
 

Skantzen 
Tidningen 

 
Nr 17, våren 2009 

www.svedviberg.se 

Tidsresor på Skantzen



 2

SkantzenTidningen 
 

Nr 17, våren 2009 
 

Utgiven av Svedvi Berg Hembygdsförening 
 
Svedvi Berg Hembygdsförening 
Kanalmuseet Skantzen 
734 40  Hallstahammar 
 
Tel. 0220-174 09 
 
E-post:  kanalmuseet@telia.com  

svedviberg@telia.com 
Hemsida:  www.svedviberg.se 
 
STYRELSE: Se verksamhetsberättelsen 
 
REDAKTION: 
Ansvarig utgivare 
David Lunde Antracitvägen 12 

734 37 Hallstahammar 
Tel. 0220-127 87 
david.lunde@swipnet.se 

Inger Eriksson Föreningsgatan 2A 
734 35 Hallstahammar 
Tel. 0220-161 02 

Anders H Pers Fjällsta 30A 
734 92 Hallstahammar 
Tel. 0220-175 65 

 
ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 
KÄRA VÄNNER i Svedvi Berg Hembygds-

förening! 
 
Det droppar från taken, skatparet bygger i 

gårdstallen, och modehusen visar höstkläder – 
det är VÅR! 

 
Vi står inför ett nytt spännande verksam-

hetsår på Skantzen! 
Många roliga arrangemang ska vi hinna 

med innan vi avslutar med den traditionsenliga 
Gammeldags Jul i december. Mycke skoj – 
men även mycke arbete... 

Utan alla Ni strävsamma medlemmar som 
på olika sätt ideellt ställer upp och arbetar – 
eller bara stödjer med medlemskapet – kunde 
vi inte bjuda hallstahammarsborna och tillresta 
på Valborgseld, Nationaldagsfirande, dans 
kring stången, musik i sommarkvällen, Hem-
bygdens Dag mm mm 

Vi gör tillsammans en jätteinsats som är till 
nytta och glädje för oss alla i Hallstahammar! 

 

Vi ska heller inte glömma bort det fina 
samarbete vi har med Kommunen och Kanal-
bolaget. Utan deras stöd vore det inte möjligt 
att genomföra det vi gör på Skantzen under ett 
år. Vi hoppas verkligen att detta goda sam-
arbete ska bestå, och kanske till och med 
utsträckas. I skrivande stund vet vi ännu inte 
om Hembygdsföreningen får möjlighet, att 
med stöd och samarbete från Kommunen och 
Kanalbolaget, driva verksamhet i Kanalkaféet. 
Kanske är det klart då tidningen når Er!? 

 
Jag tror det vore ett rejält lyft för oss alla 

om vi kunde förlägga serveringen i det be-
tydligt mer ändamålsenliga Kanalkaféet. Vi 
kunde hälsa alla människor välkomna – ingen 
brant stentrappa i vägen för stumma ben – och 
det skulle på alla sätt bli enklare och roligare 
att arbeta i ett funktionellt kök. Helt andra 
möjligheter öppnar sig också. Bland annat så 
kunde vi dra igång regelbundna medlems-
träffar. Vore skoj att ses under trevliga former 
lite oftare än bara på årsmötena...! 

 
Jag vill passa på att skicka ett Varmt Tack 

till Er alla (ca 80 personer!) som kom till 
Hallstahammars Bibliotek den 3 mars, och gav 
oss i styrelsen uppmuntran och mandat att gå 
vidare med Kanalkaféfrågan. Tack ska Ni ha – 
och jag hoppas verkligen att vi ska kunna nå 
framgång, och få till ett bra avtal som gör att vi 
kan fortsätta att hålla Skantzenområdet levande 
och intressant! 

Låt oss fortsätta att hjälpas åt med att få 
människor att trivas på Skantzen. Besökarna 
uppskattar verkligen det vi gör – och vi ska ha 
skoj medan vi jobbar. Glöm aldrig bort mottot: 
NYTTA MED NÖJE! 

 
Närmast väntar ett årsmöte på Hallstaham-

mars Bibliotek den 1 april kl 19.00. Nej, det är 
inget aprilskämt! Kom och var med i gemen-
skapen och besluten. Hembygdsföreningen 
bjuder på kaffe, och kanske har vi även ny 
rykande färsk information om Kanalkaféet... 

 
Det ska bli trevligt att träffas! 
 
På styrelsens vägnar hälsar jag 
Er Varmt Välkomna! 
 

Anders Geidemark! 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 
 
ÄNNU ETT ÅR på Skantzen – ett spännande 

år, med ny ordförande och ny kassör. 
 
