näst yngste son 
Alrik hade inte fyllt två år när hans 
mor dog. När hans far gifte om sig 
1875 kom han som fosterbarn till sin 
moster Amalia Trysén  på Locknevi 
säteri och hennes man Thor Hjalmar 
Cullberg, bror till mostern Vilhelminas 
man. Även lillasyster Jenny följde 
med till Locknevi i Småland.

Alrik tog sig namnet Sundén-Cull-
berg och blev direktör för ett försäk-
ringsbolag i Stockholm. Alrik gifte 
sig med Elin Sofia Karolina Sundelius 
och de fick minst fyra barn.

En av döttrarna hette Ingun och 
var född 1909. Hon gifte sig med 
Fredrik von Sydow och mördades 
av sin make på Hotell Gillet i Upp-
sala den 7 mars 1932, i det som kom 

Daniel Anton Sundéns släkt kom 
från trakten av Falun. Hans far, far-
far och farfars far hette alla Daniel, 
efter farfars fars morfar Daniel 
Danielsson. I boken ”Med Daläl-
ven från källorna till havet”, del 3, 
av Karl-Erik Forsslund, finns hans 
släktträd. I släkten fanns flera bergs-
män och nämndemän och i senare 
generationer blev de präster. Den 
äldste i släktträdet är Michel Eriksson 
född 1629 i Finngärde. n

Del ur hyllningsdikt till Daniel Anton Sundén vid hans andra vigsel var införd i 
VLT den 12 juni 1875. Bildkälla: Kungliga Bibliotekets inscannade dagstidningar.

Ingun von Sydow (Detalj).Foto: TT.

att kallas ”de von Sydowska mor-
den”. Tidigare samma dag hade han 
mördat sin far häradshövdingen Hjal-
mar von Sydow och faderns båda an-
ställda, hembiträdet Ebba Hamn och 
kokerskan Karolina Herou. Mordet 
skedde i faderns bostad i Stockholm. 
Motivet är oklart.

Efter morden åkte Fredrik och 
Ingun von Sydow i taxi till Uppsala 
där de gick på restaurang Gillet. När 
polisen kom för att gripa mördaren 
sköt han först sin hustru och sedan 
sig själv.
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Carl Wilhelm August Tham, 1812-1873, skrev geografiska 
beskrivningar av flera svenska län, bl.a. “Beskrifning öfver 
Westerås län” 1849. Ur den följer här i förkortad form hans 
beskrivning av Sala – den fjärde och sista av fyra städer. 

Red: Simeon Andersson

Sala bergstad ligger 3 1/2 mil norr om Westerås, vid sammanflödet af två åar, som 
bilda Sagån. Den upptager sjelf omkring 50 tunnland, och innehåller 250 tomter, 
af hvilka de yttre äro mestadels obebygda, och begagnade till trädgårdar och andra 
planteringar, hvaribland Stadsträdgården längst i öster; den är temligen reguliert 
bygd, nästan i rektangel, med raka gator, som vinkelrätt korsa hvarandra, med 
ett rymligt torg i midten, och med snygga hus, ehuru alla af träd utom kyrkan 
och Rådhuset. Till stadens område räknas, utom dess egentliga gränser, det s. k. 
Salberget eller silfvergrufvefälten i sydvest och silfververkshyttorna i norr. 

Sala

Trakten har troligen varit be-
bygd sedan uråldriga tider, 
och under sitt närvarande 

namn så långt tillbaka, som några 
handlingar räcka; men staden, såsom 
sådan, är grundad af K. Gustaf II, 
och privilegierad år 1624. Sannolikt 
har den första odlingen samma slags 
ursprung som staden, nemligen från 
bergsbruket, hvars ålder fornforskare 
velat leda hela årtusendet tillbaka, 
äfvensom de för namnet söka en 
härkomst, förknippad med uråldriga 
händelser. Enklast torde detta kunna 
tydas på samma sätt som Upsala 
stads namn, af Salir (salarne), hvil-
ken form det har i gamla handlingar. 
Det säkra är, att bergverket var i full 
gång före femtonde århundradet, och 
då gaf flera gånger större produkt än 
nu, ända till år 1551. Sturarne och 
K. Gustaf I fästade derföre ock stor 
uppmärksamhet och vigt dervid, och 
Gustaf I uppehöll sig sjelf mång-
en gång på den härvarande gamla 
kungsgården Wäsby. 

Samtliga befolkningen inom 
staden och dess område har redan 
på 1700-talet uppgått öfver 2000. År 

1847 funnos 3074 personer, hvaraf 
1911 betalade utskylder, fattige äro 
omkring 200. Omkring 1000 bo på 
landsbygden. 

Bergsbruket torde i och för sig 
kunna anses sprida en afkastning af 
8 till 9000 R:dr bland intressenterna, 
men i hela den kringliggande orten 
åtminstone 10 gånger så mycket, 
genom det dermed sammanhängande 
skogsbruket, genom dagsverkspengar 
till arbetarne o. s. v. 

Af stor betydenhet är stadens 
Kyndelsmessomarknad i Februari, då 
allmoge och köpmän från främmande 
provinser sammanträffa, hvari bland 
särdeles Norrländningar med hästar, 
fogel, lax, smör, skinnvaror, lin och 
linneväfnader, och Westgötar med 
ylle- och bomulls-väfnader. Handt-
verk och fabriker äro i medelmåttig 
ställning, och hafva nästan blott 
bergsrörelsen att tacka för det lif de 
ega. 

Af byggnader och inrättningar 
finnas inom staden: Stadskyrkan, af 
sten, från 1641, men ombygd efter 
en eldsvåda, som öfvergick staden 
år 1736. Tvenne skolhus finnas, ett 

för stadsskolan, och ett nytt, för en 
folkskola, inrättad från 1839. De till 
fattigvården hörande inrättningar 
skötas och bekostas af staden och 
bergverket gemensamt, medelst an-
slagna räntor och uttaxerade medel. 
Rådhuset, i sin närvarande skepnad 
från 1780-talet, är af sten. 

Utom staden äro: Silfververkets 
grufvefält, med mera än 100 öpp-
ningar, af hvilka dock nu blott få 
begagnas; den största är Dr. Christinas 
schackt, till 660 fots djup; djupare 
gå de nu mest begagnade Torgs-
chackts-, Carlschackts- och Stor-
grufvorna, hvilka med hvarandra 
förenade utgöra en sträcka af nära 
3000 fots längd, och uppnå ett djup 
af omkring 900 fot under jordytan, 
750 under Östersjön. Uppfodrings- 
och pumpverk drifvas med vatten, 
som genom en delvis underjordisk 
gång ledas från Långforssdammen, 
utgörande Sagåns vestliga gren. På 
samma vattens afloppskanal forslas 
malmen på pråmar till Ekeby damm, 
vid stadens vestra hörn, och vidare 
till en upplagsplats mellan staden 
och Wäsby, samt derpå landvägen 

Läs beskrivningen av Västerås i Arosiana nr 1-2014, Köping i nr 1-2018
och Arboga i nr 2-2021.
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Källa: http://runeberg.org/thamaros/

Enklast torde namnet kunna tydas på samma sätt som Upsala stads 
namn, af Salir, hvilken form det har i gamla handlingar.

till hyttorna, som ligga vid Sagåns 
östra arms utlopp ur Saladamm. Här 
försiggår hela smältningsprocessen. 
Verken äro efter 1846 års brand åter 
uppbygda. 

För öfrigt ligga på stadens egor 
åtskilliga lägenheter: Nystrand, som 
tidtals haft klädesfabrik, och Kroken 
eller Cathrinelund, båda vid Sala 
damm; Svepnäs i öster derom, Wiks-
berg vid Långforssen o. s. v. 

Staden och bergverket hafva 
styrelse i viss mån gemensam: den 
förras enskildta angelägenheter och 
mål, af civil och kriminel art, lyda 
under magistrat och rådhusrätt, 
bestående af borgmästare och 5 
rådmän; grufvans och silfververkets 
särskildta angelägenheter höra dels 
under berghauptman, geschworner 
[edsvurna, red. anm.], m. fl. för 
verkets drift befintliga tjenstemän. 
Samtliga skattebördorna af de för 
städerna vanliga slag utgöra kanske 
närmast motsvarande dem, som 
Westerås stad får vidkännas.  n

Sala 1702

Gruvfrun hittar malm och 
varnar för ras
Fyra gruvfruar var systrar. Enligt en sägen från Österfärnebo 
socken i Gästrikland så var det gruvfrun (ett slags andeväsen) i 
silvergruvan i Nässja, strax söder om Österfärnebo, som talade 
om för gruvarbetarna att hennes systrar var mycket rikare. Efter 
att ha letat malm hos systrarna Vira, Lura och Kulla kom man till 
slut till den rikaste systern, Sala, och hos henne fann man en rik 
fyndighet.

