
BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

FEB20 19

Vill du dela med dig av 
något som hänt eller 
informera om något som 
kan vara av intresse för 
fler än dig så är du 
välkommen att skriva ett 
inlägg i Byabladet. I mån 
      av plats så tas det med! 
 

Konstinslag: Grafiska tryck av konstnären My Eriksson i Hulta  
Redaktör: Kajsa Norrby, Ansvarig utgivare: Ingalill Ivarsson Epost: Byabladet@tryserum.se 

info

Med reservation för tryckfelsnisse 
& ändringar i kalendarium!

Deadline för MARS-numret 
18 feb

Motioner ska vara kretsen tillhanda två veckor före 
årsmötet. 
Verksamhetsberättelsen med bokslut för 2018, kan 
beställas hos ordföranden. 
Kretsen bjuder på lättare måltid och kaffe med dopp, 
anmäl er gärna innan så vi vet hur många som kommer. 
Har du frågor hör av dig till ordföranden Anna Ersson på 
e-post: krets.ostraed@redcross.se eller mobil 070- 
7810591 alt. telefon 0493-41035. 
 
Väl mött 
önskar styrelsen för Röda Korset Östra Ed

Röda Korset Östra Ed kallar till 
kretsstämma/årsmöte 

Tid: Lördag 23 februari 2019 kl. 15.00 
Plats: Östra Ed församlingshem 

Grusning och saltning av vägar. Vi säljer även grus och 
jord. Vi utför maskintransporter.  
Grävning av diken-Enskilt avlopp 
Planering av tomter-Skogsvägar 

Håkan 070-347 53 02  Robert 070-323 90 31

Tryserums Röda Korskrets 
har Kretsstämma

Den 25/2 2019 

Tryserums Hembygdsgård Kl 18 00. 

 

Alla medlemmar och blivande medlemmar 

är välkomna. Vi bjuder på kaffe och Semla.   

 

Styrelsen



  Varmt Tack för 2018! 

Kalender FEBRUARI 2019Jan: 
31    to  19.00  Körstart - Långrådna Kultur & Gästgiveri, se annons 
FEB 
8    fr    19.00 PUB i Vråka 
10  sö  15.00 Gudstjänst Östra Eds Kyrka, se annons 
13  on  19.00 KONSERT Hazelius/Hedin på Långrådna Kultur & 
             Gästgiveri, se annons 
21  to   19.00 FÖRELÄSNING, Odla Chili, Långrådna Kultur & 
            Gästgiveri, se annons 
22  fr    Fredagkväll på Ekbacken, se annons 
23  lö   15.00 Årsmöte Röda Korset Östra Ed, se annons 
23 - 24 HELGKURS, Text och låtskrivarkurs, Långrådna Kultur & 
            Gästgiveri, se annons 
24  sö  15.00 Gudstjänst i Tryserums Kyrka, se annons 
25  må  18.00 Årsmöte Tryserums Röda Korskrets, se annons 
Mars: 
12  ti  19.00  Årsmöte Östra ed/Tryserums bygdegårdsförening 
13  on 19.00 Årsmöte Tryserums Intresseförening, Ekbacken 
29  fr  19.00  Fredagkväll på Ekbacken, se annons 
30 lö  19.00 Konsert, Dans och Jam med Linköpings 
          Studentspelmanslag, Långrådna Kultur på Bygdegården, 
          
 

Lotta 
Svenska-presenter@live.se 

 Välkommen! 
 

0493-411 86/ 420 00 

Nu ser vi fram emot 2019 med 
tillförsikt! 

Stängt under februari, öppnar åter i 
slutet av mars. 

Som vanligt är det bara att slå en 
signal så öppnar jag om du vill ta en 

titt innan mars! 

 
Söndag 10 februari 15:00 Gudstjänst i Östra Eds kyrka. 
Erik Gruvebäck, Kalle Främberg. Efterföljande kyrkmöte. 
Söndag 24 februari 15:00 Gudstjänst i Tryserums kyrka. 
Erik Gruvebäck, Kalle Främberg. Efterföljande kyrkmöte. 

Svenska Kyrkan

TJEJLUNKEN 
Måndagar kl 10 är det stickcafé i 

Hembygdsgården i Tryserum! 
Tjejer i alla åldrar välkomna! 