Besöksantalet på Kanalmuseet Skantzen 

och Åsby Lantbruksmuseum beräknas till cirka 
40.000. Vid Trångfors smedja och gamla kraft-
station cirka 3.000. Kanalmuseet med serve-
ring har varit öppet alla dagar mellan 2/6 och 
24/8, då med frivillig personal ur föreningen. 
Åsbygruppen har haft lantbruksmuseet öppet i 
helgerna i juli och under Fårets Dag i septem-
ber. Trångfors gamla kraftstation har guidats 
på beställning året runt, liksom alla övriga 
museer. Kommunen har bidragit med 100.000 
kronor till sommarguider. I år blev det tre 
flickor; Emma Beijer, Malin Bergman och 
Sanna Rogersdotter. 

 
Utställare på Mekanikushuset har varit Bir-

gitta Lindström, Zdravka Tchobanova, Inger 
Nordström, Maiken Tammaru och Margareta 
Nordkvist. 

 
Smedjan har varit upplåten åt Henrik Björk, 

som medverkat under våra aktiviteter. 
Bagarstugan blir bara mer och mer populär. 

Förutom våra egna bak har den nyttjats av 
grupper och enskilda för trevlig samvaro. 
Brukshotellet har förlagt ett tiotal träffar dit. 

I kuskstugan har barn fått vara med om att 
stoppa korv och laga gammaldags mat på ved-
spisen. Där har också varit samling för mindre 
grupper. 

 
I gästböckerna finns glädjande nog flera 

tack för god guidning i en intressant och triv-
sam miljö. Kanalfarare har tagit en rast. Många 
nationer är representerade. 

 
Angående barnverksamheten, så deltog 

hembygdsföreningen i Åsby-Skantzendagen i 
maj som blev en glad dag på Skantzen med 
många barn som fick leka gammaldags lekar, 
efter att på stationen löst biljett åka en runda 
med traktortåg på området samt baka tunnbröd, 
vilket blev en favorit.  

Lindboskolan har även i år förlagt sin revy 
till Carmenladan, det innebär att det är gott om 
ungdom cirka två veckor i juni. Med publiken 
på föreställningen kan man räkna med 3-4000 
personer.  

ÅRSMÖTE 
 

Svedvi Berg Hembygdsförening 
Hallstahammars Bibliotek 

Onsdagen den 1 april 2009 kl 19.00 
 

Dagordning 
 
Före mötet får vi ett reportage av gruppen 
som arbetade med seminariet ”Tidsresan” 
som hölls på Skantzen i Januari. 
 
Mötet inleds med en parentation över 
under året bortgångna medlemmar. 
 
§ 1   Mötets öppnande 
§ 2   Godkännande av dagordning 
§ 3   Godkännande av mötets behöriga 

sammankallande 
§ 4   Val av ordförande och sekreterare 

för mötet 
§ 5   Val av två justerare 
§ 6   Styrelsens verksamhetsberättelse 
§ 7   Revisionsberättelse 
§ 8   Bokslut 2008 
§ 9   Fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsens ledamöter 
§ 10   Val av ordförande för kommande 

verksamhetsår 
§ 11   Val av styrelseledamöter för två 

år 
§ 12  Val av styrelsesuppleanter för två 

år 
§ 13  Val av två revisorer och en 

ersättare 
§ 14  Val av valberedning – tre 

ledamöter, varav en 
sammankallande 

§ 15  Planerad verksamhet för 2009 
§ 16  Beslut angående årsavgiftens 
 storlek. Nuvarande är 100 kr 
§ 17  Övriga frågor 
§ 18  Avslutning 
 
Kaffe! 
 

VÄLKOMMEN! 
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Under höstens kulturvecka fick barn prova 
på smide, tunnbrödsbak och gammaldags mat-
lagning och få en guidad tur på Skantzen. 

 
Våren inleddes som sig bör med Valborgs-

firande; sång, musik, vårtal – i år av Hans Pet-
erson, brasa på Skantzsjön samt ett ståtligt fyr-
verkeri. En begivenhet tillsammans med Soci-
aldemokratiska Föreningen och Kultur & Fri-
tid. 

Nationaldagen 6 juni firades med pompa 
och ståt, stor fanborg och mycket folk i solen. 
Ett rikhaltigt program av deltagande förenin-
gar. 

Midsommarafton, där solen inte var lika 
givmild hela dagen. Publiken kom troget i alla 
fall. Det blev en traditionell fest som firades 
tillsammans med Folkets Park, Hyresgäst-
föreningen och Skantzö Bad & Camping. 
Morgonens stångklädning sändes i Radio 
Västmanland. 

Midsommardagen var det gudstjänst i 
Björsbo med Svenska Kyrkan och kaffekorg. 

 
Så kom alla onsdagskvällarna, hela som-

maren. Först ”Musik på Skantzen” fyra kvällar 
i juni. Ett samarbete mellan kommunen och 
Västmanlandsmusiken. Fin underhållning med 
ett publiksnitt på 150 personer/kväll. 