Detta naturväsen kallas också bergsfru eller bergsrå, gruvrå 
eller det insmickrande gruvjungfru. (Ända fram till på 1800-talet 
var jungfru en benämning på ”finare fröknar”). I Ovansjö hette 
hon ibland ”Gonna”, ett ord som betyder ”den goda” och troli-
gen, liksom gruvjungfru, användes för att hon skulle vara på 
gott humör. Det var viktigt att hålla sig väl med henne därför att 
hon kunde varna för dödsbringande ras i gruvan och dessutom 
visa var goda malmfyndigheter fanns. Om hon blev föroläm-
pad kunde hon, liksom skogsfrun, villa bort en människa så att 
vederbörande inte kunde återfinna platsen där malmen skulle 
finnas enligt henne. 

Källa:                     
Jan Sterner: Sagor, sägner och skrock från Gästrikland, Knights Förlag
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Pappa ville alltid höra om dödsan-
nonser och olyckor. Men det var 
svåra och långa ord och jag stakade 
mig hela tiden. Pappa var lite 
otålig att det tog sådan tid. Jag var 
8-9 år och läste dagstidningen för 
pappa. Mamma kunde läsa, men 
hon hade alltid fullt upp i hushål-
let och med de mindre barnen.

Många släktforskare är ivriga att 
komma bakåt i sina släktled. Kanske 
kan man hitta något spännande, eller 
att en skröna som gått i släkten får 
sin förklaring. Ibland stöter vi på 
prästens utlåtanden i böckerna – 
oärlig, lösaktig, utfattig, klensint, 
idiot… Vi kan undra över om 
prästen verkligen visste hur det 
förhöll sig före sin bedömning. Så 
här hundratals år efteråt funderar 
jag över anteckningar om den svaga 
begåvning som finns beskriven om 
min släkt. Hur mycket var arv och 
hur mycket var ett resultat av den 
miljö de levde i?

Pappa var en självlärd men idog 
byggarbetare. Hade alltid jobb. Han var 
med och byggde miljonprogrammet. 
Alla behövdes i arbete på den tiden. 
Han hade bigård och kaniner för 
att stärka det magra hushållet med 
honung och kött. Han pratade med 
både kända och okända människor. 
Det var inte alltid han höll sig till 
sanningen. Han hade häftigt humör, 
som jag var lite rädd för.

Jag läste tidningen, hjälpte honom 
att fylla i postblanketter. Han tittade på 
när jag räknade konsumkvitton i slutet 
av året, och ville veta hur mycket 
familjen handlat för. Han tyckte det 
var dyrt. Men så var det ju det där med 
läsningen. Det var knaggligt.

Pappa Erik var född 1915 i Vendel i 
Uppland och växte upp i en familj med 
sex pojkar, där han var äldst. Min farfar 
var statare med hårt arbete och små 
resurser. Alla pojkar var födda i olika 
församlingar i Uppland. Statare flyttade 
varje år när potatisen var upptagen. 
Det fanns en ständig önskan om att 
få ett mindre slitsamt år framöver 
och en något bättre bostad. Farfar 
Johan var född 1894 i Vendel på en 
mindre gård. Hans far hade blivit 
änkling två gånger och gift sig med 
en yngre kvinna en tredje gång. Han 
hade barn i alla äktenskapen och den 
lilla gården kunde omöjligt försörja 
alla. Farfar fick ge sig iväg för att bli 
statardräng. Farmor Anna Charlotta 
var född 1893 i Valbo i Gästrikland. 
Hennes far var salpetersjudare – ett 
av de mest avskydda och illaluktande 
arbeten som fanns – i folkmun kallat 
”pissgubbe”. Prästen skriver att det 
är mycket klent med läsningen och 
kolumnerna för husförhör och nattvard 
gapar tomma i böckerna, medan 
hustruns är väl ifyllda.

Salpetersjudare tog vara på jord 
indränkt av boskapens urin. Jorden 

kokades sedan ungefär en vecka 
för att få fram salpeter, något som 
försvaret behövde för att framställa 
krut till gevär och kanoner. Kronan 
förde register på salpetersjudare 
precis som på soldater. Yrket var 
på väg ut i mitten på 1800-talet då 
saltgruvorna kunde leverera salt 
på ett enklare sätt, men många 
bönder fortsatte leverera salpeter 
som extrainkomst. Farmors far blev 
till senare dagakarl för diverse 
arbetsuppgifter i gårdarna.

I familjen föddes sex flickor. 
Farmor Anna Charlotta kom till 
Vendel för att tjäna piga, precis som 
flera av hennes systrar, trots att de 
inte hade någon anknytning dit. 
Det var i Vendel mina farföräldrar 
träffades och bildade familj. De 
gifte sig borgerligt vid Magistraten 
i Uppsala för ”farfar var inte så 
kontant med prästen i Vendel”. Det 
har berättats om farmor att hon var 
”klen i nerverna”. Hon gick oftast 
undan och man skulle inte bry sig om 
det. Svagbegåvning eller psykiska 
problem? Farmor dog 49 år gammal. 
Då var yngste sonen 11 år. Pappa 
Eriks syskonskara var alla märkta av 
en barndom med svaga resurser. Den 
dåliga och otillräckliga maten visade 
sig senare i tandproblem, svagare 
skelett och problem med hjärta och 
kärl. Pappa berättade att en yngre 
bror vid ett tillfälle åt upp större delen 
av middagsmaten som farmor lagat. 
”Då fick vi bara äta äpplen och dela 
på det lilla som var kvar.” Men var 
kom äpplena ifrån? Vid åtminstone 
ett tillfälle ser jag i böckerna att 
farfar Johan stal fallfrukt på en gård, 
vilket han straffades för. Jag blir 
ödmjuk inför tanken hur en förälder 
kunde tvingas stjäla för att familjen 
skulle ha något att äta.

Den splittrade skolgången gav 
dåliga kunskaper. Pojkarna skulle 
snart flytta och byta skola igen. 
Skolan kunde inte kompensera för 
dåligt stöd i hemmet och utebliven 
matsäck. Skolan kunde inte heller 

– ”Är de’ några som har dött?
– Nä.
– Läs om olyckor då!”

Text: Monika Wilander

Illustration från: Anwisning till bästa 
sättet att tillverka salltpeter, etc.
av P.J. Hjelm – Stockholm 1799.

Om min familj

Arosiana 3-2021
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kompensera för intellektuella brister 
som man försöker göra idag. Framtiden 
bestod av att så fort som möjligt efter 
(misslyckad?) konfirmation lämna 
föräldrahemmet och arbeta efter 
förmåga.

En av pappas bröder var skadad 
i förlossningen. Förlossningarna 
kunde fortfarande ske hemma och 
barnmorskan hann inte alltid fram. 
Brodern talade inte och hade pareser 
av olika slag. Han placerades som 
20-åring på ett ålderdomshem bland 
gamla människor. Där dog han inom 
tre år. Jag minns hans grav, ingen 
sten, ingen omvårdnad. Graven är 
borta sedan länge. En annan bror 
hade det kämpigt på annat sätt. Han 
gifte sig med en tillbakadragen kvinna 
och fick tre barn. Han försökte sig 
på skomakaryrket. Jag känner inte 
till hur mycket han kunde, men jag 
såg honom halvsula ett par skor en 
gång. Han tog betalt och stoppade 
sedan pengarna lite slarvigt i fickan. 
Hur det var med redovisningen det 
törs jag som vuxen inte tänka på. 
Några ”vänner” lurade in honom 
på brottets bana. Han deltog i en 
kassaskåpssprängning som slutade 
med att han ”klantade sig”, åkte fast 
och ”vännerna” gick fria. Det blev 
fängelse. Med åren tog hjärtproblemen 
över, och något mera arbete blev det 
inte. Den yngste av bröderna, född 
1931, lämnades lite åt sitt öde när 
farmor dött. Han hade aldrig gått 
i skola. Han skickades senare till 
Sofielundshemmet i Kolbäck för att 

gå i särskola. Med det stöd han fick 
där kunde han skriva sitt namn och 
lite till. Han kunde läsa mina jul- och 
gratulationskort. Han placerades ut i 
”familjevård” som det hette när man 
var oavlönad dräng i jordbruket. Han 
var som ung med i Frälsningsarmén. 
Senare staplade han bräder på en 
såg. Men hälsoproblemen tilltog. 
Hjärtinfarkt och stroke avslutade 
hans liv. Två av bröderna klarade sig 
bättre, bortsett från hjärtproblemen 
som alla drabbades av.

