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Efter ännu en varm och solig sommar hälsar jag
alla välkomna till en nv forskarhöst. men ftirst en
liten tillbakablick.

Vårprogramet inleddes med en dataträff som drog
väldigt mycket folk. Det är uppenbart att intresset för
datorer sprider sig. Även till årsmötet kom mång med-
lemmar, som efter förhandlingarna fick lyssna till
Gunnar Norlander som berättade om Skultuna Bruk.

Torsdagen den 20 april fick vi busväder med hagel,
vilket nog skrämde bort flera som hade tänkt komma
och lyssna till Helge Antlids barndomsminnen.

Helge Antlind

Vårutflykten gick till Karlstad, där Värmlamds
Sliiktforskarföreninss ordförande Lars-Gunnar San-

der hälsade oss välkommna. Vi blev bjudna på kaffe
och fick information
om de olika arkiven
som drinrymdaiGamla
Badhuset. Vi fick också
veta att Karlstad troligt-
vis får ett nytt landsar-
kiv, då en del arkivalier
skall flyttas till Göte-

borg. Hemresan gick
via Alsters Herrgård,
därGustaf Fröding föd-
des 1860.

En del av deltagarna på

v år utfltt kt en t ill K ar I s t ad.

På Jörsta raden vilrd-

förenin g ens o rdfö r ande
Lars-Gunnar San"der,

Bernhard Granholm och
Irene Luthmanmed rutke.
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kaffet under våra programkvdllar, i så fall 2ir vi tack-
samma för en påringning.

Irsta Kyrkskola är nu nerlagd, och vid utrymningen
råkade jag få se en kartong med gamla handskrifter.
Efter att ha dammat av kartongen visade den sig
innehålla bl.a. kvitton från personer som fått
uppfostringsbidrag eller inackorderin gspengar från
fattigvårdsstyrelsen i Irsta aren 1874 och 1888. Efter-
som mottagarna inte har kunnat skriva, iir de flesta
undertecknade med bomärke.
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Tre av klubbens grundare Torsten Ekström, Olof Grannerud
och Gert Jacobsen framför Alsters Herrgård.

Avskrivning av kyrkböcker fortskrider och nu är
följande församlingar klara.
Födda
Arboga stad
Badelunda
Köping (land)
Sevalla
Västerfärnebo
Alunda (C)
Vigda
Västerfzirnebo
Döda
Ramnäs

1 858- I 859
1820-1924
1860-1919, t9t9-r923
1898-1920
1759-1920
r779-1825

1898- 1920

1727-1732, 1743-1762

Kan du hjiilpa till med kontrolläsning är vi tack-
samma om du hör av dig till styrelsen. Du skall inte sitta
vid någon dator, utan bara kontrollera papperskopian
mot mikrokortet. Forskar du i andra delar av landet,
rekommenderar jag dig att titta i alla de medlems-
tidningar som vi får fran andra föreningar, och som står
i pärmar i forskarsal.

1. Du kan bl. a. skicka in efterlysningar. Många
föreningar publicerar medlemmamas antavlor (ca 5
generationer) i sina tidningar, så vi uinkte b örj a med det
också, om intresse finns. Välkommen med dina
antavlor! Erika Persson har hjiitpt till med att samman-
ställa och göra layouten på denna tidning, och hon är
naturligfvis tacksam för bidrag till nästa nummer. Ty-
vdrr kommer två av våra trogna medlemmar, Inga och
Ingemar Löfgren, att flytta från Västerås, varför vi
behöver få hjiilp av någon annan medlem med att
underhålla vår bokhylla i forskarrummet. Har du lust
att hjälpa oss med denna syssla hoppas vi att du hör av
dig till styrelsen. Vi önskar naturligtvis Inga och Inge-
mar lycka tillpå sin nya bostadsort. Vi vill också fråga
om det finns det någon som har lust att hjiilpa till med
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Kvittona för 1888 är prydligt numrerade och
hopsydda i ena hörnet och till sist säkrade med sigill.
Bakom en murstock fanns även en ritning med förslag
på ombyggnad av Irsta kyrka daterad 1903. Vilken tur
attjag passerade skolan denna dag, annars hade pappe-
ren nu legat på tippen.

Ordföranden.

Ny redaktör.

Mitt namn är Erika Pers son och j ag skall förs öka hj älpa
till och redigera Er tidning. Jag är tacksam för åsikter
om tidningens nya utseende och uppläggning. Utfö-
rande har jag tänkt gjort så, att varje ämne hamnar på
ungefrir samma plats i tidningen varje nummer, exem-
pelvis "Efterlysningar" ligger i slutet av tidningen. Det
blir förhoppningsvis lättar för Er art hitta det som
intresserar Er. Material för införande i tidningen tas
emot på samma sätt som tidigare, för utan Er medver-
kan blir det svårt att producera någon tidning.
Erika Persson

Ösby Tillberga
125 95 Västerås

tel.021-601 08
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Styrelsens sammansättning:

Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Suppleant
Revisor
Revisor

Sven Olby
Christer Jacobsson
Gunilla Pedersen

Kent Roos
Sten-Ove Sandell
Inga-Lill Persson

Peder Danielsson
Börje Bohiin
Sture Andersson

Ragnaröksgatan 12

Sjöbo, Haraker
Barkarö BygataT9
Box 10005
Rosenlund. Sevalla
Viktkastarg atan 7 4

Relävägen I
Eldhusgatan 3

Stålverksgatan 27

723 55 Västerås

730 50 Skultuna
725 9I Västerås

720l0 Västerås

725 95 Västerås

722 41 Västerås

12224 Västerås

724 8I Västerås

72413 Västerås

20494
73r r0
526 57

41 5t 43

620 65

33 t3 16

t4 51 78

35 61,23

35 22 59

Klubben bildades l3l3 L963 och iir medlem i Sveriges Släkfforskarförbund.

Klubbens organisationsnummer 878001 - 8324
Medlemsavgiften för 1995 iir:
Seniorer 70 kr.
Juniorer (under 25 är) 40 kr.
Familjeavgift 100 kr.
Postgironummer 9 605 4-2.
Meddela kassören om du ändrar adress.

De som inte betalat medlemsavgiften för år 1995 får en extra

medsdndes denna tidning! Avgifterna finns angivna ovan.

påminnelse genom att ett inbetalningskort

Höstens program.

På Servicehuset Herrgärdet,
Knutsgatan 2 D.
Torsdag den 28 september kl. 19.00.
Författaren och förre stadsarkivarien i Västerås Sven

W. Olsson berättar om Västerås lokalhistoria. Han
uppskattar också att få frågor från publiken. Läs gärna

i VLI:s serie "Historien om en stad" (95 05 11 sid 20
eller siirtrycket sidan 23) där även hans böcker finns
förtecknade. Kaffe eller te med bröd serveras för 30:-
Anmdlan senastden 2519 trllSven Olby, tel021,-20494
eller Sten-Ove Sandell tel.02I-620 65.

Onsdag den L november kl. 19.00
I samarbete med stadsbiblioteket inbjuder vi alla till en

kvdll med "Skrönor och skrock iBergslagen" berättade

av docenten och författaren Ebbe Schön från Nordiska

museet. Eftersom vi hoppas på en stor publik är före-
draget förlagt till bibliotekets hörsal, och vi tar ett

inträde på 40 kr. för icke medlemmar. Läs gäma någon

av hans böcker t.ex. "Folktrons år", "Hdxor och troll-
dom" eller "Älvor, vettar och andra väsen".

Torsdag den L6 november kI. 19.00.

Fil. dr. Bob Engelbertsson fran Uppsala berättar om

konstmästare och hantverkare vid Sala silvergruva.
Kaffe eller te med bröd serveras för 30 kr. Anmälan
senast den 13/11 till Sven Olby tel. 021- 204 94 eLler

Sten-Ove Sandell tel.02l-620 65.

Torsdag den 7 december kl. 19.00.

Kviill med information till nva medlemmar. Personlig
inbiudan utsändes.
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Kurser.
Kurs i ldsning av gamla handstilar.
Västerås släktforskarklubb håller en kurs i konsten att
läsa gamla handstilar, lördagen den 14 oktober 1995
mellan klockan 09.00-16.00. Pris c:a 150:-. Lokal:
Malmabergsskolan. Anmälan och förfrågan till kurs-
ledaren Ulla Sköld tel. 021-80 46 35

Datorn i släktforskningen.
Klubben ordnar en kurs med Macintoshdatorer i
Irstaskolan. Vi använder Disgen-programmet från DIS
i Linköping. Kursen omfattar 5 x 3 timmar (kl. 18.00-
21.00), och beräknas starta i oktober. För att hålla nere
kostnaderna krävs mins t 8 deltagare. Maximala antalet
är 14 stycken. Kursavgiften är 300 kr. Kostnaden för
Iitteratur (manualen till programmet) tillkommer med
100 kr. Denna kostnad avräknas vid ett eventuellt köp
av programmet, som kostar 500 kr. Anmiilan till Sven
Olby på tel02L-204 94 senast 18 september.

Släktforskarkurser under hösten

SKS Hallstahammar Holger Carlsson
Nyb. och Forts. Biblioteket, dag o tid meddelas
senare

SKS Suraharrunar Erik Stenberg
Kjellmogården, dag o tid meddelas senare
SKS Hökasen
Ti 18.30
ABF

Monica Holmgren

G. Envall-Larsson

Gå på nattfrieri
Kommentar till artikeln om folk och seder i Kila i ftirra nummret (sidan 9).
Ur stora boken om livet fiin.

I Dalarna och Norrland var det ända in på 1900-tatet
vanligt att pojkarna gick på natfrieri. Kanske har den
seden långt tillbaka i tiden förekommit i hela landet. Ett
par kvällar i veckan samlades pojkarna för att i samlad
tropp hälsa på hos flickorna, som låg och sov ute i lador
och fähus. En efter en blev de kvar hos någon flicka.

Niir paret lämnats ensamma låg de kanske och disku-
terade vad som hiint i byn under veckan, pojken bjöd på
karameller och kanske en klunk ur brännvinspluntan.
Ibland var flickan förutseende nog att själv ha en bränn-
vinsflaska nedstoppad i sänghöman. Innan det var dags
att gå, kokade hon ofta kaffe åt friarn.

Pojkarna fick på detta sätt en möjlighet art pröva sig
fram för att så småningom fastna för en speciell flicka.
Utan att behöva slälla en direktfrågakunde pojken pejla
flickans inst?illning genom att till exempel lämna kvar
sitt fickur hos henne som pant. Hlingde uret uppdraget
och tickande vid huwdgdrden niista gang han kom, var
saken så gott som klar. Låg det diiremot bortglömt i ett
hörn, fanns det inte mycket hopp . . .

Natdrierierna gav ungdomarna tillfiille att i ro och
enskildhet lära krinna varandra, ofta det enda tillfiille
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Arosgården, tid meddelas senare
Medborgarskolan Elsa Halvardsson
Ti I7.15 varannan vecka
Ti 19.00 Forts. varannan vecka
TBV
Ti 18.30

Gerd Svensson

som gavs nlir vardagen var fylld med arbete från morgon
till kvälI. När ungdomarna för övrigt träffade varandra
var det alltid i flock. Att visa sig ute par om par var
närmast anstötligt. Det kunde diirför inträffa att en pojke
varken hälsade eller såg åt flickan han delat siing med ndr
han dagen därpå mötte henne i byn.