Så var det ”Sommar på Skantzen” fem 
onsdagar i juli där hembygdsföreningen och 
Skantzö Bad & Camping svarar för ett blandat 
program. Där blev publiksiffran 200 per-
soner/kväll. 

I augusti var det ”ALLsång på Skantzen” –  
Kristen Gemenskaps kväll och en föreställning 
till Thore Skogmans minne med rekordpublik. 
Då var vi med på TV, både Tvärsnytt och 
Landet Runt. 

Alla de här kvällarna gynnades av väder-
gudarna och slutade med ett riktigt åskväder 
efter pausen sista kvällen. 

Ett pressklipp från insändarsidan i VLT: 
”Var på musikkväll på Skantzen, Hallstaham-
mar. Vilket ös, vilken publik. Det bästa på 
länge” Glad Västeråsare. 

 
Hembygdens Dag i augusti, som vanligt 

med salustånd och hantverkare i arbete. Årets 
utställning var bröllopskläder. Finska och 
Kroatiska föreningarna deltog. Dagen började 
med slåtter av Naturskyddsföreningen och eku-
menisk gudstjänst i parken. 

 

 
Helene Starborg & Smiley underhåller vid en 

av sommarens onsdagskvällar 
 
Kulturhusens Dag i september, som i år 

hade titeln ”Smaka på husen” hade vi 
naturligtvis öppet och bakade tunnbröd. 

 
Kulturveckan i oktober avslutades med ljus-

båtar och marschaller runt Skantzsjön, Kalle 
Westmans spelmän, ABF-kören och Anders 
och Anton Tyskling medverkade. Tyvärr var 
kvällen blåsig och regning. Under veckan 
bidrog hembygdsföreningen med en föreläs-
ning av Rickard Grün om Strömsholms Kanal 
på Biblioteket.  

 
Så var vi då framme vid Gammaldags Jul. 

Första veckan i december var Kanalmuseet 
öppet med olika aktiviteter. Andra söndagen i 
advent var det traditionell marknad. Utställnin-
gar, hantverkare, tomte och Lucia samt utdel-
ning av stipendier från kommunen. Evelina 
Jämsä, Mats Julin och Anders Geidemark fick 
kulturpris och Caroline och Kristina Renström, 
Strömsholms Simsällskap, och Björn Johans-
son idrottspriset. 

 
I kapellet har det varit gudstjänst på Kristi 

himmelsfärds dags morgon med IOGT-kören, 
sångstunder på våra aktivitetsdagar, åtta dop 
och två vigslar. Hembygdsföreningen har med-
verkat på S:t Larsgården med programmet 
”Otroligt antikt”. 
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I Trångfors var det milafton i juni. Hem-
bygdsföreningen har medverkat med servering 
på Trångforsdagen och Mälarenergis familje-
dag. 

I Björsbo har en arbetsgrupp på 7-8 per-
soner samlats en gång i veckan under sommar-
en och hösten. De har lagat dörrarna och bytt 
ut den gamla panelen på framsidan mot nytill-
verkad i samma stil. Björsbo har besökts av en 
sockenresa. 

 

 
Renoveringen av Björsbo fortgår 

 
På Skantzen har det varit en hel del kon-

ferenser och träffar för olika föreningar såsom 
H-trampen, Hyresgästföreningen, Golden ret-
riever-klubben, Hemvärnet, Lindboskolan, 
PRO-dagen, Ekorådet, Länsbygderådet, ABB, 
kyrkan, skolan och omsorgen. 

Nytt för året är en kurs i scrapbooking ledd 
av Ann Fröjdman. 

 
Återigen har hembygdsföreningen kunnat 

ge ut en bok som kom lagom till jul 2008; 
”Svedvi under 1900-talet”, en bok med histo-
rier och skrönor berättade av dem som mindes. 
Bidrag till tryckningen har vi fått från ”Eva 
Bergkvists fond”, Kolbäcks Hembygdsfören-
ing. 

SkantzenTidningen har kommit med två 
utgåvor. David Lunde är redaktör. 

Vår hemsida håller vi uppdaterad efter 
bästa förmåga. Adress: www.svedviberg.se 

I ortspressen har vi synts ganska flitigt. 
 
Vi har representerats vid Länsförbundet och 

Fornminnesföreningens årsmöte, ledningsträf-
far och andra möten, samt vid träffar med 
kommunen, kyrkan, skolan, Åsby-Skantzen-
gruppen, Ekomuseum m.m. 

Vi har också visat upp oss vid förenings-
dagen i Folkets Hus. 

Christina Holsten har deltagit i Hembygds-
förbundets och Kalmar Länsmuseums semi-
narium om barnverksamhet för att kunna ordna 
en tidsresa på Skantzen. 

 
Till sist ett stort tack till våra anställda; 

Christina Holsten, Janet Kihlstrand och Leif 
Bergström för deras arbete under året. 

Ett särskilt tack till Maiken Tammaru, som 
varit vår kyrkvärd under många år och nu 
slutar p.g.a. vacklande hälsa. 