Arvet har naturligtvis haft betydelse 
för mina förfäders olika problem. 
Men jag kan också se hur de sociala 
förutsättningarna förstärkt deras 
problem på olika sätt. Min pappa 
och mamma kunde leva sina vuxna 
liv genom att komplettera varandras 
kunskaper och försöka överbrygga 
sina tillkortakommanden. De levde i 
en tid då de sociala villkoren var så 
mycket bättre.

Pappa dog 75 år gammal av en 
nattlig hjärtattack. Den där gången 
läste jag dödsannonsen tyst för mig 
själv. Det fanns inte längre någon 
som behövde ha den uppläst. n

Statarsystemet kom till under 
tidigt 1800-tal för att förse 
jordbrukslandskapen med 
arbetskraft. Kontraktstiden var 
ett år från oktober till oktober, 
och kunde inte brytas. Lönen 
utgick nästan uteslutande 
in natura. En torftig bostad 
hörde till. Om hustrun kunde 
delta i mjölkningen, kunde 
det ersättas kontant med 
någon krona. Men oftast 
kunde hon inte lämna 
barnen ensamma hemma. 
Livsvillkoren var hårda, maten 
ensidig, hälsoproblemen stora. 
Barnen fick byta skola varje år, 
mitt i höstterminen. Skulden 
i handelsboden kunde göra 
att de varken kunde flytta 
till nästa gård eller stanna 
där de var. Situationen 
blev helt orimlig.  Gunnar 
Sträng, senare finansminister, 
var ombudsman i 
Lantmannaförbundet. Han var 
drivande för att statarsystemet 
skulle avskaffas. Så skedde 
också via ett riksdagsbeslut 
1944 och senast från 
1945 skriver prästerna 
jordbruksarbetare istället 
för statare i böckerna och 
arbetarna fick sin lön i pengar.

Salpetersjudaren Erik Petter på sin 
ålders höst.

Min pappas brödraskara i sin ungdom runt 1940.
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Nils Rabenius
– präst och Sveriges kanske största 
urkundsförfalskare 

Red: Kerstin Andersson

Prästen Nils Rabenius var onekligen en av 1600-talets 
mest intressanta personligheter. Omdömena om 
honom har varit skiftande. Hans skämtsamheter 
som riktades mot både kungar, adel och präster har 
utbroderats i sägner och historier. Han har haft rykte 
om att ha räddat olika handlingar och manuskript till 
eftervärlden. Han är också svensk historias mest kända 
urkundsförfalskare.

Nils Rabenius föddes 1648 på Råby 
gård i Tortuna socken (U). Hans far 
Nils Nilsson var komminister där 
och av gårdsnamnet latiniserade 
han sitt namn till Rabenius. Hemmet 
var fattigt och Nils skolgång var 
oregelbunden. Men som son till en 
präst var det givet att Nils skulle 
utbilda sig. Efter en tid vid skolan i 
Västerås hoppade han av och flyttade 
till Stockholm och började arbeta vid 
en handelsbod. När han tröttnat på 
det återgick han till studierna, kom 
till Uppsala och prästvigdes 1673 
vid 24 års ålder. Ett starkt skäl till 
studierna var att hans far behövde 
en hjälppräst i sin församling Säby 
(U). Inte heller i Säby stannade han 
speciellt länge. Han fick arbete som 
huspredikant hos bruksägare Isak 

Cronström, som bl.a. ägde Skultuna 
bruk i Västmanland. Nils hade lätt att 
knyta förbindelser med inflytelserika 
personer. Något som skulle hjälpa 
honom under sin fortsatta karriär. 
I Säby socken ville inte Nils stanna 
länge. 1675 blev en bättre tjänst 
som komminister ledig i Munktorp. 
Domprostens son Olof Aroselius 
var i princip färdig för tjänsten. Då 
fick biskop Nicolaus Rudbeckius 

ett rekommendationsbrev från 
Krister Horn, där han förespråkade 
Nils Rabenius till tjänsten. 
Biskopen menade att Aroselius 
var betydligt bättre lämpad. Snart 
fick biskopen en annan skrivelse 
som också förespråkade Nils. Efter 
undersökningar visade det sig att 
Nils Rabenius i stor utsträckning 
själv arbetat om skrivelsen. Men 
biskopen och domkapitlet fick reda 
på saken och dömde honom till 
suspension och 8 dagar i Proban, 
djäknefängelset. Han slapp dock ut 
redan efter ett dygn när han hade 
lovat bot och bättring.

Nils kämpade vidare och med 
hjälp av vänner i Munktorp lyckades 
han vinna änkedrottningen Hedvig 
Eleonora för sin sak. Han menade att 

En av Nils Rabenius förfalskningar. 
Bläcket visar färgskillnader där han 
ändrat och lagt till i texten. Det här 
pergamentsbrevet (SDHK nr 9759) 
finns i Skoklostersamlingen, 
Riksarkivet.
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flyttade till Stockholm. Det finns 
flera berättelser om hans upptåg där. 
Skämten kan tyckas enkla eller bru-
tala men samtiden uppskattade dem. 
Vid ett tillfälle hos hovstallmästa-
ren sa han att kunde få en dukat att 
försvinna från bordet utan att värden 
skulle se det. Efter att ha kastat vin 
i ögonen på värden var det ingen 
konst. Kungen gillade Nils kvicka 
infall och upptåg och fick kungen 
på gott humör. Också Karl XII kom 
han på god fot med och när det stora 
nordiska kriget bröt ut fick han följa 
med honom till Estland och Livland 
som pastor för livdrabanterna. Trots 
att han befann sig mitt i striderna 
slutade inte hans skämtlynne. 1702 
fick Nils lämna slagfältet och slå 
sig till ro i Hedemora. Först som 
kyrkoherde och sedan som kon-
traktsprost. Tiden i Hedemora blev 
inte heller problemfri för honom. 
Tjänstetiden fylldes av processer och 
tvister med församlingsbor. Under 
sina sista år led han 
 av svår synnedsättning och allmän 
svaghet. Nils dog 1717 i Hedemora.

Nils släktsvindel är utan tvivel 
den största som förekommit i vårt 
and. Han var angelägen att styrka 
att han tillhörde en gammal förnäm 
adelssläkt, en medeltida Rabbeätt. I de 
medeltidsdokument som han fabri-
cerade nämns ofta Rabbar. Personer 
med det namnet går ofta som en röd 
tråd i många av hans förfalskningar. 
Han ritade också ett eget vapen, ett 
krönt kors med förgyllt fält. Nils var 
en nitisk samlare av gamla historiska 
dokument. Ända från sin tidiga karri-
är började han samlandet och hade ett 
ansenligt bibliotek. Hans samlingar 
berikades bland annat av ”lån” från 
häradskistor runt om i Västmanland. 
Men hans samlingsiver gjorde att ett 
stort antal historiska texter överlevt 
till våra dagar.

Nils Rabenius publicerade inga 
texter under eget namn. Han tycks 
inte heller ha varit angelägen att bli 
citerad för sina upptäckter. Många 
av hans förfalskningar lät han istället 
andra historiker publicera i god tro. 
Tack vare denna försiktighet lyckade 
han också undvika att bli upptäckt 
under sin livstid. En särskild grupp 

församlingen inte var nöjd med dom-
prostens son och att hans ”späda 
målföre” var ett problem i den stora 
kyrkan i Munktorp. Änkedrottning-
en besökte ofta Strömsholm slott och 
vid ett av dessa tillfällen lovade hon 
att Nils skulle få tjänsten. Samtidigt 
skickade Nils in nya inlagor från 
församlingsborna som förespråkade 
Nils tjänsten. Alla var skrivna av 
honom själv. Den sjuke biskopen 
försökte förgäves på sin dödsbädd 
få änkedrottningen att ändra sig 
men misslyckades. Han tillträdde 
tjänsten i Munktorps församling 
och tjänstgjorde där som komminis-
ter i 13 år. Tjänsten tillfredsställde 
honom inte och hans önskan var att 
bli uppmärksammad av kung Karl 
XI. Kungen var ofta i Västmanland 
och det finns många sägner om 
hans uppsluppna kontakter med 
prästerna. Nils Rabenius är inget 
undantag. Det berättas bl.a. hur de 
träffades första gången. Det var en 
lördag eftermiddag då Nils klädd i 
prästkläder plöjde åkern, nära vägen 
samtidigt som han högt memorera-
de predikan då kungen kom förbi. 
Kungen såg honom men Nils låtsades 
inte se kungen. Nils kallades till 
kungen som undrade om Nils hade så 
dåligt ställt att han var tvungen att 
arbeta som dräng. Nils svarade att 
han var tvungen att slita på åkern och 
att hans hustru, Christina Samuels-
dotter, arbetade som piga. 