Kontakt Lilian: 0730 984845, Marie: 0705 509904.

ÖstraEd Tryserums 
Bygdegårdsförening håller årsmöte i 

Bygdegården Långrådna den 12 mars 
2019 kl 19.00. Medlemmar och 

intresserade är Välkomna. Vi bjuder 
på kaffe efter förhandlingarna. 

/Styrelsen

ÅRSMÖTE 
BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN

FRÅN FATTIGVÅRD TILL SOCIALVÅRD 
 Den äldsta socialvård vi känner till fungerade inom 

familjen. I den äldre bebyggelsen träffar man ofta på den 
s.k. undantagsstugan. Den förekommer ofta även på små 
gårdar. I undantagsstugan var det meningen att de gamla 
skulle flytta in och lämna plats för ungfolket, som behövde 
större utrymmen. Men det fanns folk som saknade barn 
och anhöriga och dessutom var fattiga. "Utfattigt folk" läser 
man ofta i kyrkböckernas marginaler. Här mås-te det 
allmänna gripa in, och det allmänna representerades av 
socknen och dess myndigheter. 
 
För Östra Eds del fattades ett viktigt beslut i socialt 
hänseende vid en kommunalstämma den 25 oktober  
 

1871. Man beslöt att socknen skulle indelas i rotar för 
ordnandet av socknens fattigvård. Socknen indelades i 
sex rotar, med åliggande för var och en av dessa att 
"försörja dit hörande fattighjon". 
Tredje roten bestod av: Långrådna by, Gålemåla och 
Västerums by. Ofta blev det diskussion om vilken rote 
som var skyldig att bistå den hjälpsökande. Det gällde 
ofta om personen i fråga hade flyttat. I 
kommunalnämdens protokoll ser man ofta hur ärenden 
skickas rotarna emellan, och till slut blir någon tvingad 
att betala. Det kan gälla anskaffande av bostad åt 
medellösa eller betalning för sjukhusvistelse t.ex. 

fortsättning nästa sida

om bygd
enHISTO

R IA



Långrådna Kultur & Gästgiveri
Arrangör: Långrådna Kultur & Gästgiveri 

För mer information och bokning 
kajsanorrby@hotmail.com 

tel 0739-88 13 99 
Varmt Välkomna hälsar Kajsa & Emil 

 

                   ÖVERNATTNING! Boka egen våning eller sovrum! 

Många av ärendena, som behandlas i 
kommunalnämdsprotokollen är barnavårdsärenden. Det 
handlar om ogifta kvinnor som fått barn och där 
barnafadern nekar att betala till barnet eller helt enkelt 
flyttar ifrån alltsammans. Låt oss berätta om "Stina" som 
en tid i slutet av 1800-talet bodde i Västerums by: 
Första gången Stina nämns är i mars 1885, då hon 
inställde sig hos kommunalnämden och begärde 
understöd för sin son (född 1882) eftersom barnafadern 
aldrig hade betalat något. Barnafadern, som var instämd
till nämnden, konstaterade bara att "han inte brydde sig 
om hvad med honom komme att företagas enligt 
gällande fattigvårdsförordning". I juli 1887 anmälde 
Stina till kommunalnämdens ordförande A P Edberg, att 
hon inte själv kunde försörja sig och sin nyfödde son. 
Kommunalnämden skulle försöka få adress "å uppgifne 
Lägersmannen boende i Stockholm". Hon fick också ett 
tillfälligt bidrag på 10 kronor. I november 1891 inställde 
sig Stina hos nämnden och tillkännagav, att hon inte 
kunde försörja sig och sina båda söner, eftersom den 
äldste nu börjat skolan. Hon hade aldrig fått några 
pengar av barnafäderna. Båda hade emigrerat till ”Norra
America”. 
Kommunalnämnden beslöt med moderns medgivande  