Tack även till kommunen, kyrkan, skolan 
och andra samarbetspartners. 

Men först och sist STORT TACK till alla 
medlemmar som gör det möjligt att genomföra 
ett sånt här år; alla som guidat och varit värdar, 
serverat, kokat kaffe, städat och bakat bröd – 
både tunnbrödsgruppen och den stora gruppen 
som ser till att det alltid finns gott kaffebröd. 
Väl mött på Skantzen igen! 

 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 610.  
Under året har hållits 13 protokollförda 

styrelsemöten, 1 årsmöte och 4 stycken AU. 
 

Som styrelse har fungerat: 
Ordförande Anders Geidemark, vice ord-
förande Anders H Pers, kassör Agneta Björs, 
sekreterare Margaretha Juhlin, vice sekre-
terare Inger Eriksson, ledamöter Göran Vest-
man och Ann Fröjdman. 
Suppleanter Daniel Sköld, Gunnel Ekvall, Iris 
Norlin, Gunnel Nordkvist, David Lunde och 
Gunnel Tartu.  
Revisorer Bo Hedman, Jörgen Kvist, supple-
ant Elvy Bürger. 
Valberedning Lennart Svennberg, Maj-Britt 
Hellberg, Leif Iwarsson, suppleanter Ulf Sköld 
och Juho Tammaru. 

Hallstahammar i februari 2009 
 

Styrelsen genom Margaretha Juhlin! 
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NÅGRA MINNEN FRÅN MINA ÅR 
MED HEMBYGDSFÖRENINGEN 

 
MINNS INTE VILKET ÅR, men maken och jag 

blev medlemmar i den återbildade Svedvi 
Hembygdsförening några år efter det att den 
startades på nytt.  

Däremot minns jag den första gången som 
jag cyklade till Skantzen en kväll för att hjälpa 
till med något arbete. En del människor hade 
samlats utanför det gamla verktygsmuseet och 
där skulle vi göra lite nytta. Gamla verktyg och 
andra mindre saker skulle borstas rena från rost 
för att så småningom ställas ut till allmänt 
beskådande. Arbetet var smutsigt förstås, men 
stämningen var god bland oss som ställt upp. 
Vi ville ju så gärna att det skulle bli ett 
museum på Skantzen, där det fanns så många 
historiska och gamla ting att förevisa.  

Arbetet med det blivande museet fortskred 
under åren och flera medlemmar hjälpte till, 
var och en efter sin förmåga.  

 
På den tiden fick vi utnyttja det lilla köket 

som fanns innanför Kanalbolagets kontor. Där 
var det en diskbänk klädd med zinkplåt och 
den lutade starkt åt vänster sida, där ibland 
diskvatten letade sig ner mot golvet. Diskhon 
bestod av en balja av plast. En gammal el-spis 
stod precis innanför dörren och på den kokade 
vi kaffet. Ett porslinsskåp införskaffades och 
nu var vi väl utrustade, tyckte vi. Några kvin-
nliga styrelsemedlemmar hade gjort en resa till 
Västerås för att köpa porslin till kaffeser-
veringen. Det blev en rundvandring för att titta 
efter något som var lämpligt och hos Holms 
glas- och porslinsaffär fanns det som passade 
bäst. Ingen serveringslokal hade vi, men på 
sommaren då turistbussar kom åkande med 
besökare gick det ju bra att sitta ute, om det 
inte regnade. Annars fick de lov att tränga ihop 
sig i kontorsbyggnaden. Någon medlem bak-
ade kaffebröd i sitt hem och tog med sig, 
någon annan stod för kaffekokning och disk.  

 
Det var styrelsemöten med jämna mellan-

rum och även jag deltog eftersom jag blivit 
invald som suppleant. När något år hade gått så 
blev jag till min förvåning tillfrågad om jag 
ville överta posten som vice ordförande. Tvek-
ade först, skulle jag klara av det förtroendet? 
Men eftersom jag var mycket intresserad av 
arbetet inom föreningen så blev svaret ja, till 
slut.  

 
Elly Svanström, Britta Ingerstam  

och Maiken Tammaru i gamla köket 
 
Nu följde en trevlig och ibland arbetsam 

period. Med glädje utförde jag de sysslor som 
ålades mig. Bl.a. så inköpte jag hembygds-
föreningens allra första möbler till serveringen, 
några hopfällbara bord och enkla stolar. Förut 
hade vi vid något tillfälle fått låna bord och 
stolar från Berga Folkets hus.  

 
Ibland anordnades det någon aktivitet för 

medlemmarna i föreningen. Jag minns en torp-
vandring som Evert Gustafson var ledare för. I 
bilar åkte vi förbi Ekeby upp mot Vretbacken. 
Det blev flera avstickare in på smala skogs-
vägar för att titta på gamla torp och platser där 
det en gång hade stått en liten stuga eller gård. 
Evert var intressant att lyssna till, han visste 
mycket både om torpen och deras ägare. Efter 
torpvandringen fortsatte vi till Vretbackens 
skola, där vi packade upp våra kaffekorgar, 
som avslutning på en trevlig och spännande 
dag.  