Kungen gillade Nils snabba svar 
och Nils fick predika för hovet på 
Strömsholm. Kungen gav order om 
att Nils skulle behandlas väl och att 
han skulle få en ny prästdräkt. 1690 
utsågs Nils till hovpredikant och 

Källor:
Arosiana 1-2018,Notis inör föreläsning av                         
wJohan Lif, efter årsmötet 22/3 2018
Svenskt biografiskt lexikon
Wallensten Ivar, Sällsamheter i Västerås

Förfalskarens äkta namnteckning (från 
1702). Finns i Ericsbergsarkivets auto-
grafsamling, Riksakivet.

förfalskningar rör sig på gränsen 
mellan skönlitteratur och historiskt 
aktstycke; de förefaller vara tidigt 
utförda, på 1600-talet. Kung Ingels 
synebrev är en fornhistorisk urkund 
skriven i en spexartad stil. Nils 
Ahnlund har visat att falsk påvebulla 
troligen var uppförd av Nils Rabeni-
us, 1671.

Det dröjde långt in på 1800-talet 
innan historiker började ifrågasätta de 
texter som han lär ha lämnat efter sig. 
En del dokument har historiker ända 
in på 1900-talet trott varit äkta.

Nils Rabenius missbrukade sina 
historiska kunskaper för att göra 
falska urkunder. Men han var mycket 
mer än en förfalskare. Han var en 
utmärkt författare och skicklig 

psykolog, listig bedragare, sim-
pel tjuv och mycket annat. n 

Den påhittade adelssläktens Rabbes 
vapen, ritat av Nils Rabenius själv.
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I början på oktober 2016 fick jag 
DNA-resultatet och det var en hel 
massa matchningar på det autosomala 
testet (Family Finder) men i listan 
för mitokondrie-DNA fanns bara 
fyra matchningar. En med genetiskt 
avstånd 0, en med avstånd 1 och två 
med avstånd 2. Samtliga med ursprung 
från – Ukraina! Vi har samma haplo-
grupp, H7c4. Mitokondie-DNA 
muterar mycket långsamt, så det är 
förmodligen bortom all pappers-
forskning, långt tillbaka i tiden, som 
vi delar en gemensam anmoder. En 
annan kvinna i Sverige har också 
samma haplogrupp, med sina an-
mödrar i Aryd, Blekinge. 

Min äldsta kända anmoder som 
jag hade hittat var Anna Andersdotter 
f.1654 i Åsta 2, Björskog. Annas 
mamma hette Elisabeth. Kunde jag 
komma längre bak? Jag lade ut en 
fråga i Rötters Anbytarforum och 
en annan Christina svarade och 
berättade att hon också hade samma 
ana. Vi började tillsammans gräva i 
kyrkböckerna för Björskog och var 
lite fundersamma över varför denna 
Elisabeth ibland hette Philipsdotter, 
ibland Påvelsdotter och på något 
ställe Påvel Phil.s dotter. När jag 
sen fick en Family Finder-match på 
en Carina som visade sig bo i Aspa, 
Björskog (där Anna Andersdotter 
bodde som gift) blev hon också 
indragen i sökandet efter Elisabeth! 
När hon sen fick veta att mina träffar 
på mitokondrie-DNA enbart kom 

från Ukraina skickade hon några 
sidor ur boken Kungariket Kungsör 2 
av Knut Barr där det berättas om ut-
grävningar av vikingagravar i Östuna 
(idag Östtuna). Kanske var det 
någon kvinna som hade följt med 
vikingarna tillbaks till Sverige som 
var upphovet till min haplogrupp? 
Hon skickade också en del tidnings-
urklipp där det berättades att en 
Påvel Philipsson arrenderat Östuna.

Efter gemensamma ansträngningar 
fick vi fram att Elisabeth kom från 
Östuna när hon första gången gifte 
sig. Hon var alltså Påvels dotter! 
Hans fru och Elisabeths mamma 
hette Chiersti (så synd att inte 
mödrarnas uppgifter var lika viktiga 
som fädernas i födelseböckerna). 
Påvel var son till Philipus Osterreich, 
hillebardsmeden vid Arboga faktori, 
men boende i Östuna.

Jag har kontaktat en massa 
människor för att om möjligt få veta 
mer om Philipus, varifrån han kom, 

vilka som fanns i familjen o.s.v. När 
vallonerna anställdes på 1600-talet 
skrevs ju kontrakt, så jag efterlyste 
något liknande för Philipus. Arboga 
faktori låg på Jäders holme och 
det finns en facebookgrupp – 
Jädersbruksvänner – som jag förstås 
skrev till. Där fick jag kontakt med 
en mycket intresserad och hjälpsam 
man som tagit fram en hel del fakta 
om hillebardsmidet i Arboga och 
om Philipus. Nu finns berättelsen 
om Philipus på Jädersbruksvänners 
hemsida!

Philipus Osterreich (ibland även 
kallad Philipus Hillebardsmed) 
verkar ha kommit till Arboga 
faktori på 1560-talet och det gör 
att vi idag inte kan spåra honom i 
kyrkböckerna, då de började skrivas 
först i mitten på 1600-talet. Vi får 
istället lita till vad andra källor har 
angett om honom och hans familj, 
och då framför allt från boken 
Vapenindustrierna i Arboga under 
äldre Vasatid av Åke Meyersson. 
Där berättas om värvarresor till olika 
städer i Tyskland t.ex. Wittenberg, 
Nürnberg, Augsburg, Passau, 
München, Lübeck, Braunschweig, 
Celle och Bremen. Men också till 
Wiener Neustadt som ju ligger i 
Österrike, kanske därav namnet 
Osterreich. Vi vet inte så mycket 
mer om honom än att han var en 
av de många, av Gustav Vasa, in-
förskrivna hantverkare från Syd-
tyskland eller kanske Österrike, 
som invandrade och kom att arbeta 
åt Arboga faktori. Vissa uppgifter 
anger att han åkte runt och gjorde 
olika arbeten åt kronan. År 1562 
var han t.ex. i Eskilstuna för att 
tillverka två sågblad till sågen i 
Tunafors. Hans namn har också på 
1570-talet förknippats med Hyndevad 
några mil söderut i Eskilstunaån, 
därav namnet Tyskhyndevad. Där 
tillverkades bössor och troligt var 
väl att Philipus hade något med det 
att göra, men han nöjde sig inte 
med det, utan han började tillverka 
artilleripjäser. Allt detta gjorde han 
vid sin egentillverkade masugn ända 
fram till 1570.

Min mormors mormors mormors 
mormors mormors morfars far –

Text: Christina Weigel

Philipus Osterreich

Efter att ha hållit på med släktforskning i cirka sex år, var jag 
sugen på att föra den till djupare nivå genom att DNA-testa 
mig. När jag hade topsat mig och skulle skicka in mitt kit till 
FamilyTreeDNA fick jag uppge vem min äldsta kända ana på den 
raka moders- respektive faderslinjen var.

En bardisan med vackert etsad dekor 
på bladet.
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Vid Skogstorp har en lång och 
rik tradition av järnhantering för 
evigt satt sina spår i Eskilstunas 
historia. 1590 låg här en smedja för 
vapentillverkning. Specialist på 
hillebardsmide var Jöns Påfvelsson. 
1596 fick han Skogstorps hemman 
i förläning. Var han också en son 
till Philipus, tro? Philipus sägs ha 
haft två söner, Isak Philipusson och 
Påvel Philipusson, som båda också 
kom att verka som hillebardsmeder, 
Isak 1603-1605 och Påvel 1610-1617. 
Man vet inte med säkerhet om han 
bott på Jäders holme men när han 
arbetade åt Arboga faktori bodde han 
vid Östuna gård i Björskogs socken, 
som på 1570-talet uppläts som ett 
löneboställe till Arboga faktori i 
Jäder. Philipus uppförde på 1580-talet 
en liten vattendriven hammare i 

Östuna, och han använde troligen 
den vid hillebardtillverkningen. 
Även sonen Påvel, som var hille-
bardsmed under åren 1610 till 
1617, bodde på Östuna gård. Påvel 
arrenderade Östuna 1640 fram till 
1653. Sonen Isak har jag inte hittat 
några uppgifter om var han bodde.