Några utomstående fick inte delta i natfrierierna, det
var något av frimureri över dem. Hemlighetsmakeriet
gav upphov till misstolkningar. Priisterna rasade mot
nattlöperiet som av alla rättiinkande inom församlingen
borde betraktas som en skam, som man utlät sig på en
stiimma 1889.

Drir var man sdkert ute i ogjort väder. Natt'rieriet
innebar inte lösaktigt leverne eller gruppsex med en
modern term. Samvaron skedde enligt traditionsbundna
former. Pojken och flickan var fullt påftIädda - det var
kallt i uthusen diir de låg. Pojken tog på sin höjd av sig
stövlar och rock.

I de fall då nattfrieriet ledde till intim förbindelse och
flickan blev med barn förpliktade der till iiktenskap. Ve
den pojke som svek i ett sådant fall. Då blev domen över
honom så hård att han måste liimna hemtrakten.
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Unik matrikelsamling stannar i Grankulla.
( * på finska Kauniainen, stad 12 km nordväst om Helsingfors )

Glasblåsare och ostproducenter från olika tids-
perioder samsas med obrutna serier av läkare och
jurister, apotekare och lärare i en matrikelsamling i
Grankulla som dr unik för hela landet.

Samlingen är förmodligen den största som funnits i
privat ägo och köptes av Grankulla stad 1994. Nu finns
den arkiverad bakom glas och är tillgänglig för sl?ikt-

forskare och andra intresserade. Samlingen har tillhört
Boke Reuter i Grankulla som redan i unga år började
samla matriklar.

Boke Reuter uppgav i en intervju i Kaunis Grani
1990 att han hade tur som började samla matriklar i ett

tidigt skede då de ännu var lätta att få tag på. Idag skulle
det ha varit så gott som omöjligt att åstadkomma en så

komplett samling. Gamla matriklar dr svåra att hitta
och återfinns rätt sällan på antikvariat. Gamla sllikt-
böcker trycks i små upplagor och iir vanligtvis slut-
sålda.

Han samlade på rariteter som t.ex. Genealogia Sur-

silliana från 1857 i original och Äbo Akademis stu-
dentmatrikel från 1640-1827. I ett antikvariat fann han

den första juristmatrikeln från 1879 efter många års

letande.
I hyllorna i Villa Junghans finns t.ex. Sah-

ateollisuuskoulu 1921- 1964 och Handelssocieteten och
Handlandenas pensionsinrättning i Uleåborg 177 l-
1936.

Boke Reuter anlitades ofta av släktforskare under sin
levnad och hans kunskaper var mycket uppskattade.
Många minns också att han redigerat Svenska
Normallycei matrikel. Arbetet med Iyceimatrikeln tog
25 år och omfattade slutligen 7 698 namn.

Boke Reuters vilja var att matrikelsamlingen skulle
stanna i Grankulla i sin helhet och han skrev brev om
detta till staden åren 1993 och 1994. Den 216 1994
fattade stadsstyrelsen beslut om att köpa samlingen,

samma dag som Boke Reuter avled, berättar kultur-

sekreterare Clara Palm gren.

Grankulla stad köpte samlingen för 10 000 mark,

vilket är billigt. Vdrderare fran två antikvariat anser att

samlingen är värd 100 000 mark.
Staden fick överta Boke Reuters gamla hyllor och

böckerna och hyllorna flyttades från Thurmansalldn

till Villa Junghans där matriklarna nu arkiverats och

finns tillgiingliga för forskare.
Enligt Clara Palmgren är samlingen unik eftersom

den innehåller kompletta obrutna serier av matriklar
fran de mest skilda områden. Matrikelsamlingen inne-

håller omkring 1 000 verk.
Samlingen iir speciell för att den är lättåtkomlig för

vem som helst, den finns så att säga i "gatunivä" och

inte inlåst på något oåtkomligt bibliotek.
Bildningsnämnden i Grankulla har beslutat att

matrikelsamlingen måste leva vidare och kompletteras
med viktiga verk. Därför köpte kulturbyrån ekonom-
matrikeln i december.

I Villa Junghans finns också det lokalhistoriska
arkivet som innehåller alla tidningar som utgivits i
Grankulla sedan 1912, arkiverat material från 15 för-
eningar och en fotografi- och diasamling. Här finns

också en avdelning för diverse som innehåller fotoal-
bum, minnesalbum, brev och gamla butikskvitton.

Arkivet innehåller cirka 5 000 foton och 2 000

diabilder. Speciellt skolorna har flitigt anlitat fotoarki-
vet och kultursekreteraren håller cirka 10 föreläsninsar
per år och visar bilder från Grankulla.

Matrikelsamlingen och lokalhistoriska arkivet dr

öppet för allmänheten den första torsdagen varje må-

nad klockan 15-17

Sonja Hellmnn

Klipp ur Släktforskaren nr 1/1995

Ur VLT den 11 juni 1895
Urmakeriet kan i år den 12 juni fira sin 200-ärtga

tillvaro; yrket skildes år 1695 från klensmedsyrket,
hvilket det dittills tillhort. Dagen kommer att högtidlig-
hållas i Stockholm med sammkomst å Hasselbacken af
ddrvarande urmakare.

Annons ur VLT den22 augusti 1833.

Som pigan Anna Stina Lindgren är flyttad utur min

denst, så åtvarnas en hvar att ej till henne på min
Riikning utlemna penningar eller penningvärde, eme-

dan det af mig från dato icke honoreras. Westerås den

19 Augusti 1833. J. G. Söderberg.
Kakelugnsmakare.
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En arbetarhustrus arbetsdagar på 1890-talet

Meddelare: Arbetarhustrun Mina Lidbom, ftidd i
Skultuna 1E64.

5.30 Steg upp och kokade och drack kaffe.
Klädde mig.

6.00 Städning och därefter matlagning.
8.00 Frukost. En smula handarbete. Diskning.
9.00 Satte mig vid vävstolen om det inte var någon

särskild stökdag.
12.00 Började förberedelsema för middagen, på lör-

dagarna även innebärande ett besök i handels
boden först.

13.00 Middag och sedan diskning och därefter fort
sättning med vävningen. På eftermiddagen
drack man litet kaffe för sig sjiilv på en 10
minuter.

19.00 Kom männen hem. Kvällsmaten skulle vara
färdig.

19.30 Fortsattes vävningen en stund.

Någon eftermiddag gjorde man litet tvätt på ett par
timmar men vanligen sparades detta till storfvättarna,
som skedde fyra gånger om året och tog varje gång två
och en halv dag oberäknat matlagningen.

Sysslorna var ungefär desamma under årets lopp.
Vissa skillnaderförekom dock på grund av årstiden. på

våren hjälpte jag till med att sätta potatisen en kväll,
vilket inte tog mer än en timme. Vi hade också ett litet
blomland som jag ägnade en timme för rensning då och
då. Under den ljusa årstiden kunde man sitta och sticka
och virka om kvrillarna efter kvällsmaten kl. 19.

Storbak hemma borttogs I89I men vi bakade kaffe-
bröd och skorpor i den allmänna bagarstugan i ett av
stenhusen. Degen gjorde jag hemma men drog den
sedan på en kärra efter kl. 6 på morgonen. Det gällde då
att elda upp till frukosten. Efter denna kom man tillbaka
till bagarstugan och bakade. Jag satte fram titet middags-
mat åt mannen innan jag gick dit igen. På eftermidda-
gen torkades skorpor, vilket var klart till kl. 19. Sedan
blev det kvilll som vanligt.

På fredagarna var det städning och så bakning med
någon liten deg, vilket var klarr rill kl. 11. Sedan följde
uttagningen av mattorna och städning vilket tillsam-
mans tog c:a fem timmar.

På lördagarna handlande i affiiren som tog minst två
timmar. Sedan ägnades ett par timmar åt lagning av
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söndagsmaten och en halv timme till att ta fram kläder
åt mannen för söndagen. Jag kunde också någon gång
vissa lördagar Eäut i skogen på eftermiddagen, vilket
tog ett par timmar. Varje dag hämtade jag mjölk på
mejeriet, vilket tog en kvart. Till Västerås forjag ibland
och tog då tåget. Jag avreste kl. 9 på förmiddagen och
den resan tog en dag. Jag har sytt till husbehov men
också gjort glansstrykning mot betalning. Det blev
gärna en väv varje år ochjag ville gärna väva tolv alnar
per dag men då måste jag spara disken till kvällen. Mitt
mål var att hinna en aln i timmen. Niir jag inte vävde
skötte jag sömnad, stoppning, lappning och strump-
stickning mellan målen. På sensommaren och på hös-
ten plockades mycket skogsbär såsom hallon, lingon
och blåbiir. När vi sedan plocka hallon gick vi på
morgon och var hemma till middag. Lingonen tog
längre tid. Dem brukade vi plocka vid Nygårds mosse
dit man kom på två timmar, men då var vi flera timmar
i skogen. Gällde det blåbiir som fanns diir eller vid
Toftsjön tog der hela dagen.

Slakt har jag inte ombesörjt sedan jag blev gift.
Söndagarna var litet annorlunda Då gick vi upp 7 och
Il2 8 eller också gick männen upp tidigare och be-
stämde sig för att gä ut och promenera. Ibland var det
gökotta på söndagsmorgonen på sommaren. De bör-
jade tidigt på morgonen och höll på till klockan 11. Då
gick man i grupp och vi gifta fruntimren gick hem litet
tidigare. Middagen var vid samma tid på söndagen som
på vardagarna. Det tog eff par timmar att göra i ordning,
äta och diska. Det var sällan några bjudningar. På
somrarna satt vi ofta ute och läste och drack kaffe. På
söndagskvällen kunde vi gå ut och gå ett litet slag.
Godtemplarna hade ufflykter ibland till Ramnäs och
Slagårda. Vi akte dit i lövskrindor. Vi hade marsäck
med oss och drack kaffe där. Till logvallen kunde vi gå
och var då borta hela söndagarna. På vintern var det
slädpartier någon gång till Romfartuna, Sura och Svanå.

Ur Skultuna Bruks historia
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Amerikaveckorna i Kinda
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Det var bonden och byggmästaren Peter Cassel med
familj och tjänstefolk samt familjen Danielsson som i
maj 1845 reste från Kisa via Götakanal till Göteborg.
Ressällskapet uppgick till sammanlagt 25 personer.
Peter Cassel var den förste självägande bonden som
sålde sin gård för att resa till Amerika. I Göteborg fick
man plats "på lasten" på Briggen Superb som fraktade
stångjärn från Göteborg till New York. Överresan tog
åtta veckor och man fick själv ta med vad som behöv-
des i mat och husgeråd. I New York fick man rådet att
bege sig till Iowa diir det skulle finnas bra jord. Man
reste då med jåirnväg till Philadelphia, med kanalång-
are till Pittsburg och sedan flodångare nedför Ohio och
uppför Mississippi till Burlington i Iowa. Efter en
vandring påsju milnorrutfann man ett områdedärman
ville bosätta sig, i kuperad lite skogig terräng - mark
man kunde kåinna igen från hemma i Kisa. Man köpte
marken för 1,25 $ per acre, kallade kolonin för New
Sweden, och kunde nu börja ett hårt liv som nybyggare
i ett område där det i princip bara fanns några indianer
tidigare. Peter Cassel skrev många brev hem och dessa
var mycket positiva och beskrev Amerika ungefär så
fantastiskt som östgötama bara kunde föreställa sig i
sina drömmar. Bl a skrev han att "om man endast
hzilften av det arbete som man i vårt fädernesland
nedlägger på sin jord hlir användes skulle skörden
uppgå till det otdnkbara" och att "detta dr ett Kaanans
land, flytande av mjölk och honung". Dessa mycket
positiva brev och den debatt som följde i pressen

(Östgota Correspondenten) efter gruppens avresa från
Sverige lockade många efterföljare just från Kisa-
trakten. Man hade här också en mycket radikal apote-
kare (Carl Gustav Sundius) som hjälpte människor
som ville utvandra. Han startade 1846 Sveriges första
emigrantbyrå i sitt apotek, numera Cafd Columbia.
Detta hus inrymmer nu även ett emigrantmuseum om
den tidiga utvandringen från Kisa.