 
Utrymmet i kontorshuset var inte så stort 

med tanke på att ett rum tjänstgjorde som 
Kanalbolagets kontor och i de två andra rum-
men var det utställning av diverse föremål. 
Men till jularna försökte vi göra det litet extra 
trevligt och låta folk komma till museet. På 
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FOTO: Roger Pistol 

Styrelsen i slutet av 1970-talet 
Bakre raden från vänster: Margaretha Juhlin (sekreterare), Ingemar Holmén 
(kassör), Ture Engberg, Evert Gustafsson, Anny Ekvall, Viktor Ekvall 
Främre raden från vänster: Ina Sjögren (ordförande), Ebba Berglund (vice 
sekreterare), Maiken Tammaru (vice ordförande), Axel Odenius  

Kanalbolagets stora skrivbord lades en pap-
persduk och det pyntades med ljus och enris-
kvistar i vaser. Ett år tog ett par av oss med 
kopparbunkar hemifrån, i dem planterades hya-
cinter omgivna av mossa, lavklädda kvistar 
och lingonris. El-ljusstakar togs också med och 
placerades i fönstren, det blev så hemtrevligt. I 
det yttre utställningsrummet ställdes ett par 
bord och några stolar in, med plats för ev. 
kaffegäster. Det blev trångt och varmt, men 
ingen klagade.  

Jag kom på idén att vi skulle baka några 
mjuka kakor och småkakor till försäljning för 
att stärka föreningens kassa och mina med-
hjälpare ställde gärna upp på det. Det här var i 
början på hembygdsföreningens nystart, allt 
som skedde var i liten skala.  

När övre våningen på Värdshuset var iord-
ningställd som museum så skulle det naturligt-
vis pyntas där också. Flera medlemmar hjälpte 
till att göra lite julstämning där uppe. På röda 
band fästes små grankvistar och det blev gir-
langer att sätta upp i taket. Det fanns en ljus-
stake av tråd i gömmorna, ett s.k. luffararbete. 
Den skulle varje år kläs med rött silkespapper 
innan ljusen sattes i. Juldukar, tomtar och 
andra julsaker letades fram, en gran kläddes 
och nu var arbetarbostaden klar för julfirande. 
På senare år tillverkades sillsallad vid köks-

bordet där uppe, den såldes sedan till besökare. 
Till en jul hade Anny Ekvall från Skälby dukat 
ett gammaldags julbord i ett av rummen på 
Värdshuset. Vid varje tallrik låg det en ”jul-
hög” med olika slags bröd. I taket ovanför 
bordet, hade en vit vävnad spänts upp. Det var 
mycket fint ordnat, en påminnelse om gamla 
tider.  

 
För att hjälpa upp föreningens ekonomi så 

ordnades lotterier. En vävstol hade satts upp på 
Värdshuset och i den vävdes vackra löpare 
som bl.a. blev fina vinster i lotteriet. Många 
vinster skänktes dessutom av givmilda män-
niskor som ville gynna hembygdsföreningen. 
Styrelsen åtog sig försäljningen av lotterna 
som det inte alls var någon svårighet att få 
sålda.  

 
I köket på Värdshuset genomfördes en 

märkning av alla saker som fanns där och en 
lista skrevs över inventarierna. Även uppe på 
husets vind blev det flera timmars arbete för en 
grupp damer, de sysslade med sortering av 
olika saker som hade blivit skänkta till 
föreningen. Jag minns särskilt påsarna med 
orostade kaffebönor. Undrar just om någon 
prövade på att rosta lite av dem. En kafferost 
fanns ju, men spisen i arbetarbostadens kök 

gick inte att elda, så 
kaffebönorna förblev nog 
orostade.  

 
När Thore Skogman 

hade gjort den uppmärk-
sammade resan på kana-
len, med Kenth Finell 
som reporter, så blev det 
fest på Skantzen. Det var 
Midsommarafton och vä-
dret var vackert, som tur 
var. Hembygdsförenin-
gen ställde upp med 
kaffeservering och vis-
ning av museerna samt 
en del praktiska saker. 
Lions klubb medverkade 
också och de hade frågat 
gamle korvgubben Josef 
GrandelI om han ville 
komma och sälja varm 
korv och det ville han 
gärna. Det blev ett trev-
ligt inslag. Det blev en 
lyckad dag, med sång av 
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Thore förstås, och det kom massor av folk. Det 
blev en riktig folkfest.  

 
Efter flera år så fick jag mindre med fritid 

och på grund av detta så frånsade jag mig 
återval i styrelsen. Men i mån av tid ställde jag 
fortfarande upp och hjälpte till där det behöv-
des.  