Philipus arbetade under perioden 
1567 fram till sin död 1609 och 
han har äran av att vara den tills 
vidare ende Arbogasmeden med 
känd bevarad tillverkning. Man har 
nämligen lyckats att sammanställa ett 
av sigillen i 1579 års hantverkarlängd 
med en stämpel varigenom sigillets 
ägare, Philipus Osterreich också 
blivit mästare till de vapen, som bär 
denna stämpel. Dessutom har sonen 
Påvel Philipusson kunnat följas till 

1617, och sannolikt har även han 
begagnat faderns välkända stämpel.

Om den första hillebardtypen, 
som kom att smidas vid Arboga 
faktori vet man inte mer än att kung 
Gustav Vasa år 1555 skickade en 
mall/mönster efter vilket dåvarande 
faktorn Nils Tulesson skulle låta sina 
smeder göra hillebarderna. Han hade 
fått ta emot några tyska smeder, som 
införskrivits till landet av kungen, 
med uppgift att låta dem lära upp 
unga svenska män till vapensmeder.
Det blev Östen Hillebardsmed som 
började den tillverkningen och året
därpå fick han också betalt för ett
dussin hillebarder och fyra 
bardisaner. Bardisan var en typ 
av stångvapen med en mer eller 
mindre utdragen spets. På svenska 
bardisaner var de nedtill tillplattade 
och tveeggade, försedda med två 
uppåtsvängda sidovingar. En tredje 
typ hillebarder tillkommer år 1577, 
stora hillebarder. Även i detta fall är 
det Philipus Osterreich som inleder 
denna tillverkning. Vid sidan av 
vapensmidet drev hillebardsmederna 
liksom flertalet bland det övriga 
faktorifolket ett betydande verktygs-
smide, i vilket även Philipus och 
övriga berömda hillebardsmeder 
deltog. Denna tillverkning utgjordes 
av en mängd olika saker, bland vilka 
kan nämnas bilor och yxor, täljyxor, 
hålyxor och köttyxor, utfilade såg-
blad, handsågar, stocksågar och 
långsågar, bandknivar, navare, 
draggar, hackor och skyfflar, 
durkslag, eldgafflar, portbeslag och 
mängder av olika spiksorter. n

En illustration av en smedja i Nürnberg år 1504.

Dessa hillebarder finns på Nordiska 
museet. Osterreichs stämpel.
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När jag för ett antal år sedan läste C.A. Gottlunds dagbok över 
hans resor på Finnskogarna år 1817 reagerade jag på en berättelse 
om två mord som hade skett i Falun år 1815. Skjutsbonden från 
Dalsjö (Stora Tuna) berättade om morden för honom när de var 
på väg in till Falu stad. Mina efterforskningar i kyrkböcker och på 
bibliotek har bekräftat att morden ägt rum, som anges i Gottlunds 
dagbok.

Morden i Falun 1815

Insänt av Håkan Gelin 
Text: Emil Herlenius

I Kristine församlings dödbok, år 
1810–1855, står det att Fredrika 
Eleonora Cronhjelm född 26/3 
1786 i Westmanland, 29 år gammal, 
blev dödsskjuten av sin man vid 
Sjulsarvet. Hennes 3-årige son August 
blev mördad av samme man. Båda 
hittades döda den 14 september 1815 
och de begravdes tillsammans den 
1  oktober utan någon procession.  
I Västerås födelsebok år 1812, anges 
Carl Oscar August, oäkta, född den 
16:e oktober. Det noteras att fadern 
Carl Gustaf Lütkens vill äkta modern 
Fredrika Eleonora Cronhjelm, men 
i Västerås S:t Ilians lysnings- och 
vigselbok år 1813 anges att vigsel i 
stället sker mellan Fredrika Eleonora 
Cronhjelm och Ryttmästaren Edvard 
Ernst von Eisenberg, den 5 oktober 
1813. På stadsbiblioteket i Falun 
anges att det finns två artiklar om 
morden i ”Gammalt och nytt från 
dalarna 1925–1926: Sammanfört ur 
Falukuriren”. Emil Herlenius artikel 
ger en mycket detaljerad beskrivning 
av händelsen, medan Helmer 
Lagergrens artikel beskriver hur det 
berättades om mordet på 1870-talet i 
Falun, och hur namn glömts bort och 
hur detaljerna förvanskats. Man kan 
även jämföra med Gottlunds dagbok 
och se att flera detaljer inte stämmer 
mellan beskrivningarna av händelsen. 
Här följer delar av Herlenius artikel:

Den 3 januari 1811 höll den nya 
kronprinsessan Desideria sitt högtid-
liga intåg i Stockholm. I hennes svit 
befann sig bland andra en för övrigt 

och medföljde till det nya hemmet.
I Falun hyrde makarna en bostad 

hos gelbgjutare E. Berglund, som 
hade en gård på Yttre Åsen, ungefär 
på den plats där Centralhotellet nu är 
beläget. Ryttmästaren tänkte fortsätta 
med sin verksamhet som språklärare, 
och hans maka hade för avsikt att i 
staden öppna en pension för unga 
damer. I stadens enda tidning, Fahlu 
Veckoblad, fingo stadsborna snart läsa 
synnerligen vidlyftiga och braskande 
annonser där det sparades varken på 
stora ord eller vackra löften. 

Efter allt att döma hade likväl 
annonseringen ringa verkan, och 
makarna von Essenberg fingo 
ekonomiska bekymmer. Därtill kom, 
att ryttmästaren snart gjorde sig 
känd för ett häftigt och uppbrusande 
humör, som ofta gick ut över 
hustrun och styvsonen, vilken senare 
upprepade gånger blev föremål 
för svår misshandel, trots att såväl 
modern som tjänarna på alla sätt 
sökte avstyra styvfaderns våldsamma 
lynnesutbrott. Förhåll-andet mellan 
makarna blev allt sämre, särskilt som 
grevinnan började visa en tilltagande 
böjelse för dryckenskap, vilket 
gjorde, att mannen behandlade henne 
med stor hårdhet och missaktning, så 
att deras trätor och gräl blev ett allmänt 
samtalsämne bland grannarna. Så 
småningom väcktes hos ryttmästaren 
tanken att söka göra sig av med 
såväl hustrun som styvsonen. Den 13 
september 1815 kl.11 på förmiddagen, 

Karta över Falun år 1810, 
med aktuella platser 
inritade.

fullkomligt okänd tysk ryttmästare 
Edvard Ernst Eisenberg. Han var 
född i Basel 1773 och var son till en 
överstelöjtnant. I unga år ingick han 
vid ett churmainziskt1) hästjägar  -
regemente. I maj eller juni bosatte han 
sig i Västerås, där han uppehöll sig 
som lärare i franska språket, varjämte 
han höll biljard.2) Hans uppförande 
sades ha varit stilla och tillbakadraget. 
Snart gjorde han bekantskap med en 
ung dam av förnäm familj, Fredrika 
Eleonora Cronhielm Af Flosta, född 
den 24 maj 1783, dotter till löjtnanten 
greve Henrik Kristoffer Cronhielm 
och hans andra fru, friherrinnan Anna 
Katarina Strömberg. Den unga fröken 
var föräldralös och troligen vistades 
hon i staden hos släktingar som gu-
vernant. Hon tycks emellertid i sitt 
enskilda liv ha varit rätt vidlyftig, ty 
den 12 oktober 1812 födde hon ett 
gossebarn, som i dopet erhöll namnen 
Karl Oskar August. Fadern var en ung 
fiskare i staden, Karl Gustav Lütkens.

Essenberg gifte sig med henne 
den 5 oktober 1813 och arrenderade 
vid samma tid en liten egendom, i 
Åsta utanför Köping. (Åsta Björskog). 
Efter ett år flyttade han med sin maka 
och en nyfödd dotter till Falun. 
Grevinnans son, August Lütkens, 
hade av von Essenberg blivit upptagen 

1) Kurmainz = ett furstendöme i det Tysk-
romerska riket fram till år 1803.
2) Att hålla biljard = att affärsmässigt 
och till offentligt begagnande upplåta 
biljardlokal. (www.saob.se).
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föreslog ryttmästaren sin fru att följa 
med ut på landet för att köpa smör. 
Han medtog bössa och skjutväska, och 
de båda gick vägen förbi Kopparbergs 
kyrka åt Sundborn till. Grevinnan 
var klädd i en ljusgul pälskappa 
och en grön schal. Vid 4-tiden 
på eftermiddagen observerades 
ryttmästaren av ett par stadsbor, 
bergsmannen Daniel Lundelius och 
notarien Erik Gustav Forsmark, 
sittande på en sten nära Hästberg. 
Han hade bredvid sig ett större knyte 
och en korg jämte den nyssnämnda 
pälskappan och schalen. Vid 6-tiden 
återkom han till staden och begav 
sig då till änkefru Bergers gård på 
Kyrkbacken, där hans piga befann sig 
med de båda barnen. Ryttmästaren 
som vid tillfället var något rörd av 
starka drycker, for ut mot henne i 
våldsamma ordalag och gav henne 
ett slag med flata handen över 
nacken, varpå hon med det mindre 
barnet sprang in i en närbelägen 
gård. August ville följa henne, men 
styvfadern tog honom vid handen 
och gick med honom därifrån. En 
timme efteråt kom han hem ensam 
och an syntes vara ganska upprörd och 
anmodade en i gården boende kvinna 
att gå bort och köpa honom en butelj 
brännvin.