Det är faktiskt inte är mera än 150 år sedan den stora
emigrationen från Sverige till Amerika började. Den
som skulle pågåfram till början av 1900-ta1et och locka
mera än 1.2 miljoner svenskar till Amerika. Då var
Sverige ett fattigt land och människor reste härifrån till
något man trodde och hoppades skulle vara
"drömmarnas land".

Ur VLT den 21 september 1911
Till barmhärtiga människor vända vi oss med en

vädjan om understöd åt en arbetarhustru hiir i staden,
som genom den hiirjande barnförlamningen beröfvats
sin man och hvars enda barn för närvarande äfven
vårdas på sjukhus for barnförlamning. Som kiindt afled
i måndags arbetaren Oskar Johansson, Stora gatan, i
den hemska sjukdomen och hustrun står nu alldeles
utblottad.

Ur VLT den 7 mars 1934.
Ett mål av säregen beskaffenhet handlades på tisda-

gen inför Östra häradsrätt. En kvinna hade instiimt en

man med yrkande att han skulle förklaras vara fader till
hsnnes tvillingar. Med stöd av ett utlåtande av
medicinalstyrelsen beslöt emellertid rätten förklara
mannen vara fader allenast tili den ena av tvillingama,
medan den andra tillsvidare liimnades faderlös
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Femtio år sedan statsystemet avskaffades

Av Anna-Stina Strandin Freij

I år iir det femtio år sedan statsystemet, den gamla
anstiillningsformen för lantarbetarna, avskaffades och
en fast lön infördes även för denna yrkesgrupp.

Det var Gunnar Striing som 1945 undertecknade den
centrala uppgörelsen. Han var då ordförande för Lantar-
betarförbundet och hade som ombudsman kämpat i
många ar för bättre villkor för Sveriges lantarbetare.

Staten innebar att största delen av lönen utbetalades in
natura, i form av en liten ofta undermålig bostad, ved,
spannmåI, mjölk, potatis, sill, lutfisk, salt och dylikt.

Städjebeviset har jag inom glas och ram på min
köksvägg sedan snart trettio år. Genom mitt politiska
engagemang kom jag på 60-talet i kontakt med Konrad
Pettersson, en gammal man som bodde på Över-Järna
ålderdomshem. Han visade mig då sitt gamla stiidje-
bevis från 1904 då han tog ansuillning på Langbro gård
i Vårdinge. Dokumentet i folioformat var tummat och
slitet så det nästan föll sönder. Konrad hade säkerligen
visat det för många under årens lopp.

Jag fick förtroendet att laga och kopiera hans dyrgrip.
En kopia fick jag behålla och en annan fick ålderdoms-
hemmet inramat för att minna om gamla tider. Det blev
aldrig av för mig att skriva ner vad Konrad berättade om
hur hans familj såg ut då 1904, inte heller minns jag hur
många som arbetade på Langbro gard. Det ligger nu och
pockar i mina tankar som en forskaruppgift.

Det som upprörde mig då och gör så varje gång jag
läser städjebeviset på min köksvägg iir att man skrivit in
i avtalet att hustrun är skyldig att deltaga i mjölkningen,
när så påfordras mot 10 kronor i månaden. Även om tio
kronor var en inte foraktiig summa för nittio år sedan så
fick hustrun kämpa hårt fcir den lönen. Mjölkningen
kaliades för den vita piskan. Men en gift kvinna var ju
omyndig, mannen hade rätt att föra hennes talan och var
hennes målsman. Först 1920 fick en giftkvinna genom
den nya giftermålsbalken rätt att vara myndig och tala
för sig själv. Ja, hon fick då rill och med ra ansrällning
utan makens medgivande.

Ivar Lo-Johansson och Sven Jerstedt har bland andra
dokumenterat ståtarnas liv. Manga iir de släktforskare,
med statare biand sina anor, som kan intyga att statarna
flyttade ofta. Det var ofta de dåliga bostäderna som var

anledning till statar{lyttningen i oktober i den s. k.
"slankveckan", den enda tiden på aret som var arbetsfri.
Men även en hård arbetsgivare bidrog till att man
flynade och hoppades på att få det bättre på näsra ställe.

Då statsystemet upphörde hade det funnits i omkring
200 Ftr.

Hilr syns Gunnar Stang vid ett miite på 1930 - talet.
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En riksdagsmotion om den nya
folkbokföringen

iii ffiiii.i.'.i.,li...i...iii

ri:lt$dflgeftr.:':,:.:.:.:.:.:',..': . ' .'.' '',.,.,,.,:,.,. ': :

till riksdagen

Den I juli 1991 trädde nu gällande lag om folkbokfö-
ring ( 199 I :48 1 ) i kraft. Redan före dess tillkomst uttala-
des från flera institutioner och organisationer farhågor
om problem med tillgZinglighet, kontinuitet m m, inte
minst med tanke på framtida forskning.

Det finns olika uppfattningar om hur den nya ord-
ningen fungerar för den dagliga löpande verksamheten,
men efter inledande problem tycks det hela fungera på

ett tillfredsstiillande sätt om man endast ser till själva
registerfunktionen. En del bristerhardockbelysts. En av
dem gäller att det t ex föreligger risker med att svenska
priister med vigselrätt, som tjänstgörutrikes, till skillnad
från de territoriella församlingarna i riket inte är ålagda
att hälla sig med ministerialböcker och att det kan bli
svårt att dokumentera förrättningar av juridisk bety-
delse, om handlingar inte blivit registrerade eller om de

för någon efter en längre utlandsbosättning förkommit.
Med en starkt tilltagande internationalisering kan inte
bort ses från frågans betydelse.

Folkboldö rin gs I agens besfämmelser har ocks å s am-
band med lagen om folkbokföringsregister(1990:
1536)och arkivlagen (1990:782). Flera av den sist-

niimnda lagens ändamålsbesfämmelser upplevs av många

som svåra att uppfylla niir den och folkboldöringen
möts. Från flera håll har uttalats farhågor för att nuva-

rande regler och praxis kommer att medföra men för
forskningen inom t ex områdena för medicinhistoria,
sociala frågor och genealogi.

Lagen har nu varit i kraft under några år. Tillräckligt
omfattande erfarenheter bör alltså ha kunnat vinnas för
att göra en uwiirdering och uppföljning . Samtidigt kan
eventueila brister som kan påvisas inte ha medfört större

men än att de enkelt borde kunna rättas till.

Hemställan

Med hiinvisning till det anförda hemstdlls att

riksdagen ger regeringen till känna

vad i motionen anförts om behovet
av en uppföljning av 1991 ars folk
boldöri n gs I ags ti ftn in g.

Stockholm den 18 januari 1995

Lennart Friden (m)
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Ur oliko kyrkbocker
5ö vor det förr

I Karl Hults år 1918 utgivna fnÖNtfe OV
LJUSNARSB ERG skriver han bland annat om skolvä-
sendet. "Redan 1635 omtalas den första skolmästaren.
Denne var djäkne och hette Erik samt kom från Falun.
En liingre följd av år verksam i lärarsysslan vid Bruket
var Petrus Mattie Pedagogus (Petrus Mattsson), som
även kallade sig Hermelius, var född 1632 i Hedemora
och dog 17 02. Gifte sig 1 663 med en finsk hustru Brita
Sigfridsdotter. Erhöll Bergstingsrättens tillstånd att
upptaga ett nybygge nära prästgården, än i dag kallat
Djekens bygge. Sålde sedan detta och löste ett torp vid
Nya Vägen. Petrus Mattsson blev stamfader till Äker-
grenska släkten. Kom till Ljusnarsberg som djiikne
1661 och begynte läsa för barn. 1663 höll han till med
sin skola i nya sockenstugan och hade i lön 15 daler.
1667 lovades honom av kontraktsprosten och försam-
lingen att få så mycket i lön som en tunna råg då gällde,
l2 daIer. i* tlS+ var barninformatorerna två. Det zir

möjligt att de hette Häggberg och Fernell . l7 63 var en
nyligen antagen till skolmästare. Hans lön var ännu
ringa varför en årlig kollekt pä 4:e srora böndagen
beviljades honom. Kyrkans håv skulle dock föregå och
skolmästarens följa efter. Ungdomen blev vid detta
tillfälle av biskopen Lars Benzelstjerna berömd för en
vacker insikt i stavning och innanläsning jiimte ett i
övrigt gott begrepp om själva saken."

Av George Nordwall

Bokhållore i Sikfors

Den som Karl Hult antog kunde heta Fernell var Karl
Jernell född 1710 i J:irsjö by, Kumla socken örebro län.
Fadern var rusthållare dåir och smed under Kungl
Factorie, ett militärt företag för vapentillverkning.
Karl Jernell hade andra planer han blev bokhållare i
Sikfors och Ljusnarsberg och blev såsmåningom "Sch-
olaemäster". Till Lj usnarsberg kom han redan p ä Ii 40-
talet. Gifte sig 1745 med änkan Christina Wallding på
Nya Vägen (dotter till Petrus Mattsson ovan). Hon dog
i mars 1762, aktenskapet var barnlöst. Äret efter gifte
han om sig med Elisabeth Erichsdoner född i
Guldsmedshyttan 1733.I detta äktenskap föddes en
son Carl Lorentz. Han blev som sin farfar smed,
flyttade till Vedevåg och blev ingift i smedsläkterna
Casimir och Hilpher. Skolmästaren Karl Jernell avled
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i januari 1770, nästan 60 år gammal. Dödsorsaken var
Dureklop, ett samlingsnamn för kolik - bukrev - rödsot
- magplåga.

Han var min mormors farmors farfar.
Av Georqe Nordwall

Dröpf ov biörn

Ur Skinnskattebergs dödbok 1739
Olof Hansson ifrån Nedre Sunnanfors därest han ock

är född uti Juni månad 1703. Fadern bergsmannen
Hans Nilsson ibm, modern hustrun Kiersten Jons-
dotter. Blivit döpt, kunnat väl läsa i och utan bok ock
förstå sin kristendom. Sedan hans käre broder vart död
har han förestått sin broders hus med de små barnen.
Blivit illa angripen och hanterad av grymt och bestialiskr
djur, en björn påBaggåbruk, som honom jämmerligen
sargat och sedan i en djup göl i ån nederkastat och
förkviift. Hela olyckan timade den 31 Aug sistlidna.
Saktmodeligen och kristligen levat 36 år 11 veckor.