Den dagen som dåvarande ordföranden Olle 
Lindkvist frågade om jag ville hjälpa till som 
vakt i Kapellet några timmar, så lovade jag att 
komma. Men resultatet av det, min enda dag i 
Kapellet, blev att jag stannade där som värd-
inna under 16 somrar. Den tiden har betytt 
mycket för mig, jag trivdes väldigt bra både 
med arbetet och de människor som jag har 
kommit i kontakt med. Många brudpar har jag 
fått se under åren och hundratals är de små 
barn vid vilkas dop jag har fått närvara.  

 

 
 
Det här blev ett fint slut på min tid på 

Skantzen. För tyvärr är det så att jag nu av 
hälsoskäl måste överlåta den här sysslan – men 
jag kommer att sakna den! 

  

Maiken Tammaru!  
 
VAR DET ALLTID BÄTTRE FÖRR? 
 
Skatteläggningsdokument år 1722: 
 
45 sidor, tolkat av handskriftexperten Jan 

Erik Larsson, Landsarkivet, Uppsala. 
 
Skatteläggningen avser ”de i Strömsholms 

län och på Kronans Allmänning samt de på 
Kungsladugårdens ägor eller Herrskogen 
befintliga torp och backstugor”… 

 
Sju torp på Östra eller Svedvi Allmänning 
måste överges av sina bebyggare till förmån 

för tegeldrängar som arbetade eller skulle 
arbeta vid tegelbruket (Rallsta tegelbruk?). 
 
1.  Torp som avses: Nytorpet (Elds-

boda), Bäcktorpet, Lars Pers 
Torp, Grankällan, Västra Fast-
ön, Östra Fastön, Juhlmans Torp 
(Julmakartorp). 

 
Sedan desse torp för tegeldrängarna utsedde 
och avskrifne blefvo som i en krets och 5 á 
6 fjärdingars väg från Bruket belägne. 
 
(Fjärdingsväg= ¼ av en gammal svensk 
mil, motsvarande 2.672 meter) 
 
Man lät förstå, att om någon av torparna vill 

arbeta vid Tegelbruket, skulle anmälan härom 
ske till Capitanen Pehr Christierrnin. 

 
Man beklagade också, att om torparna med 

hänsyn till sin fattigdom och till att torpen 
upptagits och uppbyggts av deras förfäder 
måste lämna sina hem utan angiven ersättning, 
kunde hemställan göras till Högloflige Kolle-
giet och Kungl Statskontorets Höggunstige 
gottfinnande! 

* * * 
Torp till båtskeppare och två båtkarlar: 

I Bergs socken:  
Bergsbacken Tackfallet  
Björsbo torp 

 
I Sura socken:  
Lilla Muren 

* * * 
Skatteläggningen beskriver vad som kan 

utvinnas vid torpen i form av hö på olika 
jordarter, rätt till mulbete, vedbrand ur skogen 
etc. 

* * * 
Dokumentet funnet i Snefringe Allmän-

nings arkiv av Ulla Lovén i samband med 
skriften om Snefringe Allmänning. 

 
Hallstahammar i september 2007 

Holger Carlsson!
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TIDSRESOR PÅ SKANTZEN 
 
SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND har gett Ut-

vecklingscentrum i Kulturmiljöpedagogik vid 
Kalmar Läns Museum i uppdrag att under 
2008 och 2009 genomföra fyra seminarier om 
skolsamarbete. De ska inspirera till samarbete 
mellan skolan och hembygdsrörelsen, och hur 
man arbetar med barn och ungdomar och 
historia. Länsmuseet i Kalmar har under 20 år 
arbetat med så kallade tidsresor, ett slags 
rollspel, ofta i samarbete med hembygdsfören-
ingar. En av platserna som valdes ut för ett 
seminarium var Kanalmuseet Skantzen i Hall-
stahammar.  

 
Seminariet ägde rum den 30 januari och in-

leddes med att alla deltagare fick vara med om 
en tidsresa. En kommitté från hembygdsfören-
ingen hade lagt ned ett stort arbete på 
förberedelser. Ur arkiven hade man tagit fram 
vilka människor som kunde tänkas funnits på 
Skantzen kring förra sekelskiftet, man fast-
ställde året 1895 då kanalen funnits i hundra 
år. Alla deltagare tilldelades rollen av någon 
verklig person ur rullorna och ikläddes tids-
typiska kläder som hade ordnats fram. Man 
samlades på gårdsplanen, ställde sig i en ring, 
tog varandra i händerna och blundade – ”Nu är 
det 1895. Även om det står bilar på gatan där 
borta eller går omkring någon och fotograferar 
med digitalkamera som låtsas vi inte om det, 
och vi pratar inte om sportresultat eller annat 
sånt som händer 2008”. Som alltid passerar en 
del folk på Skantzen om dagarna. Dessa kunde 
alltså helt ovetande finna sig indragna i spelet, 
med en del märkliga dialoger som följd. Bilder 
från tidsresan finns att se på vår hemsida: 
www.svedviberg.se 

 
Efter tidsresan följde tidstypisk lunch, och 

sedan själva seminariet. Museifolket från 
Kalmar berättade om sina metoder, därefter 
presenterades ett par program från den lokala 
regionen innan det hela avslutades med 
gruppdiskussioner, kaffe och en sammanfatt-
ning. Deltagarna åkte hem med många nya 
idéer och tankar hur skolan och hembygds-
rörelsen kan samverka. 