Hans egen piga återkom med 
det mindre barnet, och då hon 
observerade, att ryttmästaren var 
blodig på ena handen och hade i sin 
surtout instucken en halsduk, som 
hon igenkände var Augusts, började 
hon fatta misstankar, att allt ej stod 
rätt till. Hon frågade efter grevinnan 
och ryttmästaren svarade att denna 
skulle komma tillbaka från landet 
påföljande dag. Dagen därpå, kl.12 vid 
middagen, syntes von Essenberg stå 
vid ett stenröse utanför Kopparbergs 
kyrka och syssla med stenarna.  
Änkorna Brita Lisa Hellström och 
Stina Lindberg, gick av nyfikenhet 
dit, sedan han gått därifrån, och då 
de märkte att några av stenarna voro 
blodiga, började de att plocka undan 
dem och snart blev de till sin fasa 
varse ett barnlik, som de igenkände 
vara August Lütkens. De skyndade 
genast till klockaren Lindberg 

och anmälde saken och denne 
underrättade i sin tur myndigheterna, 
varefter von Essenberg genast anhölls. 
Redan samma dag förhördes han av 
landshövding Järta. Han nekade 
först till mordet och uppgav, att han 
lämnat gossen till en kvinna, som 
han kände till utseendet men ej till 
namnet, och som brukade hjälpa till 
i hans hem. Då landshövdingen på 
detta svarade att von Essenberg 
tydligen mycket väl visste att 
gossens lik hade anträffats ”svårt 
slaget och stucket” i stenröset, 
utbrast ryttmästaren häftigt: ”Det är 
icke stunget!”– varmed han röjde sig. 

Efter några slingringar förmåddes 
han att avlägga fullständig bekännelse, 
och då landshövdingen frågade efter 
grevinnan, berättade han med stort 
lugn och utan märkbar sinnesrörelse 
att han mördat även henne. Därvid 
hade det gått så till, att då makarna 
hade gått framåt Sjulsarvet, hade de 
råkat i svårt gräl, emedan de båda 
upprepade gånger supit brännvin ur 
en medhavd flaska och voro något 
onyktra. Grevinnan hade utfarit i 
smädelser och till sist slagit sin man 
över munnen med en käpp varefter 
hon sprungit framåt vägen en bit. 
Ryttmästaren hade då skjutit henne 
i bakhuvudet, så att döden genast 
följde, varefter han avklätt liket och 
dolt det under grankvistar och tallbarr. 
Först uppgav han, att han lossat 
skottet i hastigt mod, men på frågan, 
om han inte redan vid avfärden haft 
klart för sig, att han skulle skjuta 
henne, svarade han: ”Jag tror väl 
inte det, men kanske ville jag vara 
av med henne”. Bössan var laddad 
med varghagel. Dagen därpå, kl. 8 på 
morgonen, hade han begivit sig till 
mordplatsen för att se, om liket var 
tillräckligt dolt. 

Angående mordet på August ville 
ryttmästaren till att börja med påstå, 
att det inte var han, som förövat det, 
utan den förut omnämnda kvinnan, 
som fått detta i uppdrag och därför 
för honom omtalat alltsammans, 
varefter han begivit sig till stenröset. 
Ytterligare ansatt berättade han 
dock med stort lugn, att han vid 
omnämnda plats helt plötsligt slagit 

gossen med en sten i pannan, så att 
denne dött utan att ge ett ljud ifrån 
sig. För säkerhets skull hade han 
därefter slagit honom flera gånger 
mot stenarna, varefter han dolt liket. 
Därpå hade han gått hem och först 
druckit ur en flaska rödvin och sedan 
det inköpta brännvinet för att utplåna 
det fasansfulla intrycket, emedan det 
hade varit svårare än vid mordet på 
hustrun.

På landshövdingens fråga, hur 
von Essenberg kunnat föreställa sig, 
att morden ej skulle bli upptäckta, 
gav denne till svar, att han vidtagit 
anordningar för att själv resa till 
Göteborg och för grevinnan och 
August att resa till Vänersborg, där 
en bror till den förra för tillfället 
var bosatt. Han hade upprepade 
gånger bett sin fru att tillsammans 
med barnen resa till Vänersborg, 
emedan han led av hennes oordentliga 
och supiga liv, men då hon ständigt 
nekat uppfylla hans begäran, hade 
han beslutat att först döda henne 
och sedan sonen August, som han 
aldrig kunnat fördraga, emedan han 
påmindes om moderns snedsprång.

Efter rannsakningens slut anmoda-
des ryttmästaren att andraga, om han 
hade något att tillägga, men med 
mycket synbar likgiltighet och leda 
svarade han, att så ej var fallet.

Den 5 september anbefalldes 
skallgång efter grevinnans lik, och 
dagen därpå anträffades det ovanför 
Sjulsarvsbacken. De båda mördade 
begravdes den 1 oktober -”utan 
klockringning”- står det antecknat i 
begravningsboken.

Ryttmästare Edvard von Essenberg, 
som beskrivs som lång till växten 
med magert utseende, dömdes den 
15 november 1815 att mista högra 
handen, halshuggas och steglas. 
Exekutionen försiggick den 12 juni 
1816 på avrättningsplatsen sydväst om 
Falun, d.v.s. strax bredvid nuvarande 
Främby. Länge hade den livdömde 
motstått fängelsepredikantens 
bearbetningar, men vid sista besöket 
veknade han dock, och han gick till 
döden under djup ånger över sitt 
hemska brott.  n
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En majdag år 1940 i byn Sunnerstai 
Ångermanland kliver en 40-

årig man av bussen från Sollefteå 
sjukhus. Han är väntad; hela släkten 
väntar på att han ska berätta om sin 
nyfödde son. Men beskedet Fredrik 
Hamberg tvingas lämna till sina 
förväntansfulla anförvanter är för
krossande. Samma dag som han 
blivit pappa till en liten son har han 
förlorat sin fru Lisa. Hon har avlidit 
efter att hennes av sjukdom försvagade 
kropp inte orkat med den  påfrestning 

Vad ledde en tbc-diagnos till på 1930-talet? Det 
var utgångspunkten för de efterforskningar i en 
ångermanländsk familjs öden som Maria Andersson 
gjort och som lett vidare till hur samhället för-
höll sig till en av världens mest smittsamma och 
dödliga sjukdomar.

Tbc – Sanatoriet fångade upp 
de sjuka och smittsamma

som förloss-
ningen inne-
bar. Fredrik 
tvingas 
lämna sin 
nyfödde son 
Karl-Fredrik 
på barnhem 
för att kunna 
försörja sin 
lilla familj. 
När gossen 
fyllt ett år 
får han flytta 
till sin moster 

i Sunnersta som fostrar honom som 
sin egen son.

Fem år tidigare hade Lisa Hamberg 
inskrivits på Nordhems sanatorium 
vid Österås norr om Sollefteå för 
behandling av tuberkulos i tredje 
stadiet. Det var hon inte särskilt 
ensam om. Tuberkulosen var 1800- 
och 1900-talens stora farsot som 
från början drabb ade människor i 
alla samhällsskikt. Men i och med 
industria liseringens starka inflyttning 
till städerna ökade trångboddhet, 
under näring och dåliga sanitära för-
hållanden, vilket blev en grogrund 
för epidemisk spridning av den starkt 
smittsamma tuberkulos bakterien. 

Tuberkulos blev med tiden en social 
markör som signalerade fattigdom 
och dålig hygien och upplevdes ofta 
som mycket skamligt av dem som 
drabbades.

När de farliga bakterierna år 
1882 väl hade identifierats av tyske 
forskaren Robert Koch satte sam-
hället in åtgärder för att begränsa 
smittspridningen. Man genomförde 
folkupplysande kampanjer, införde 
så småningom vaccinationsprogram 
och livsmedelskontroll, men mot 
sjukdomens förlopp hos den enskilde 
förmådde man inte mycket. Sanatoriet 
blev utvägen för många som drabbats 
av lungsoten och innebar både en 
viss möjlighet till bättring men också 
isolering från det friska samhället.