Axel ThedvaII Södertälj e.

Föll ov hösr

Ur Skinnskattebergs dödbok 1750
Hindrik Ersson i Tackbyn född ibidem 167 1 . Fadern

var Erik Andersson modern hustrun Lisa Hindriks-
dotter. Döptkunde viil läsa i bok och förstå sin kristen-
dom. Varit gift i 33 år med sin efterlevande maka
Hustrun Kierstin Jönsdotter, med vilken han kärligen
sammanlevat och med henne avlat 5 barn,3 söner 2
döttrar. 2 söner och 2 döttrar leva. Fört en stilla och
beskedlig vandel. Den 13 Mai ägnade han sig till
kyrkan, i uppsåt att taga den heliga nattvarden. Men vid
Gokärbroen skyggde hästen honom av och släpade
honom till dess steglädret gick av. Då han sedan illa
stött och medfaren bars in i Gokära. Blev samma dag
besökt med nattvarden, under gudelig beredelse Sali-
gen avsomnade 2 timmar dd.refter. Begrovs den 20
Mar.19 är.

Axel Thedvall Södertäli e.
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IN NOMINE JESU.

Förteckning och kort berättelse om dem som uti
Badelunda församling genom döden avsomnade äro

fran ar LlI6 i maj då diirsuides voro sockenpräster;

Jacobus Öhrling och Jonas Arhusius.
Så står att läsa som inledning till församlingens

dödbok. Ur denna återges hdr vad som skrevs om NILS
NILSSON, Erich Olofssons svdrfader i Långby, som

begravdes den 14januari 1728.

Denna vår sal. ChristendomsbroderNils Nilsson ifr.
Långby här i församlingen är född hit till världen åhr

I 635 av ärlige och christlige föriildrar i södra gården uti
Hallsta och Romfartuna socken, fadren Nils Johans-

son, modern Maria Pärsdotter, vilka hans föräldrar
hava icke allenast låtit honom komma till dop och

kristendom, utan ock dragit om honom, så länge de

levde, all annan sorgfällighet som kristliga föräldrar
ägnar och åligger. Men som Gud kallade dem ifrån
honom uti hans barndom haver han på några ställen
måst däna, och det intill det han blev 18 år, då han sig
i krigstjänst begav, blivande sventjänare för Aberga i
Tillberga socken och var ute i krig i 20 fu. När han

därifrån hemkom trädde han i äktenskap med sin
kvarlämnade maka, änkan hustru Margareta Matts-
dotter, som den tiden var i Kålmstad och Björkstad
socken, och levde med henne tillhopa i 50 år, välsigna-
des av Gud under varande iiktenskap med 5 barn, I son

och 4 döttrar, varande en dotter död allaredan första
dan. Sedan bodde han med sin hustru i Grinda och
Odensvi socken 6 är, i Tibble och Skultuna socken i 7
år, i Nicktuna och Tortuna socken i 2 äLr, i Pyske och
Björksta socken i20 tLr. Sist kom han för något mer än

5 år sedan till sin måg Erich Olofsson i Långby då den

andra hans måg i Björksta socken tog till sig sin
svärmoder.

Nu på något mer än ett åt sedan har han mest alltjämt
hållits vid sängen, förorsakad därtill av allehanda
ålderdomsbräckligheter. Och som han kiinde att det

begynte lida till änden så lät han sig bespisas med

Herrens Högw. Nattvard den 2januari.
"Afsomnade derpå stilla och sachtmodeligen" nat-

ten mellanden6 &7 ejusdem, dåhan hiiriviirlden levat
uti 93 tu

Av Georg Nordwall (Örbackgruppen)

"BeYqro, tillgöngliggöro och
levondegöro orkiv"

Ur ALU-INFO nr L0 mars 1995

Niir vi hör ordet arkiv tänker vi ofta på en mdngd

dammiga pärmar med en massa tråkiga papper i. De

som någon gång kommit i kontakt med arkiven på jakt

efter uppgifter inser snart vilken guldgruva dessa är.

"Arkiv och kultur till tusen" är det riksomfanande
projekt som hittills nått flest antal engagerade männis-

kor. Just nu finns cirka 600 personer engagerade i
programmet. Målet iir attkunnanå cirka 1 000 personer

fram i vär.
Vi har haft det lite trögt i starten, säger Roger

Forsberg, regionansvarig för region norr. Men nu bör-
jar vi få luft under vingarna och nya projektledarur
bildningar på gång.

Ger riktiga jobb
Anordnare ar SVaRGst,A.rkivinformation.

Starten sker med hjälp av ALU, men i en förlängning
är det tänkt att det ska ge en del "rilftiga" jobb.

Redan finns man etablerade i över 30 kommuner
som ALU projekt runt om i landet. Man arbetar med att

dataregistrera arkivförteckningar för att snabbt kunna
lämna information om arkivbestånd till forskare och

allmiinhet. Ett arbete som är omöjligt utan ALU.
I de lokala projekten sysslar man också med att lägga

in en del av informationen från arkiven in i dataregister.

Det handlar i inledningsskedet om orts- och gårds-

namnsregistrering med husförhörslängder som käll-
material.

Målet är att göra arkiven mer lättillgängliga för
släktforskare och andra som söker information den

vägen. Via databaser ska sökandet efter information
underlättas.

SVAR har idag sin bas i Ramsele. Om ALU-pro-
grammet blir riktigt Iyckosamt räknar man med att

kunna starta forskarcentrum på fler platser runt om i
landet.

Bengt-Erik Näsholm, chefen för SVAR, kan nås på

telefon 0623 - 125 00.
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I\IYTT PA RIKSARKTVET

Sedan januari 1995 har Riksarkivet (RA) plockat fram
en del av de mikrokort, som man tidigare varit fvungen
nfi Sssuilla fram. En del av materialet fanns tidigare i lilla
forskarsalen.

Mikrokorten syns väl i sina blå plastpärmar på hyllorna
längs långväggen liingst fram i stora forskarsalen till
vänster om salsvakten. Till hjiitp att läsa dem finns wå
mikrokortsliisare på p latserna n ärm ast korten.
Det är för det mesta inte några fullsländiga serier som dr
mikrofilmade, utan man kan säga att det iir fragment
eller strödda nedslag i samlingama som RA skydds-
filmat eller filmat på bestiillning åt forskare eller andra
institutioner.
I början av februari 1995 fanns följande mikrofilmade
handlingar län och direkt tillgiingliga uran besriillning.
Utförligare innehållsredogörelser finns i SVAR-piir-
marna och i många av pärmarna nedan. RA kommer
fortlöpande att fylla på med nya kort.

Allmogens besvdr (2 piirmar)
Victor Balcks arkiv (1 pärm)
Birginas revelationer (=uppenbarelser) (1 pärm)
Boupptecknirga., adliga (Svea hovrätt) (13 pärmar)
1736- 1 860, register ll 31 -1916
Brottmål vid Göta hovrätt; Jönköpings, Kalmar,
Värmlands, Viistergötlands och östergötlands tin (4
pärmar)

Acta criminalium (brottmålsutslag) I 63j - 1652
Criminalia 1635-1688
Handlingar i Riksarkivet 1669-1728 (i piirmen Tioll-
dom)
Kungliga brev, resolutioner 1636-17 62
Protokoll 1687 -17 56

Utslag 1693-1800
Domböcker ( I 14 pärmar, varav 2 med tingslagsregister)

Gotlands län (1 piirm) 1649-1821
Gävleborgs län (6 pärm) 1601-1821
Jämtlands l:in ( 1 pärm) 1690-1838
Kopparbergs län (8 pärmar) 1646-1824
Norrbottens liin (6 piirmar) L698-1829
Stockholms liin (12 pärmar) 1633-181 1

Städema (15 pärmar) 1700/1800-tal
Sörmlands liin (8 pärmar) 1591-1813
Upplands län (13 piirmar) 1548-1802
Vdsterbottens ldn (3 piirmar) 1672-1809
Viisternorlands län (11 piirmar) 1680-1845
Viistmanlands llin (12 pärmar) 1599-1825
Örebro liin (15 piirmar) 1660-1822

T2

Döda fallet (Justitierevisionen, Alfter) (1 piirm)
Fabriksberättelser (Kommerskollegiet) (20 pärmar)
1140-1815,1863-1895 samt ett korr för Finland 1747-
1807

Fangar i Ryssland, svenska (1 piirm) 1700-1721
Genealogica (Settergren Yol 225) ( 1 piirm)
Jordeböcker (4 piirmar)

Gotland 1646-1684
KopparbergsLän 1'142

Livgedinget mantaUjordebok I 65 1 - 1 689
Malmöhus lan1687-1731
Niirke 1649-1138
Värmland 1649-1738
Vlisterbotten 1630- 1699, 1127 -T7 50
mantaUjordebok 1701- 1730
Viisternorrland ll49

Kyrkor, riuringar (t piirm) Alnö-Överliinnäs
handlingar (1 pärm) 1700-1810, 1906-1917
Lagmansrätter (Svea hovrätt) (2 pärmar) 1620-1700
Landshövdin geberättelser (9 p iirm ar) 17 3 4- I7 7 2

Landskapshandlingar ( 1 4 piirmar)
Dalarna 1571

Dalsland 1551

Hiilsingland 1629, 1630
Hiirjedalen 1564,1566,1569, | 51 0
Jiimtland 1564-1633
Medelpad 1552-1634
Nonland 1552-1630
Norrlands lappmarker | 5 5 4- 1620
Småland 1533

Uppland 1638

V?irmland 1568

Vdsterbotte n I 539 - I 629
Västmanland I 53 8, 1 542,1 57 2,1 614,1 6 | 5, I 625,1 626
Ängermanl and | 5 4I - I 629

Länsräkenskaper, landsbok, verifikationer ( 10 pärmar)
Norrland l63L - 164I (3 piirmar)
Vlisterbotte n I 642- 1699 (6 piirmar)
Viistemorrland/Gävleborgs liin I 650 (l p?irm)

Mantalslängder ( I 3 piirmar)
Blekinge 1760-1168
Gotland 1692-1860
Gästrikland 1634-1636
Jämtland/Flärj edalen | 630 - | 645
Livgedin get m antaVjordeb ok 1 65 1 - 1 6 89 (i piirm med
jordeböcker)

M alm öhus I än l7 67 Viisterb otre n ll 26 - li 49 (se även
pärm med jordeböcker)

Viisternorrl and 1623, | 636 - Li 3 |
Viistmanlan d | 642, | 662- | 69 4
Ångerm anl and | 623 - I 69 3
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Nya Sverige, församlingar, sjöfart, kyrkan, böcker (1
pärm)

Pro vinsi alläkarnas årsberättelser (7 p?irm ar) l7 69 - | 869

S:t Katarina förs. i S:t Petersburg (7 piirmar)
död/begravningslängder 1 733- I 890
flynliingder 1826-1895
födelseliingder 1733- 1 890
inty g/rung örelser I7 26- | 882
konfirm ation/kommunionlängder 1 7 33 - I 900
Iysnings/vigselkingder l7 26- 189 |
personalböcker 1726- 1 885
rdkenskaper/kassaböcker I 733- 1 804