 
Sören Ivemyr med Kulturskolan och kom-

munens samtliga femteklassare genomför i 
samarbete med vår förening en kulturresa till-
baka till  sekelskiftet 1900 som speglar livet 
runt kanalen.  

Allmänheten inbjuds att uppleva detta Ons-
dag 27 maj och Torsdag 28 maj kl.18.00 på 
Skantzen.    

Det är också bestämt att Lindboskolans 
lärare ska göra en tidsresa i augusti. 

 
En önskan: Till den fortsatta verksamhet-

en med tidsresor behöver vi gammaldags klä-
der och husgeråd. Inventera era skåp och 
garderober. Släng inget – kom till oss! 
 

David Lunde! 

 
FOTO: Daniel Sköld 

Efter inbjudan från Kalmar Läns 
Museum planerar Svedvi Berg 
Hembygdsförening att göra en  
RESA TILL KALMAR OCH 

ÖLAND 
4-5-6 september 2009. 

Vidare information kommer på 
årsmötet eller telefon 0220-174 09 
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Torsdag 16 april 
Hästmannen – Bildvisning och föredrag av 
naturfotografen , författaren och 
dokumentärfilmaren Peter Gerdehag. 
Hästmannen, Stig-Anders Svensson från Eksjö, som 
lever av jorden och skogen nästan helt utan pengar, 
känner vi igen från den mest sedda dokumentär-
filmen i SVT någonsin.  
Ingår i föreläsningsserien ”Allt är möjligt på Biblio-
teket”, se folder för övriga arrangemang. Kvällens 
värd är Hembygdsföreningen. 
OBS! lokal: Knytpunkten, Strömsholm kl. 19.00 
Fri entré. 
 
Valborgsmässoafton Torsdag 30 april 
Valborgsmässofirande på Skantzen kl. 19.00 
 
Lördag 9 maj 
Åsby – Skantzendagen 
 

 
FOTO: Daniel Sköld 

 
Kristi Himmelsfärds dag Torsdag 21 maj  
Gökotta och morgongudstjänst i kapellet kl. 08.00. 
IOGT-kören medverkar. 
 
Måndag 25 maj 
Öppet hus vid Trångfors smedja kl. 08.00-12.00 
 
Kultur- och naturvandring i den forna 
herrgårdsparken kl. 18.00 
I Sörkvarnsforsens naturreservat finns rester av den 
gamla herrgårdsträdgården kvar. Museiträdgårds-
mästare Maria Löfgren från Vallby friluftsmuseum 
visar den gröna historien på platsen. Vi ser också 
på lämningarna efter Hallstahammars äldsta 
industrihistoria. 
Samling vid Sporthallen. 
Pris 50:-/person inklusive korv och dricka. 
Anmälan på telefon 0220-174 09. 
 

Tisdag 26 maj 
Musikskolans sommarkonsert kl. 18.30 
Fri entré 
 
Onsdag 27 maj 
Torsdag 28 maj 
Kom och se kommunens femteklassare levandegöra 
Skantzen kl. 18.00 Fri entré – kaffeservering. 
 
Onsdag 3 juni 
Kväll vid milan, Trångfors kl. 19.00 
Per Sörman sjunger. 
 
Svenska flaggans dag Lördag 6 juni 
Nationaldagsfirande på Skantzen 
 
”Världens bästa Astrid” Premiär kl. 18.00 
Astrid Lindgrenkavalkad med Hammarteatern 
 
Söndag 7 juni 
”Världens bästa Astrid” kl. 19.00 
 
Måndag 8 juni 
Musik på Skantzen kl. 19.00 
Västerås Big Band 
Arr: Kultur & fritid och Musik i Västmanland 
 
Tisdag 9 juni 
”Världens bästa Astrid” kl. 19.00 
 
Torsdag 11 juni 
”Världens bästa Astrid” kl. 19.00 
 
Lördag 13 juni 
”Världens bästa Astrid” kl. 17.00 
 
Söndag 15 juni 
”Världens bästa Astrid” kl. 17.00 
 
Måndag 15 juni 
”Världens bästa Astrid” kl. 19.00 
 
Tisdag 16 juni 
”Världens bästa Astrid” kl. 19.00 
 
Onsdag  17 juni 
Musik på Skantzen kl. 19.00 
Syster Fritz  
Tjejtrio: jazz, folkmusik m.m. 
Arr: Kultur & fritid och Musik i Västmanland 
 