att utackordera barnen. Själv skulle hon bidraga med 30 
kronor om året för barnens försörjning. 
Vid ett sammanträde i fattigvårdsstyrelsen den 1 februari 
1900 tillkännagav en hemmansägare i Västerum, att han 
hade Stina i sin tjänst och att han nu även ville ha till sig 
den yngste av hennes söner och försörja honom utan 
ersättning. En enig nämnd förklarade emellertid att de 
icke ansåg hemmans-ägaren lämplig till fosterfader till 
nämnde gosse. Det blev alltså avslag på 
hemmansägarens begäran. I slutet av år 1900 födde 
Stina sin tredje son, vilken hemmansägaren erkände 
som sitt barn. Han ordnade med utackordering av barnet 
och flyttade själv från trakten. I kyrkboken kan man läsa 
"flyttat till Norra America". Om resan verkligen företogs 
vet man ej, det blev dock ingen långvarig tillvaro i USA, 
ty efter ett par år återfinns han i Västervik. Han brydde 
sig dock inte om sin son, utan fattigvården fick betala 
fosterföräldrarna. Vidare beslöt Nämnden att "å sagde 
hemmansägare uttaga stämning". 
Om Stinas vidare öden vet vi ingenting. Detta är ett 
kvinnoöde bland många liknande i sekelskiftets Sverige.  

fortsättning

Utdrag ur boken: 
"Västerum från istid till nutid" 
Skriven av: Gerd och Sigvard Hjalmarsson & David Fogelberg



Upplaga: 765 ex (sommar 2000 ex). Tryck: Tryckcenter i Valdemarsvik. Ges ut i Tryserums och Östra Eds socknar samt Vråka by och ägs av Tryserums 
Intresseförening, Tryserums Hembygdsförening och Östra Eds Hembygdsförening. Vill du ha något infört i nästa nummer av Byabladet, meddela oss senast 18 feb. 
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga kostar annonser 100 kr styck. 
Redaktionen: Kajsa Norrby, Långrådna Gästgivaregård 1, 615 92 Valdemarsvik, epost: kajsanorrby@hotmail.com, tel 0739-88 13 99 • Anette Edström Karlsson, tel 
0123-310 48, epost: anette@stjarneberg.se • David Fogelberg, epost: david@vasterum.se • Lilian Nilsson, epost: ln8@telia.com • Ingalill Ivarsson, Nannyhill Gållösa, 
615 95 Valdemarsvik, tel 070-634 31 19. Trycks hos Tryckcenter i Valdemarsvik samt Screenprint i Norrköping. 
Bankgiro: 5707-8867 • Epost: byabladet@tryserum.se • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se 

Sponsorer

Utan er finns vi inte 

Byabladet

Anders Svensson Bockgård 

Café Kårtorp 

Dahlbergs Kross 

Echo-Butiken AB 

F.d tryserums kyrkliga syförening 

Fogelviks Egendom AB 

Jörgen Svensson 

LRF Tryserum/Östra Ed, 

Långrådna Kultur & Gästgiveri 

Bäckaskogs gård 

Roy Thellmans handelsträdgård 

Stjärnlanda Flygfältsförening 

Svenska Kyrkan 

 

Svenska Presenter 

Tjejlunkenstickarna 

Tjust-Eds Maskin AB 

Tryserums Friskola 

Tryserums Hembygdsförening 

Tryserums Intresseförening 

Tryserums Röda Korsetkrets 

Valdemarsviks El AB 

Valdemarsviks Sparbank 

Vångströms Golv eftr. AB   

Östra Eds Röda Korskrets 

Östra Eds Hembygdsförening 

Östra Ed-Tryserums  Bygdegårdsförening

Stort tack! Förutom nämnda företag vill vi 
tacka alla privatpersoner som bidrar till 
Byabladets fortlevnad. Det är viktigt att vi 
finns och syns! Genom att komma ut som 
papperstidning når vi personer som annars 
inte har tillgång till denna information. Bli 
sponsor och annonsera i Byabladet så det kan 
fortsätta leva vidare för en blomstrande bygd!

Dahlbergs 
Kross

Behöver du makadam, kross, grus, 

singel, sand?

0123-100 65 eller 0706715772

V R Å K A

Hjärtligt Välkomna! 

PUB 
8 februari

Vårens "Fredagskväll på Ekbacken" 25/1, 22/2 och 29/3  
Välkomna från kl 19.00 

Den  13/3 är alla medlemmar välkomna på årsmöte i Tryserums Intresseförening 
på Ekbacken kl 19.00. 

 
 
 

Ekbacken 