Skattebrevskoncept, register (3 piirmar) 17 00- l7'7 5

Stadshistoriska institutet (20 pärmar) register till
medeltidsdiplom, kungliga brev 156 1-1923. riksdags-
handlingar. ämbetsverkens skrivelser till Kungl Maj:t
Stockholms läns arkivregister (1 pärm)
Svea hovrätt, Liggare över instämda och vädjade mål
"Janus regius " (1 piirm) 1614-1748
J Svedberg: Svecia Nova/Niurenius, Laplandia
(manuskriptsamlingen) ( I pärm)
Trolldom och vidskepelse (Riksarkivets ämnessamling)
(1 pärm) 1584- 1763
Tullräkenskaper (1 pärm) Luleå,/Torneä 1774
Landtullen, personella berättelser (1 piirm)
Uppfostringskommittdn 1 8 12 (1 piirm)
Älvsborgs lösen, 1571 och 1613 (1, 2 piirmar)

Chris Henning, AnRopet 1995:1

Göta hovrätts arkiv

Göta hovrätts arkiv är inrymt i lokaler på andra
våningen i "Folksamhuset" (Lantmätargränd 4, Box
2223,550 02 Jönköping, 036-156 564) och har öppet
kJ9-12 och I 3- 15 måndag-fredag. Det finns en forskar-
sal med åtta platser. Arkivföreståndare är Gun Peters-

son som ensam sköter ruljansen.
Arkivet är ett rent domstolsarkiv som endast omfat-

tar arkivalier uppkomna inom domstolsväsendet. Det
finns handlingar från slutet av 1500-talet till idag som

omfattar 6 000 hyllmeter. Adelsbouppteckningar, testa-

menten med mera T628-1916 finns här, men
bouppteckningar efter "vanliga" personer måste sökas
i respektive landsarkiv. Även originaldomböckerna
måste sökas i landsarkiven eftersom det endast är de så

kailade renoverade eller reviderade (alltså avskrivna)
domböckerna som finns i hovrättens arkiv. Samling-
arna är väl förtecknade och lättillgiingliga.

Rotposten 1994:3

Det stora sYarta året 1695

Är I 695 kom att kallas Det stora svartåret, av dem som
överlevde.

Det året låg snön kvar in i mitten av maj och vårsådden
kunde inte avslutas förriin framemot midsommar. När
sommaren äntligen kom, var den kall och regnig. Mycket
av den säd, som myllats ned kunde inte ens gro. På
många hall siirskilt i Norrland, såg man bara enstaka
gröna strån.

Ndr det sedan visade sig, att regnet och kylan fortsatte
på hösten och den höstsådda rågen multnade bort, var
katastrofen ett faktum.

Brödsädspriserna steg i höjden. En tunna råg kostade
tio riksdaler silver och en tunna korn fyra riksdaler. Det
hjälpte föga att kung Karl förbjöd utförsel av sdd och
underlättade import, för det fanns inget att köpa.

Vdrst var situationen i Viirmland och i de norra
delarna av landet. Sju farryg lastade med säd skickades
till Norrlandsstäderna, men de led skeppsbrott i
höststormarna. Inte en tunna säd kunde räddas. Det
berättas om regementen där 200-300 soldater svalt ihjä1.

Historieskrivaren Anders Fryxell har skildrat det
fruktansviirda året. Visserligen är det 150 års distans
till det han skriver om, och inte tillämpar han heller
senare års källkritik, men hans skildring biir inte desto
mindre äkthetens prägel.

I den gamla nordiska mytologin talades om den

ohyggliga vinter, fimbulvintern, som skulle föregå den
stora världsdomen Ragnarök. Manga i Sverige 1695

måste nog ha trott att det var denna fimbulvinter som nu

börjat.
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Tips!

Missa inte dopvittnet
av Rolf Lundin

När jag först började leta efter mina anor gjorde jag
inte särskilt noggranna noteringar rörande dopvittnen,
varifrån dessa kom eller vad som angavs om brud och

brudgum i vigselnotiserna etc.. Nu efter ungefär 25 år

vid rullfilm och mikrokort har jag helt ändrat attityd
vilket också gjort att jag kommit ett steg längre med
mina antavlor. Min hustru har anor från Gunnilbo i
Västmanland och där slutade en av grenarna med
smeden Olof Persson Lemon 1667 -L726 och hustrun
Maria Ersdotter f l,672.Inte heller andra forskare hade
kommit längre och jag var nyfiken på notering rörande
deras vigsel menkunde inte återfinnadennai Gunnilbo.
Makarna fick i Gunnilbo 11 barn under tiden 1696-
1719 och jag koncentrerade mig nu på noteringarna
kring de olika dopen. Den 2I/8 1702 är ett av dop-
vittnena "pigan Anna Erichsd:r Lundby Tull Odensvi"
och den 1l/8 1705 "Pehr Ersson Lundby". Något
Lundby har inte återfunnits i Gunnilbo och skulle ju
kunna vara en förenklad skrivning av exempel Lundby
Tull. Pehr och Anna kunde ju vara syskon dels med
varandra men också med Maria Ersd:r. Jag började
därför intressera mig för Odensvi och då i första hand
vigselboken - och se - under vigda 1692 stod att läsa
"Olof Peterson från Gunnilbo och Flena Hammar och
Maria Erichsd:rLundbyTull 2 oktober". Någon födelse-
notis för Maria har inte återfunnits men med hjälp av
hfl etc. synes klart att de tre var syskon och vidare att
deras föriildrar var Erich Nilsson och hustrun Brita. I
hfl för Gunnilbo finns makarna också upptagna under
Flena diir man kan läsa att Olof Person var från
Hemmingbo. Under Hemmingbo fann vi senare Olofs
familj. Namnet Lemon läggs till kring sekelskiftet
1600 - i700 möjligen fdr att skilja Olof fran sn annan
smed som också hette Olof Persson.

Liknande hdndelseinträffade vid forskning i Ösmo
Stockholms liin. Där hade vi makarna Olof Persson
1 7 0 8 - 1 7 8 3 och hus trun Kierstin (17 04) - 17 1 6 i Öfverfors
där hustrun helt klart var dotter till Pär Jöransson
Öfverfors men varifrån kom Olof? Vigselnotisen i
Ösmo gav ingen ledtråd utan där står bara "Drängen

Olof Persson och p Kierstin Pärsd:r Öfverfors". Som i
föregående exempel började jag "lusläsa" dop-
noteringarna. Paret fick 12 barn under tiden 1726 -
1748 och samtliga föddes under Öfverfors. Vid dop
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avseende sonen Olof 1/10 l74I är ett av vittnena
"hustru Brita Pärsd:r Nora i Västerhaninge sn". Detta
gav mig anledning att närmare studera kyrkböckerna
för sistnämnda församling och det var inte svårt att
upptäcka att Olof och Brita var syskon och att föriild-
rarna var Pär Ersson och Karin Ersd:r.

Mitt sista exempel iir också från Västerhaninge i
Stockholms län. En av grenarna i min antavla slutade
sedan liinge med skogvaktaren på Hiiringe Per Wahl-
gren (1735)-T792 och dennes maka Anna Andersd:r
1733- 1819. Anna var f under Wälsta i Västerhaninge
och vi k?inde tidigare till hennes fördldrar - men vi
letade förstås efter uppgifter angående Per. Vid flera
tilltällen hade jag plöjt igenom vigslarna i Västerha-
ninge utan att hitta någon Wahlgren. Det vanligaste var
ju att vigseln ägde rum i brudens församling. Kanske
var det Annas andra gifte - kanske hade hon med sin
första make flyttat ur församlingen diir hon vid makens
frånfälle gift om sig. Jag började d?irför med vigsel-
notiserna i hennes födelseförsamling ännu en gång - nu
sökande efter någon brud Anna Andersd:r. Denna gång

hade jag bättre tur - 1163 står "10/4 Wigdes dr Per
Larsson Hemfosatorp och pigan Anna Andersd:r
W.nora". Här hade vi vårAnna som var f underWälsta
men vars familj omkr. 1740 flyttade till W.nora
(Västnora). Per Larsson och Anna Andersd:r bosätter
sig till en börja med i Hemfosatorp men flyttar enl hfl
under (1766) till Hiiringe. Nu fann jag också min
farmors mormors mors födelsenotering 1767 "27/4
Skogvaktaren Per Larsson i Stenhuset Skogvaktartorp
Häringe och hans h Anna A.d dotter Christina". Efter-
som fadern enl hfl hetteWahlgren hade jag tidigare gått
förbi denna notering. Ingenting i böckerna tyder på att
Per skulle ha avlidit och att Anna därför skulle ha gift
om sig och i hfl finns samtliga personer kvar fram till
1792 med det undantaget att Per, i vart fall, fran juli
1769 kallas Wahlgren istället för Larsson. Någon för-
klaring till namnbytet har jag inte Iyckats få men
möjligen kan detta ha varit påbjudet av arbetsgivaren/
ägaren till Häringe - den närmast före Per tjänstgö-
rande skogvaktaren på Hiiringe kallades niimligen också
Wahlgren. Under Hemfosa och Hemfosatorp kunde vi
nu finna både föräldrar, far- och morföräldrar till Per.

Så - var rädd om de små ibland tillsynes oväsentliga
uppgifterna i kyrkböckerna - de kan hjälpa oss ytterli-
gare någon generation tillbaka ochieller förklara speci-
ella förhållanden.
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Släktforskning i Estland

Ur Sukutieta 411994

Artikeln beskriver hursliikforskningen började i Est-
land av adelns behov att bevisa sin håirkomst. Den
egentliga estniska sliikforskningen vidtog vid grundandet
av Estlands eugenetiska och genealogiska siillskap 12.6.

1931. Före kriget hade föreningen under sina första 8 ar
lyckats samla uppgifter över 2 000 slälter men dessa har
inte alla kunnat bevaras. Under den Sovjetiska epoken
upplöstes sdllskapet 3.12. 1940 såsom varande opas-
sande till den kommunistiska ideologin.

Under kriget försökte läkaren, prof. Hans Madison
återuppliva slillskapets verksamhet på våren 1944,men
den nya sovjetinterventionen kullkastade planen. All
genealogisk verksamhet blev beroende av privat verk-
samhet " under jorden". Mycket gjordes under uick-
manteln "hembygdsforskning".

Då sovjetsystemet började sönderfalla ar 1989 upp-
stod en ny öppen verksamhet med seminarier för släkt-
forskare. Estlands genealogiska sdllskap grundades på
nytt 5.5. 1990 med 50 medlemmar. För tillf?illet har
sällskapet 170 medlemmar. Åtta rådgivningspunkter har
grundats på olika orfer, bl.a. i Tällinn, Tartu och Viljandi.

Möjlighetema att idka släkforskning i Estland skiljer
sig stortfrån förhållandena i Finland och Sverige. En del
av arkiven rir öppna för allmiinheten men en del har inga
utrymmen eller personal för att hj iilpa forskare. Artikelns
författare ger hdr efter en beskrivning av de olika arkiven,
historiska arkivet (Eesti Aj alooarhiiv), statsarkivet (Eesti
Riigiarhiiv), stadsarkivet i Tällinn (Tällinnan linnaarhiiv),
landskapsarkiven som har uppgifter fr.o.m. 1945, de
kyrkliga arkivens kyrkböcker, civilregistret (Eesti
Perekonnaseisuameti Arhiiv) vari även ingår de iildre
kyrkböckerna, samt museerna i de olika landskapen.