Midsommarafton Fredag 19 juni 
Midsommarfirande på Skantzen kl. 13.00 
Majstången klädes kl. 09.00 
 

PROGRAM SOMMAREN 2009 
- Med reservation för eventuella ändringar - 
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Midsommardagen Lördag 20 juni 
Morgongudstjänst med kaffekorg i Björsbo skola, 
Berg kl. 10.00 
 
Onsdag 24 juni 
Musik på Skantzen kl. 19.00 
Skandianvisk Visefamilj  
Stina Tyskling med vänner från hela Norden. 
Arr: Kultur & fritid och Musik i Västmanland 
 
Onsdag 1 juli 
Sommar på Skantzen kl. 19.00 
Läsarsångernas kväll 
Arr: Hembygdsföreningen och Skantzö Bad & Camping 
 
Onsdag 8 juli 
Sommar på Skantzen kl. 19.00  
Helene Starborg & Smiley  
Arr: Hembygdsföreningen och Skantzö Bad & Camping 
 
Onsdag 15 juli 
Sommar på Skantzen kl. 19.00  
Vokalisten Camilla Geidemark sjunger jazz och 
evergreens 
Arr: Hembygdsföreningen och Skantzö Bad & Camping 
 
Onsdag 22 juli 
Sommar på Skantzen kl. 19.00 
Logdans till Tvillingarna 
Arr: Hembygdsföreningen och Skantzö Bad & Camping 
 
Onsdag 29 juli 
Sommar på Skantzen kl. 19.00  
Artist ej klar 
Arr: Hembygdsföreningen och Skantzö Bad & 
Camping 
 
Onsdag 5 augusti 
ALLsång på Skantzen kl. 19.00 
Arr: Kristen Gemenskap 
 
Söndag 9 augusti 
Hembygdens dag 
Traditionellt program från kl. 12.00 
Vi gästas av Bygdeband på turné – se artikel till 
höger. 
 
Onsdag 12 augusti 
Årets Thore Skogmankväll kl. 18.00 
Arr: Kultur & fritid och Musik i Västmanland 
 
Söndag 16 augusti 
Trångforsdagen, Trångfors smedja  
Traditionellt program från kl. 12.00 
 
Onsdag 19 augusti 
Musik på Skantzen kl. 19.00 
Nina Ramsby    
Visor av Cornelis, Fred Åkerström m. fl. 
Arr: Kultur & fritid och Musik i Västmanland 
  

Lördag 19 september 
Fårets Dag på Åsby. Lantbruksmuseet öppet. 
 
ÖPPETTIDER 
 
Kanalmuseet Skantzen 
Ej beslutade vid pressläggning.  
Se kommande annonsering. 
 
Trångfors smedja och gamla kraftstation 
Lördagar och söndagar i juli kl. 13.00-17.00 
 
Åsby lantbruksmuseum 
Lördagar och söndagar i juli kl. 13.00-16.00 
 

 
 
BYGDEBAND 
 

I VÅRT LANDS HISTORIA är inte längre bara 
kungarnas och stormännens historia, skildrad 
av de lärde, av intresse. Nu ska folket få visa 
sin historia genom att hembygdsföreningarna 
får möjlighet att lägga in sina gömda samlingar 
på Bygdeband. Vad det innebär ska vi få 
presenterat för oss i Västmanland 9 augusti på 
Skantzen. Då kommer man med datorer och 
låter oss pröva på teknikens möjligheter. Man 
hoppas att alla hembygdsföreningar i landet 
ska teckna avtal, så att det blir möjligt att gå in 
på Internet och kunna ta del av ett rikligt 
innehåll. Man ska kunna läsa dokumenten i 
t.ex. en byakista var man än befinner sig. 
Uppdraget har Svedvi Berg Hembygdsförening 
fått genom Västmanlands Hembygdsförbund.  

Efter dagens arrangemang kommer Fri-
teatern, om intresse finns, och ger en före-
ställning i teaterladan. Biljetterna ska kosta 
120 kr, men vid förköp 100 kr. 

 

Ulla Sköld! 
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PLANERINGSMÖTE 
inför sommarens servering och guidning 

 
Måndag 6 april på Skantzen 

 
Kl. 17.00 Guidad tur på Skantzen för att få information om kanalens 
och områdets historia – bra att känna till om kaffegästerna frågar! 

 
Kl. 18.00 Planering  

 
Gamla och nya medarbetare hälsas välkomna 

 
Vi bjuder på kaffe! 

 

 
 

Föreningens ändamål är att inom  
kommunen slå vakt om bygdens kulturarv  

och därvid bidraga till att alla invånare  
ges hemkänsla i Hallstahammar. 

 