Lungsoten, den vita pesten, bröst-
ilskan, skroflerna – under vilket 
namn sjukdomen än gick – satte 
också ett starkt avtryck på författare, 
musiker och konstnärer som skildrade 
sjukdomens härjningar i målningar, 
böcker och visor. Lungsoten var 
en påtaglig del av samtidskulturen 
eftersom så gott som varje svensk 
familj berördes av den. Bland svenska 
författare som skildrar sjukdomen 
återfinns bland många exempelvis 
August Strindberg, Selma Lagerlöf, 

Marta Elisabet Hamberg (1905-
1940) växte upp på en bondgård 
i Boteå socken i Ådalen. Foto: Privat

Text: Maria Andersson

Fredrik med lille Karl-Fredrik, här i 
gröngräset tillsammans med kusinerna 
Ove och Hertha. Foto: Privat
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Astrid Lindgren och Torgny Lind-
gren. Internationellt sett kanske ändå 
Thomas Manns Bergtagen intar 
förstaplatsen som epokgörande 
sanatorieroman. Byn Österås var 
platsen för ett av kung Oscar II:s fyra 
jubileums sanatorier; institutioner 
som byggts på den grund som lades 
vid folkinsam lingen till jubileet av 
kungens 25 år på tronen. Österås, byggt 
1901, skulle fånga upp tuberkulos
patienter från hela Norrland samt 
Stockholm och blev med tiden ett 
eftertraktat sanatorium bland konst-
närer och författare. Sanatoriets över-
läkare Helge Dahlstedt var nämligen 
en stor konstälskare och lät ibland 
konstnärer vårdas gratis mot betalning 
in natura, det vill säga målningar. 
Många av dessa hänger fortfarande 
kvar på Österåsens hälsohem, som 
sanatoriet sedermera omvandlades 
till. Totalt fanns ett 80-tal sanatorier 
i Sverige, däribland Skogsfjällets 
sanatorium i Västerås som byggdes 
1911 med 70 platser som sedermera 
utökades år efter år. Idag ligger 
Västerås Centrallasarett där. Utöver 
sanatorierna vårdades sjuka på vanliga 
sjukhusavdelningar, i sjukstugor eller 
i hemmet.

När Lisa Hamberg kom till Österås 
fick hon plats på det näraliggande 
Nordhem, ett sanatorium som drevs 
av Västernorrlands läns landsting 
men som delade läkarresurser med 
Österås. För patienterna vid både 

Österås och Nordhem blev sanatorie-
vistelsen en möjlighet att stärka 
sitt immunförsvar genom vila och 
näringsriktig mat samt viss behandling 
om man ansåg att utsikter till bättring 
fanns. Den livliga kulturella atmos-
fären på Österås var också en stimu-
lerande miljö för många patienter 
som kunde förkovra sig i skrivande, 
läsande, musik eller hantverk. Efter 
tio månader hemförlovades Lisa. 
Sjukdomen levde fortfarande kvar i 
hennes kropp men hon bedömdes inte 
som smittsam och hon reste regel-
bundet till Österås för undersökningar. 
Statistiken för dem som skrevs ut 
från sanatorierna var dock mycket 
nedslående. Tio år efter utskrivning var 
majoriteten av sanatorie patienterna 
ändå döda. Behandlingen hade inte 
botat utan enbart skjutit fram det 
oundvikliga en liten tid. För något 
botemedel fanns inte.

Det var först i mitten av 1940-talet 
som två forskare, svensk-danske 
Jörgen Lehmann och amerikanske 
Selman Waksman, på var sin sida om 
Atlanten framställde de antibiotiska 
preparaten PAS (paraaminosalicyl-
syra) respektive streptomycin. 
Dessa preparat i kombination med 
isoniazid, som tidigare använts som 
antidepressivt medel, blev ett första 
kraftfullt läkemedel mot tuberkulos. 
På femton år kunde många av de 
bröstsjuka botas och från 1960-talet 
och framåt tömdes sanatorierna runt 

om i Västeuropa ett efter ett.
I resten av världen ser det dock 

dystrare ut. Tuberkulos är den infek-
tionssjukdom som skördar flest liv 
i världen i dag. Man räknar med 
att omkring 30 miljoner människor 
smittas varje år och 10 miljoner av 
dem utvecklar symptom. Tuberkulosen 
är likt coronaviruset en luftburen 
smitta och många bär på bakterien 
utan att veta om det. Visar man inga 
symptom är man dock sällan smittsam. 
Drygt 1,5 miljoner människor dör 
varje år av tuberkulos, många dubbel-
infekterade med HIV. Hoppfullt är 
att trenden över insjuknade och döda 
är svagt vikande. Oroande är att 
multiresistenta bakterier försvårar 
behandlingen av tuberkulos med de 
läkemedel som i dag står till buds.

Hur gick det då för den lille 
Karl-Fredrik som förlorade sin mor 
vid födseln? Han växte upp hos sin 
moster, tillbringade mer och mer tid 
med sin pappa ju äldre han blev, gick 
lantmannaskola och utbildade sig till 
maskiningenjör. En tid praktiserade 
han på Fiholms gods utanför Västerås 
och bodde några år i Surahammar 
innan flyttlasset gick hem till Ånger-
manland igen. Han gifte sig och fick 
tre barn, varav det mellersta är den 
som har forskat om hans mors liv 
och sjukdomstid, det vill säga under-
tecknad.  n

För sanatoriet i Österås ritade arki-
tekten Fredrik Liljekvist låga byggnader, 
takkupoler och paviljonger med in-
spiration från barockslottet Runsa 
i Uppland. Foto: Maria Andersson

Luften ansågs vara extra stärkande på den plats där två älvar möts. Vid Österås 
går Faxälven ihop med Ångermanälven och från den bergsplatå där sanatoriet 
ligger får besökaren en hänförande utsikt över ådalarna. Foto: Maria Andersson



22 Arosiana 3-2021

Jag tyckte att denna arbetsupp-
gift skulle kunna passa mig, och 

bokade mig för en mindre del av min 
födelseförsamling i norra Väster-
botten. Jag är visserligen född först 
1944, men tanken var att åtminstone 
ort- och byanamn, arbetsgivare och 
kanske namn på föräldrar och syskon 
till klasskamrater kunde väcka barn-
domsminnen. Och så blev det! 

Eftersom arbetet visade sig vara 
roligt, var det lockande att fortsätta. 
Ett helt annat samhälle blev mitt 
nästa val – Holmöarna, en ögrupp i 
Kvarken, öster om Umeå. Holmön, 
som är den största ön i ögruppen, var 
en egen församling och kommun – 
Sveriges minsta – mellan 1925 och 
1974. På ön finns idag både åretrunt-
boende och sommargäster. Färjeför-
bindelse sommartid. Snöscooter när 
isarna bär. Öns isolerade läge gjorde 
det omöjligt att ta sig till sockenkyrkan, 
och sedan medeltiden har det därför 
funnits ett kapell på ön. Sin första 
kyrka fick Holmön år 1802. 

Holmöarna har använts för fiske 
och säljakt sedan långt tillbaka. 
Holmön har också haft en betydande 
jordbruksverksamhet med boskaps-
skötsel. Fyrplats har funnits sedan 
1880-talet. 

Uppgiften om yrke visar på 
många samhällsfunktioner, trots, 
eller kanske tack vare, att man inte 
så enkelt kunde få hjälp utifrån. 

Bland männen fanns fyrpersonal, 
färjeskeppare och -styrman, sjöman, 
elverksmaskinist, fjärdingsman, 
skräddare, skomakare, salteriar-
betarelottningsarbetare, snickare, 

telegrafl injearbetare, handlande 
och bodbiträde. Inte överraskande 
fanns där många smältverksarbetare, 
med närheten till Rönnskärsverken.
Vanligast var dock jordbrukare och 
fiskare. 

Och bland kvinnorna, förutom 
husmor, hembiträde, barnmorska, 
växeltelefonist, poststationsfö-
reståndare, småskollärarinna och 
stickerska. 

Bland de 344 församlingsborna 
fanns vid folkräkningen i december 
1940 56 personer noterade med åker-
areal mellan 0,4 och 4 hektar. Av 
dessa 56 hade 50 angett jordbrukare 
som huvudyrke, medan tre var fiskare, 
en var änka, en salteriarbetare och 
en hembiträde. Dessa sex ägde och 
brukade de minsta enheterna och 
hade sannolikt svårt att klara sig på 
enbart jordbruket.