Den som önskar hjiilp av det estniska sällskapet för att
hitta fran Estland komna släktingar, bör ange var den
eftersökta personen levde och helst till vilken församling
han hörde. Då mikrofilmning åinnu inte har varit i bruk i
nämnvdrd grad och då lan mellan olika arkiv inte före-
kommer, bör forskarna resa separat till varje arkiv vilket
medför tidsspill och kostnader. Sällskapet har inte heller
personal som kunde vidta forskning på bestiillning.

Ordföranden i Estlands Genealogiska Förening:
Harri Talvoja
Söpruse pst. 214-88
EE 0034 Tallinn
Tel. bostad W9 3122 520 488,
arb 009 3722 612265.

Sverige - Danmark.

Whilly Roos i Frillestad, Påarp, iir gift med en danska
och har diirför släktforskat på båda sidor om Öresund.
De svårigheter av olika slag han då mött har gjort att han
startat ett projekt för att hjiiipa forskare i dessa båda
länder. I dena projekt vill han nu ha hjiilp av forskare i
olika delar av landet men kan samtidigt erbjuda en hel
del hjälp.
* Whilly önskar kontakt med forskare som kan

hjälpa danska sliiktforskare att finna slliktingar i
Sverige.

* Om du hittat danskar bland dina anor vill han
ha uppgifter om dem till sin databas. Likaså vill
han ha uppgifter om svenskar som flyttat till
Danmark. Meddela allt du vet om dem och glöm
inte att ange källan.

* Om du vill ha hjälp med att spåra danska anor
eller svenska anor som flyttat till Danmark kan
Whilly försöka hjälpa dig. Han har kontakr med
ett 35-tal danska forskare som är beredda att
ställa upp.

Vill du veta mer - kontakta:
Whitty Roos, Rycketoftavägen 10,260 33 PAARP
TeL:042-2293 93

Forskar Du i Kopparberg?

Länsarkivet i Håksberg, 5 km norr om Ludvika, har
läsplatser och mikrokorl med kyrkböcker för de flesta
dalaförsamlingar.
Adress:

Gamla gruvstugan
77 | 36 Ludvika
TeI.0240-18465
Öppet vardagar 08.00-16.30 hela året.

lfar Du smeder i släkten?

Nu finns det en förening "Föreningen för Smedsläkr-
forsking (FFS)". Den dr en följd av det Ulf Bergren m. fl.
driver för att utforska och ge ut Sveriges smedsläkter före
1800. Du kan bli medlem genom att sättå in medlemsav-
giften 30kr. påföreningens postgiro 842821-I.FFS viil
giirna ha in oppgifter på olika smedsliikter. Hör av dig tiil
redaktionen (tel.0223 - 14279 ) så får Du blanketter att
fylla i. Vi kan också hj iilpa Dig skicka dem till förenin gen.
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Artikel ur Släktbiten nr I 1995 (Bollnåis)
På Forskarföreningen har vi ett förniimligt EMIGRANtr

ARKrv, som Roland Christiansson har lagt upp och
fortfarande arbetar med. I detta arkiv finns i manga fall
uppgifter om var emigranternahamnade och vad det blev
av dem. Langt ifrån alla namn vet vi något om och det iir
diirför av intresse om du har kåinnedom om "dina" emi-
granter och eventuella ättlingar och som du kan berika
registret med.

Amerika dr annars svårt att hittå folk i, först för att
landet iir så stort men också beroende av att man inte har
så fina instrument som vi har i Sverige genom kyrkans
folkboktöring. Under den stora emigrant vågen var det
nog ganska lätt att "försvinna" i det stora landet i v?ister om
man så ville.

Människans behov av "rötter" zir dock starkt och det
visar sig nu ndr ättlingar till tidigt utvandrade hiilsingar
söker sina rötter och eventuella sliiktingar.

1996 fras l5O-årsminnet av den första stora invand-
ringen i Amerika och det var j ust " vå.ra" Ersk- Jansare, 3 I 9
personer från Alfta, 80 fran Ovanåker/Vown,225 från
Bollnris, 100 från Söderala, 100 fran Forsa och nåsra från
Arbrå, Färila och från Hanebo/Segersta.

Eftersom Olov Isalssons material från och om Bishop
Hill ärdeponerati Forskarföreningens arkiv och eftersom
en så stor del av folket kom från våra trakter ser vi det som
naturligt att vi engagerar oss i detta jubileum. Utrikesde-
partementet inbjuder föreningar och organisationer att
delta i planerade arrangemang på Skansen i Stockholm
1996 inför 1 5O-årsminnet.

Dessutom planeras resor till Amerika underjubileums-
året och då till de stora svenskområdena diiröver. Det
skulle vara trevligt att få ihop en stor intresserad skara till
en sådan resa. Tiden fram till 1996 kanske räcker att spara
pengar och öva i det engelska språket och varför inte
arbeta fram ett sliikforskningsunderlag för frågor och
information till de amerikanska svenskättlinsama.

16

Amerika!

Några adresser som Du kan ha nytta av i Ditt forsk-
ningsarbete, jag har haft nytta av dessa och vill gärna

dela med mig.
1. Har Du någon anförvant, som varit anstiilld vid

Pullman Company i Chicago kan Du, om Du har tur, få
upplysningar om personen i fråga genom att skriva till
South Suburban Genealogical and Historical Society,
P.O. Box 96. South Holland, Jt 0O+ 73 USA. Pullman
Company : s arkiv finns numera under denna adres s. Jag

skrev angående min farfar och bifogade alla upplys-
ningar jag hade. Jag fick kopior på alla uppgifter de
hade om honom fran 1897-1920. Han dog 1920. Det
var avlöningslistor, anställningsbevis, tystnadslöften
m.m. Jag betalade för detta c:a 150 kronor.

2. I mina efterforskningar i USA angående min
farfar, hans bror och min farmors farbror har jag fått
kontakt med en Charles R. Lundine i Californien USA.
Han forskar bl.a. åt svenskar som vill eller behöver
hjlilp. Beträffande min farmors farbror (1815-1903)
harjag fåttuppgifterom allabarn, barnbarn o.s.v. tillnu
levande generation (6:e). Alla uppgifter är överskåd-
ligt sammanstiillda i ett häfte. Jad betalade för detta c:a
800 kronor. Jag väntar nu med spänning på ytterligare
upplysningar om min farfar och hans farbror. Charles
R. Lundine debiterar för sitt arbete 10 dollar/timme
samt kostnader för porto och telefon. Ju mer uppgifter
han får dess bättre är det naturligtvis ur kostnads-
synpunkt för den som frågar. Adressen iir Charles R.
Lundine. Research & Genealo g y Inc. 1 429 S an Marc os

Circle, Montain View, California 94043-3127. USA.
Jag ställer gärna upp med ytterligare upplysningar om
Du så vill. Lycka till!

Mareit Kellander- Storm
Uniformsgatan 6
723 50 Västerås
TeI.02L-1472 38.
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Nya böcker.
Antlind Kvartersminnen.
Bergslagsarkiv Ärsbok nr. 6. 1994.

Collmar. Strängnäs stifts herdaminne. Del 1. (Medeltid)
Collmar. Strängnäs stifts herdaminne. Del Z. 1fudre vasatid).
Nordwall. Soldaterna i Badelunda.

Gåva från Peder Danielsson:
Danielsson. Om mästersvennen P.D. åhs och bruken diir han levde.
Ejdestam. Bilder ur lanthandelns historia.

Gåva från Georg Nordwall:
Elgeskog. Marmorbruket på Kolmarden.
Holmens Bruk i dagens Sverige.
Perstorpsboken.

Stenkoi och lera 1-4.

Åberg. Cement i 100 år.

Gåva från Sven Otby:
Folkminnen från Eskilstuna.
Swedish American Genealogist. Vol. XI.
Vem iir det? 1929,1943,1949.
1899 års män i ord och bild.

Gåva från Sten-Ove Sandell:
Karbenning, en Bergslagssocken.

Gåva från Inga Löfgren:
Grenholm. Din tillgivna Ebba.
Högmer. Svaneholm.
Högmer. Svanskogs prästgard.
Ivarsson. Den gamla kyrkogården.

Gåva från Värmlands S täktforskarftirening:
Bergqvist.N.F. Minnen och Människor. Gamla kyrkogården i Karlstad.
Wermlandica L992. Ärsbok för Föreningen för Värmlandslitteratur.
Wermlandica 1993. Årsbok för Föreningen för Värmlandslitteratur.
Viirmliindsk kultur m.5 L994. Tema: Arkiv.

Gåva av Holger Carlsson:
Har Du rötter vid Skantzen i Hallstahammar? Förtecknins över bofasta 1195-1925.

Gåva av Ingvar Petersson
Elva stycken filmrullar från Dalarna och Värmland. Rullarna finns nu på plats i
läsrummet i biblioteket. Det iir två rullar från Gåsborn med beteckning XY 254,255,
fyra rullar från visnum med beteckning xY 841-42, 846-4J, samt fem rullar från
Malung FA 198, 199, 205,206, 201 .
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Boktips!
Svenskbysläkter

Svenskar har funnits på Dagö i Estland sedan me-
deltiden då landet styrdes av Tyska Orden. 1563 blev
Estland svenskt men förlorades 1721 till Ryssland. 1781

tvångsförflyttades över 900 svenskar från Dagö till
södra [Ikraina. 1929 flyttade c:a 900 av deras ättlingar
till Sverige.
I dagarna har på Ödins förlag utkommit en bok,
"Svenskbysläkter" av Jörgen Hedman. Författaren har
i stamtavlor följt 55 svensk-ukrainska släkter, ett flertal
från 1500-talet och fram till vår egen tii.
Så här skriver arkivrådet Kari Tarkiainen bl.a.: "Ge-
nom noggrann kartläggning av sliikrbanden, äktenskaps-
mönstret och en rad enskilda människoöden framträ-
der i Hedmans framstd.llning en bild av en folkspillra
med markanta särdrag, egenartat namnskick och stark
inre sammanhållning. Författaren har byggt sitt arbete
på ett underlag av ett mycket svåråtkomligt och splitt-
rat arkivmaterial och hans hand lag beträffande det
geneaiogiska hantverket förefaller vara fullgott. "

Boken (272 sidor) illustreras med kartor och bilder
men tyvärr saknas orts- och namnregister.

Ur JLS-nytt nr 59/1994

Antikvarisk guide

Det lilla skiirgardsförlaget Svenska Manus har gett ut
förteckningen över alla antikvariat i Sverige, Vagvi-
sare för bokvrinner dlir omkring trehundra antikvariat
presenteras länsvis med adresser, öppettider och äm-
nesområden. Dessutom förklaras många av de kryp-
tiska beteckningar som förekommer i antikvariats-
världen. Vidare finns adresser till författarsällskapen.
Den kostar omkring 150 kronor och säljs på de flesta
antikvariat, menkan även beställas direktfrån förlaget,
0176-915 55.

Nu kommer den!
Swedish Passenger Arrivals to New York 1820 - 50,

av Nils William Olsson och Erik Wikdn. Den nya
hopslagna, utvidgade och rättade upplagan, över 600
sidor späckade med information om över 5 000 tidiga
emigranter. Person- ort- och båtregister. Kommerjuli-
augusti.

Ring och bestzill hos förbundetl Pris 475:- (550:-) +
paket porto (väger över kilot) och expedition.

Lästips!
På statsbibliotekets stiftsavdelning finns ett gammalt uppslagsverk som det kan löna sig att bläddra i :

Historiskt - geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige 1-8. Tryckar 1859-69. Hyllsignum sNc (x) Ref.
Ej hemlan. Vi bjuder på följande smakprov:

efitrnts. gtzlsobrann på. 
cWesler&s slads egor, belAgen nnrdnst ul if en

slalen, appliirl<t f/I8 "f lryrh^oherdzn Jorshal och begagnad sedan &r

IJ (6 . O d er o m erun r, hulhst af f o, nft r rha, en Dyb e ch" hnll os f ö r " etl hl et

paradrs", finnts p& en grösbeuiil hnjd n"nra ganska uiil btbehållna

slenshllwngar, dtrtbland en fultstänÅin damrrng,huars luetsstennr äro 12,

aLL a t i enlrg a till s i)l en. 
(N 

ag r a alnar no r r ul p ä s ammn ha i å U en helt of y dltg

slensättmng, orh i niihcten trffis en eenfAlld.lululd iemte nagro i jordzn

mzr elLe, min^åre nedsjanbtn luetsu.

18

TtcsAras E0sn&r,bela6na inuilTlester&s äro på. alla xdnr ongrfnn

af sladens Eor, och mjiilnarens boslaå Ltgger p& jord, ulbyU fran stads-

egenånmen Kulslund; men dz hijra det oahtail trll lon"det, 3:1 Jlians
toch.en ochWorrbohiiral.Dessa qu&rutr/ som a1åri6 sohrut mhlgsir snnrt

tillriirhhg uatlenhllgang finnzs,hestå. of enfriiltequarn med (por &enar och

en shntteqvarn med, J par slennr och slllquarnslennr, hafua eII taxerrnqs-

vi;rfu af 6QOOO r& och egas sedtn ganshn Lan6 td ttllbahtr, jemle

tilhnranÅe2 manlaL, 
"f gr"fl"ga slttnten Jalhznberg.
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Notiser
Soldaterna i Badelunda

Vår medlem Börje Heldemars ff tr OLOF MYR-
BERG var soldat för Myrby 28 i Badelunda. I "Solda-
terna i Badelunda" som utkom under 1994 är han
noterad död 1814 enligt husförhörsliingden.

Börje har nu funnit bouppteckning efter sin anfader
daterad 2 december 1814, varav framgår att han dött i
fåilttåg i Frankrike i december 1813.

Vidare meddelar Börje att i historieboken står att
läsa att Karl XIV Johan gick i spetsen för en ermö på
158 000 man som kallades Nordarm6n och bestod av
ryska preussiska och svenska trupper och besegrade
Napoleon vid Leipzig i oktober 1813. Efter fredens
undertecknande vände sig Karl XIV Johan i spetsen
för Nordarm6n mot Frankrike och Paris för att hindra
Napoleon att mobilisera en ny arm6. Men Napoleon
abdikerade istiillet.

Recept på ölsupa

Vill du pröva på att laga Johannes Rudbeckii ölsupa,
den fattigsoppa som han införde på Västerås fattighus
i mitten på 1600-talet? Varsågod, här är receptet!

" En liter mjölk uppkokas och deri vispas så mycket
hvetemjöl att det blir en stadig välling. I ett annat
kokkärl uppkokas en liter godt svagdricka, med sirap,
pomeransskal och ingefära efter smak. Då drickat
kokar hiilles det i vällingen och vispas tills det fradgar
sig. Serveras med stekta brödtärningar som överöses
med socker och kanel. "

Receptet ovan publicerades första gången 1892.
Förmodligen varierades ingredienserna allt efter till-
gången.

Västeråsgator med litterära anor

Gatorna på Skaltberget i Västerås är i många fall
uppkallade efter litterära storheter.
Bellmansgatan, efter skalden Carl-Michael Bellman
(r740-r19s).
Böttigersgatan, efter skalden, litteraturhistorikern och
professorn Carl Wilhelm Böttiger. Han var född i
Västerås och var ledamot av Svenska akademien.
Dan Anderssons gata, efter diktaren Dan Andersson
(1888-1e20).

150 års minnet av Erskjansarna

Den första massutvandringen från Sverige tillAme-
rika startade i Voxnadalen för snart 150 år sen. Den
tändande gnistan var ett bokbåt på Fischragården,
mellan Alfta och Edsbyn, den l1 juni 1844.

Erik Jansson hette den man som kom till Voxnadalen
ett år tidigare med ett pass som tillät honom att åka runt
och sälja vetemjö1. Hans avsikt var dock att sprida sin
tro om evig syndfrihet och salighet. På mindre än ett år
lyckades han att samla mer än i000 anhiingare, som
fick namnet Erskj ansarna.

Av de knappt 4000 personer som utvandrade från
Sverige mellan åren 1846 och 1850 kom var tredje
person från Voxnadalen. Omkring 400 Alftabor, eller
tio procent av socknens befolkning,lämnade sina röt-
ter för ett okänt öde i "ett nytt Kaanans land" i Amerika.

Dybecksgatan, efter skalden och fornforskaren Ric-
hard Dybeck (181I -1877), mest känd som upphovs-
man till vår nationalsång "Du gamla, Du fria".
Karlfeldtsgatan, efter skalden, tillika akademi-
ledamoten Erik Axel Karlfeldt (1864-1931).
Silfverstolpes gata, efter skalden och konsthistorikern
Gunnar Mascoll Silfverstolpe (1893-1942). Även
Silfverstolpe var ledamot av Svenska akademien.

(
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Bellman med sin pipa
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Rekordföderska?

Min mormor Erika Elisabet Nordlund, född 1868-02-
09, avled 1932-0I-26, gifte sig 1885 med muraren Nils
Erik Skalin, född 1860-03- 14. Båda fran Selanger (Y).
Erika födde under åren 1886-1911 19 bam. Inga
tvillingfödslar, men däremot födde hon två gånger per
år januari och december 1893 och 1895. Barnen var:
ErikGunnar, f 1886-06-08;Johan Konrad, f 1887-06-
ZZ;KarlWilhelm, f 1888-04- 04; Beda Maria, f 1889-
04-12;BedaErika, f 1890-05-07;Ture Olof, f 1891-11-
27; Gustaf Valdemar, 1893-01-16; Knut Teofron, f
1893-12-26; Olof Teofron, f 1895-01-15; Axel Niko-
laus, f 1895-12-25; LydiaElisabet, f 1897-10- 13;Anna
Margareta, f 1898-11-30, Nils Hjalmar, f 1901-03-06;
Selm a Katarina, f 1902-06 - 21 ; Elr'n Helena, t 1903 -01 -
16 Arvid Emanuel 1904-08-31; Frida Linnea. f i906-
11-06; Sivia Lovisa,f 1907-12-02;Emma Mathilda, f
1911-09-19.

Summa summarum 19 barn pä25 är!
Ingrid Olsson, Högomsvägen 50,857 40 Sundsvall

Förnyad Elgenstierna

Sveriges Släktforskarförbund har med Norstedts för-
lag tecknat avtal för utgivningsrätten av Den
introducerade svenska adeltls ättartavlor som ur-
sprungligen gavs ut i nio band åren L925-1936.
Nyutgåvan, som beräknas kommautunder 1996, kom-
mer att bestå av dessa nio band plus ett tionde rättelse
och tilläggsband med hjiilp av uppgifterfrån Riddarhu-
set, uppgifter i tidskrifter som Slökt och Hävd och
Personhistorisk Tidskrift samt diverse andra sliikr
utredningar. Men de behöver mer urppgifter från
landets släktforskare som troligen sitter inne med
mycket ytterligare uppgifter - särskilt sådant som hänt
efter 1936. Skriv i så fall, med kiillhiinvisningar, till
Sveriges Sliiktforskarförbund, Box 15222, 161 15
Bromma.

Anbytardag, Snöstorp.

Hallands Genealogiska Förening anordnar en
anbytardag den 16 september 1995 klockan 14.00.
Kostnad 50 kr. inkl. kaffe.Träffen riktar sig fr?imst till
Er som forskar i socknarna runt Halmstad. Anmdlan
senast den 7 septembers till:
Sven Johansson, Kalendevägen 10,302 39 Halmstad.
Tel 035- 1288 64.
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Anbytardag, Roslagen

Anordnas i Fältöversten, Vallhallavägen 144, Stock-
holm, i Östermalms Föreningsråds lokaler lördagen
den 14 oktober 1995 kl. 10-16. Avgift 30 kr. Alla som
forskar i Roslagen är välkomna! anmdlan senast 30
september till: Jan Faith-Ell, Tappströmsvägen 8,

17832 Ekerö. Tel.08-560311 61.
Nontälje Släktforskarförening och Storstockholms
Genealogiska Förening.

Utburen utböling

I uppteckningar från 1700-talet möter man ordet "utbö-
ling" i betydelsen "gast, gengångare av ett mördat
barn". Senare har det fått betydelsen "ohyfsad män-
niska", men den egentliga betydelsen dr "utburen", för
det kommer av ett fornsvenskt ord utbyrth, som bety-
der "utbärande". Det syftar på den grymma seden att
sätta ut oönskade barn i vildmarken. De blev "utburna".
I överförd mening kunde ordet sedan komma att an-
viindas om utstötta personer, folk utanför sliikten eller
socknen, folk utifrån. Egentligen dr "utböling" en
dialektal form av "utbörding", en form som har direkt
anknytning till det nämnda fornsvenska utbyrth
(=utbärande) men som sekundiirt har associerats till
"börd", födelse. Genom denna sekundära anknytning
har vi fått den nutida befydelsen av ordet: person som
inte tillhör släkten, socknen.

Säljes:
Fryksände: Födde l'701-1765 290kr. + porro 61 kr.
Östmark: Födde 1165-1820 2401<r. + porro 61 kr.
Vitsand: Födde 1824- 1860 250 kr. + porro 61 kr.
Vitsand: Vigda 1824-1860 250kr. + porto 61 kr.
Ortsregister för Värmland 40 kr. + porto 11 kr.
Ortsregister för Dalsland 40 kr. + porto 11 kr.
Viirmlands släktforskarkatalog 50 kr. + porro 11 kr.
Värmlands Sliiktforskarförening, c/o L-G Sander,
Norra Berghaget, 667 32 Forshaga
Postgiro 469660-5
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SLAKTFORSKARDAGAR
I STOCKHOLM 1995
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Den 18-20 augusti var det släktforskardagar
i Stockholm, dzir tre föreningar hade ordnat
medutställningar, föredrag och visning av olika
institutioner Det ordnades även en ordförande-
konferens, en redaktörskonferens och en
cirkelledarträff, och vi var representerade vid
alla tre. På lördageftermiddg höll Sveriges Släkt-
forskarförbund sin årsstämma, ddl talman [ng-
egerd Troedsson ledde förhandlingarna med
stor säkerhet. Inga nyval gjordes utom i val-
beredningen. Förbundets ekonomi ska ställning
är så stark att stämman beslutade sänka
organisationsavgiften från 9 till 7 kr/medlem.
Övriga avgifter behölls ofciriindrade. Victor
Örnbergs pris utdelades till Ulla Greta Carls-
son för hennes insatser till sliiktforskningens
fromma.