Fanns inte möjligheten med bi-
syssla, fick det på något vis ändå 
ordna sig. En barnrik jordbrukarfamilj 
med nio barn, där de fyra äldsta sönerna 
noterats som jordbruks arbetare hos 
föräldrarna, och med fem som ännu 
inte nått tonåren, måste med endast 
1,4 hektar åker ha varit duktiga på 
att hushålla! Mitt tredje val föll på 
Ängsö, med på den tiden (sent 1940) 
327 församlingsbor. 

Min lärobok i geografi från 
folkskolan i mitten av femtiotalet 
beskrev Mälarbygden som en rik 
åkerbygd, där mycket vete, potatis 
och trädgårdsprodukter odlades. 
Och: ”Ingenstans i vårt land är 
slott och herrgårdar så talrika som i 
Mälarbygden!” Mina förväntningar 

var m.a.o. högt ställda. 25 arrendatorer 
och en större lantbrukare, varav 
många med så stora gårdar, att man 
vanligtvis inte klarade sig utan an-
ställd arbetskraft, familjemedlemmar 
undantagna! 
Som arrendator på en större gård 
med många anställda åtnjöt man nog 
stort förtroende på bygden, som vid 
val till kyrko- och skolrådet. Det 
bekräftas i underlaget till folkräkningen, 
där samtliga ledamöter, utom grevinnan, 
var arrendatorer. Även fiskare hade 
här andra förutsättningar, och kunde 
i två familjer sysselsätta inte mindre 
än fyra resp. tre vuxna söner under 
ledning av fadern. Annars en mix 
av förväntade yrken med antalet 
jordbruksarbetare i topp för männen, 
och husmor för kvinnorna: Folkskol-
lärare, organist, småskollärarinna, 
skogvaktare, chaufför, kördräng, 
stalldräng, ladugårdsförman och 
ladugårdskarl, trädgårdsarbetare, smed, 
brunnsborrare, rättare, traktorkörare, 
skomakare, slöjdare, kyrkvaktare 
och godsägare/fideikommissarie. 

Efter att hittills ha registrerat 
strax över 1 300 av Sveriges ca 6,3 
miljoner invånare år 1940, har jag 
inte tröttnat, utan kommer att välja ny 
församling från listan med 
obokade! 
Det är ett stort arbete Släktforskar-
förbundet har åtagit sig, och många 
frivilliga krävs. Man jobbar hemifrån 
och när det passar. Inga krav på hur 
stor arbetsinsatsen ska vara. Hand-
ledare för ev. frågor nås via e-post. 
Se Rötters hemsida/Förbundet/Pro-
jekt/Sveriges befolkning 1940, och 
boka en egen församling!  n

Vad en folkräkning kan berätta om 1940-talet

Text: Lennart Lindberg

Vår ordförande Kerstin Andersson efter
lyste i nr 12021 av Arosiana frivilliga re
gistrerare till det nya projekt som Sveri
ges Släktforskarförbund ska genom föra 
i samarbete med Riksarkivet; att regist
rera alla uppgifter i folkräkningen 1940.  

Samma Kerstin kunde i telefonen berätta 
att insatsen kräver mera noggrannhet än 
stor släktforskarvana  och förmåga att 
läsa och tolka gammal handstil. Utförliga 
instruktioner för registreringen finns. 

”Vi hjälper alla med intresse för släktforskning att få ännu ett digitalt hjälpmedel.””Vi hjälper alla med intresse för släktforskning att få ännu ett digitalt hjälpmedel.”
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Läsövning
Av: Ingemar Widestig

Kumla (U) personaliebok FIb:1 (1774-1780) bild 13.

Bilden är enbart en illustration till artikeln. 
Den visar hur bild 13 i nämnda kyrkbok ser ut.

Läsövningen går till som vanligt; du läser 
sidan digitalt hos ArkivDigital eller Riks-
arkivet.

1748 30/9
Til åminnelse af Ärliga och dygdesamma Anna
Pers dotter från Hagby, hwars döda lekamen wi 
I dag beledsagat til sitt hwilo-rum, anföres föl-
jande af Hennes lefnadsomständigheter:
Hon föddes år 1748. d: 30. Septembr uti bemälte Hagby
af ärliga och Christel: Föräldrar. Fadren war 
Ärlige och Beskedel: Pehr Andersson; modren
Ärliga och dygdesamma Hustru Anna Anders-
dotter. Föräldrarnes första omsorg war, at
låta frambära sin späda dotter til det Heliga
dopet, där hon införlifwades i Christo Jesu, at
blifwa ledamot af den Christel: Församlingen,
samt arfwinge til det ewiga lifwet.
Under sina k: Föräldrars upsikt och hamdledande 
wistades Hon ständigt Hemma i de upwäxande
åren, och äfwen sedermera; men hade derunder
den olyckan, at på sitt 14:de år mzista sin hulda
Fader genom den timel: döden. De 2:ne sista 
åren tjänte Hon hos Hederl: folk inom Församlingen.
Hwad lefnaden angår, så har man sig icke an-
nat bekant om Henne, än at dess lefnad sräd-
se warit Hederlig; ägde wacker Christendoms-
kunskap, och med wördnad nyttjade nåde-med-
len; Upförde sig i sitt Fädernes Hus med lyd-
nad mot sina k: föräldrar, och för öfrigt i
samlefnaden med andra människor beske-
deligt. Under barndoms-och de första ungdoms-
åren ägde Hon god hälsa; men de sista tolf åren
af dess lefnad, eller altsedan sin k: Faders dö-
deliga frånfälle, har Hon städse warit sjuklig.
Det swåraste war en beständig och stor magplåga
som alla åren Höll uti ända intil slutet af lef-
naden. Hon beredde sig til döden Christel:, och begick
med andagt Herrans Högw: Nattward, suckade til
Gud uti trägna böne-rop, och styrkte sig i synner-
het dageligen med den härliga Psalmen: Jesus
är min Hägnad, och min Hjärtans fägnad etc:   
omsider inföll förlossningsstunden d: 23. sistl:
Novembr: klåck: et om natten, sedan Hon i den-
na wärlden lefwat i 26. år, samt 4½ wecka.
Testamente til kyrkan 10. daler
Fattiga                        1: daler 16 öre
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Torsdagarna 20/1, 7/4 och 
19/5 kl. 16-18
Information och anmälan till 
Lars Berglöf 070-865 43 87 eller 
adm.arosiana@gmail.com

Träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter av DNA-
släktforskning.

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna 9/3 och 4/5 kl. 15–18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på 
Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning). 
Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. Har du grunduppgifter förberedda (födelsedatum, 
dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden.

Badelunda kyrka – det vackra kapellet med spännande 
anor på Badelundaåsen
Bengt Wallén guidar oss. Eva Johansson har lovat att berätta 
om några personer som är begravna på kyrkogården.

Salaligan – ordersällskapet Den magiska cirkeln
En hemsk kriminalhändelse i Sala 1930-1936.  
Glenn Andersson berättar.
Kaffe/te och smörgås (á 60 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Onsdagen 23/3 kl. 18–21
Kyrkbacksgården Lykttändaren 
Anmäl senast 14/3 till Pia H. 
Karlstein 070-513 88 73 eller 
pia.karl50@gmail.com

Årsmöte
Före årsmötet föredrag om fattigvården. Johan Andersson 
från Stadsarkivet berättar. 
Klubben bjuder på kaffe/te och smörgås. Beställs i förväg  vid 
anmälan.

Onsdagen 16/2 kl. 18–21
Kyrkbacksgården Lykttändaren 
Anmäl senast 7/2 till Pia H. 
Karlstein 070-513 88 73 eller  
pia.karl50@gmail.com

Jakobsberg hus och människor
Berättelse om en stadsdel – Roland Pettersson.
Kaffe/te och smörgås (á 60 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Lördagen 15/1 kl. 10–14
Stadsbiblioteket
Släktforskarplatsen
    kl. 12

Ingen föranmälan.

Släktforskningens dag
Tema: Släktplatser – Var bodde de och hur levde de?

Hur hittar jag var släktingarna bodde?
Föredrag av Eva Johansson om hur man letar sig fram på 
kartor, hur man ser om det är en gård, ett torp eller en 
backstuga och vad det är för skillnad på dem. Hur man hittar 
information om fastigheter i lagfartsböckerna och hur man 
hittar kartor på Lantmäteriet.

Onsdagen 8/6 kl. 18

Anmäl senast 31/5 till Pia H.
Karlstein 070-513 88 73 eller 
pia.karl50@gmail.com

Onsdagen 20/4 kl. 18–21
Kyrkbacksgården Lykttändaren 
Anmäl senast 11/4 till Pia H.
Karlstein 070-513 88 73 eller 
pia.karl50@gmail.com
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