En stor del av tiden gick åt till att diskutera
innehållet i en protestskrivelse till SVAR för
deras prispolitik, service och att deiblandleve-
rerar oläsbara mikrokort. Efter mötet följde en
paneldebatt med landsantikvarie Rolf Hagstedt,
riksantikvarie Erik Norberg, bibliotekarie Bengt
Lönnblad och chefen för SVAR Bengt Erik
Näsholm. Vi fick veta att SVAR inte får några

statliga driftsbidrag, utan måste avgifrs-
finansiera sin verksamhet, vilket innebiir att
man utnytd ar olika regionalpoliti ska förmåner,
och att man använder många AlU-arbetare.
Troligtvis blir det inga mikrokortcenffum i
storstäderna, men kanskei Kyrkhult, Vaxholm,
Uddevalla och Grythyttan som visat intresse
genom att erbjuda gratis lokal.

Erik Norberg förutspådde att vi om ca 10 år
har det mesta arkivmaterialet på datamedia,
vilket skulle innebiira att vi kan sitta hemma
och läsa de gamla handskrifterna via t.ex.
Internet. I så fall iir det ju dumt att satsapengar
på utbyggnad av forskarsalar, som i en framtid
står tomma. Se även artikeln i VLT 95-08-21 pä
sidan 6.

På kvällen avhölls en festmiddag i Gyllene
salen i Stadshuset, dZir vi underhölls av Bacchi
Bröder (Bellman, Fredman och Movitz), och
fick dansa till tonernafrån Eccenffic Dixieland
Band. I pausen kunde vi njuta av Kinas
fyrverkeribidrag till Vattenfestivalen. Under
kvällen hälsades vi även välkomna till Växjö
som står som arrangör fdr 1996-års forskar-
dasar.

2l
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Efterlysnin Ear
Jag iir mycket tacksam om du som vet mer om följande
personer (föriildrar o dyl) kontaktar mig!
B irgitta Ekvall, Sj öbergsväg en 2, 233 3 5 S vedala,
Tel 040 - 40 51 36, Fax 040 - 40 50 80.

1. Erich Benedicti Waselius, enligt Uppsala stifts
herdaminne född i Wangsjö, Torstuna, student i Uppsala
1669, priistvigd 1679 och samma år komminister i Lits-
lena, kyrkoherde dtu 1694, kontraktsprost 1705, död
17i5. Han kallar sig som student Wasell och efter
prlisfvigningen Waselius. Vilka var hans föriildrar? Var
han gymnasist i Viisterås? Var dog han?
2. EWs första hustru var sannolikt Christina Hests-
chou. Hon niimns i dödboken forBrunflo, Jiimtland, som
mor till ett av EWs fem barn, hiiradshövding Johan
Wasell, som avlideriBrunJlo 1761. JohanWasell uppges
i samma dödbok vara född 1691 i Litslena, gymnasist i
Vdsterås, student i Uppsala och efter examen pä 1720-
och 3O-talen auditör i Uppland innan han flyttade till
Jämtland. Vem vet något om denna Christina Hestschou?
På 1680-tålet finns en befallningsman Olof Hästskou vid
Skattmansö i Vittinge (död ca 1691). Finns hiir en kopp-
iing till Christina?
3. Erich Waselius var enligt herdaminnet gift med
Barbara Cabbeus (Cabbea), som också nämns som
"pastors hustru" ndr hon iir dopvittne i Litslena 1698.
Troligen iir BC dotter till kyrkoherde Lars Cabbeus i
Wringe och Läby. Nzir och var gifte hon sig med Erich
Waselius? Och niir dog hon?
4. EWvarvidsindöd 1715 giftmedAnnaChristina
Gother, som ndmns i samband med husesyn av prdst-
gården i Litslena 1717 ochi Litslenas kyrkoriikenskaper
1716 - Il2I.Yanfrån kommer hon? Gifte hon sig? Död
ndr och var?

5. Erich Waselius son till Johan Waseil gifte sig om-
kring 1716 med Barbro Elisabeth Bark, som dör 57 år
gammal i Brunflo, Jämtlan d,17 54.I dödboken står bl a att
"hennes far var rådman i Vdsterås". Hon finns dock inte
i dopbok eller husförhörsliingder för Viisterås och jag har
ej kunnat belägga att hon iir dotter till Anders Bark,
borgmdstare först i Hedemora, sedan i Viisterås (I1rc -
1718). Vilken var Barbro (Barbara) Elisabeth Barks för-
iildrar? Har någon stött på henne i Dalama, Viistmanland
eller Uppland?
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6. Min ana Barbro Bark, som har gäckat mig så

länge, hade för övrigt en svägerska, makens syster
CatharinaWaselia, som gifte sig 1715 med guldsmeden

Erich Bark, vsrksam i Viisterås fran åtrninstonde 1690-

talet fram till sin död 1718. Guldsmedens dotter med
Catharina Waselia, Christina Bark, hittade jag hiiromda-
gen i Litslena, ddr hon dog som l8-åring på ett besök
1735. Hon var då bosatt i Stockholm.

**********t******

Efterlysning

Viistertorp l8l7-95
Hej!
Hjälp det iir totalstopp!!!
Min farmors far hette Johan Victor Eriksson och

var s. k. oiikta bam till Lovisa Ström. Någon far harj ag
inte lyckas hitta och liir viil aldrig göra heller. Det tråkiga
är att jag inte kommer så langt på Lovisas linje heller.

Jag letarefterlars Eric Ström ( även kalladJohans-
son och Ahtin ) född i Härnevi sn. den I4l9 1823.Han
flyttade runt mycket och bodde bl.a. i Vårfrukyrka,
Sparrsätra, St. Ilian och Lundby. Från Lundby flyttade
han 1856 till obestiimd ort. Vart?

Hans föräldrar vår soldaten Lars Ström (Ersson)
född 18/1 1799 i Hiirkeberga och Anna-Lena Jans-
dotter (Jonsdotter? ) född ll90 i Enköping. Täcksam
för alla tips !

Har inte hittat foriildrar eller sl2iktingar tili ovanstå-
ende föriildrapar. Lars dog hos sin syster i Tillinge den
19 / | I84L och Anna-Lena dog den I 1/5 I 864 i Hiirnevi.
Lars Eric Ström hade två systrar, Lovisa Larsdotter
föddz4l lI 1 83 1 i Härnevi. Anna-Brita Ström född 15/
I 1821 i Hii.rnevi.

Tack på förhand!
Ann Bergström
Vasaloppsvägen94
129 45 Hägersten
tel. 08 - 88 54 20 eller 08 - 706 8494.
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Efterlysning

Vem har information om följande personer.

Lars Larsson f. 1703 Kyllinge Norrby och hans

hustru AnnaAndersdotter t. l714 d. Il90 i Kyllinge
Norrby.

Brita Ersdotter f . ll t2 rBnålr.er d. l7 7 7 iRödmåss a

Enåker gtft 1743 med Sylvester Mårtensson 1720-
1798 Rödmåssa Enåker

Jan Ersson f. 1114 Sörby Nonby och hans h.

Kerstin Bengtsdotter f. ll25 Sörby Nonby
Lars Ersson f. 1723 Sörby Nonby och hans h.

Karin Ersdotter f . I7z}Isätra Norrby.

Tacksam för upplysningar

Inger Kraft
Lövvägen 1

340 36 Moheda
0412111t92

*****************

Efterlysning

Min farmors morrnor, Anna Greta Ihrström fdddes
i Badelunda den 24 mars 1793. Hon var gift med
soldaten Johan Thunberg på Tuna 67 och fick med
honom fyra barn: Anna född 26 januari 1820, Stina
Greta ( Christina Margareta ) född 16 december 1822,
Maria Elisabeth född 17 februari 1825 och Charlotta
Gustafva född 6 juni 1827. Samtliga födda i Badelunda.
Johan Thunberg dog 1828.

Min farmors mor, Johanna Sofia flyttade till Änger-
manland i augusti 1 862, dit hon kom via Stockholm. Jag
efterlyser tips för att hitta min farmors morfar, min
farmors morfars och farmors morrnors föräldrar samt
min farmors mors halvsyskons fortsatta öden.

Jag tycker mig ha lusläst Badelundas HFL för att hitta
min farmors mormors fördldrar, men "tji...".

Med viinlig hlilsning
Stig Östlund
Aspvägen 12, Svartvik
862 33 Kvissleby
Tel. 060 - 56 28 88

Hej Vdsterås Stäktforskarklubb !

Jag släktforskar på min fritid och undrar om någon vet
nått om Kopparslagaren Fredrik Nyr6n f 1730 död
ll70-01-30 i Västerås. Gift i Skedvi 17 63-12-04 med
Anna Christina Groth f 1134-08-26 Hallsta Bruk.
Barn:
Carl Erik f 1764-09-14 S:t Ilian d 1765-09-12 V-ås.

Petter t 1766-09-17 S:t Ilian.
Carl Gustaf f 1768-03 -22 S:t Ilian d 1768-05- 12 V-ås

Dödfödd dotter d 1769-01-25 V-ås.

Hustruns 2:a gifte i Västerås 117l-05-04 med Koppar-
slagaren Johan Hammarstein.
Sonen Petter Nyr6n blev lantmätare och tog sin exa-

men i Stockholm år 1786, gifte sig med Maria Ulrika
Edbom (mina anfäder).
Var kommer Fredrik Nyrdn ifran?
Vilka var hans föräldrar?
Jag sitter mycket på landsarkivet i Göteborg och om det
dr någon som har anfädrar som ingår i Göteborgs
landsarkivs område så hjälper jag giima till.
Varmt tack på förhand och sommarhälsningar från
Göteborg.
Kent Roxnäs
Näktergalsgatal0
426 69 V. Frölunda
tel.03I-291729

*****************
Efterlysning

Vem har information om Marg. Christ. Wret gift
13i10 1811 m. guldsmed Eric Wretling f. 1786 i
Köping?

Söker även släkterna Darell och Kraft.
Brita Stina Darell f .2918 1756 i Köpings Stad gift

med Eric Wretling Jonsson f .26/1 1751 i Österwreta
De giftes zl|l Il17 i Köpings Stad.

Hennes far är borgare Peter (Petter) Darell från
Strö, Köping sn. gift 30191752 med (Kerstin) Chris-
tina Persdotter samt Nils (Nicolaus) Darell f. 1690

gift med Helena KRAFT f. 1696
Blir glad av att få höra om det är någon som forskat

i dessa sliikter, och tacksam om det finns information
att tillgå.

Vänligen skriv eller tag kontakt med;
Karin Lindqvist
Violgatan 6 B
434 46 Kungsbacka
TeL.0300115202
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Avs:
Västerås Släktforskarklubb
Box 10005
720 10 Västerås

FORENINGSBREV SVERIGE

PORTO BETALT

Gamla kartor över Västerås!
Är det några som är intresserade av gamla kartor över Västerås? Den ena är ritad år
1688 och är den först framställda kartan över Västerås. Den andra är ritad år 1834.
Om det är tillräckligt många som är intresserade så kan priserna hållas på en rimlig
nivå och det går att framstätla en ny sats av dessa kartor. Kartorna är i svart-vit och
storleken är 30 x 40 cm. Anmäl Ert intresse till Kent Roos tel.021,-41 51 43 eller 070-585
40 70.


