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Våren 1995

Forskarhösten böriade med Riksstämman i Örn-
sköldsvik, ett mycket trevligt affangemang där vi
bl.a. valde ny förbundsordförande, nämligen Kris-
ter Larsson Lagersvärd från Täby. Nya i styrel-
sen blev Kjerstin Olofsson från Viskafors och
Bernth Lindfors fran Njurunda. Inga Löfgren skri-
ver lite mer om stämman på sidan 7 i tidningen.

Lokalt startade våra möten med att Runa Enochs-
son berättade om sin forskning om Vristeråsare som
vilar på våra äldsta begravningsplatser. VLT:s res-
cension av hennes nyutkommna bok finns på sidan
12"
I Oktober visade Gun och Tore Tillbom hur
man kan anvlinda gamla fotografier i slåiktforsnings-
dokumentationen. De har en imponerande samling
kort. Se bilden nedan!

Höstmötet var mycket välbesökt, och då fick vi
upplysningar av Margareta och Laila om SVAR:s
nybyggda forskarcentrum och om deras arbete med
nyfilmning av bl.a. kyrkböcker.

Som vanligt kan vi glädja oss åt att intresset för
sliiktforskning tir stort, och att manga studieförbund
har kurser, vilket medfdr att vi har fått över 30 nya
medlemmar under det gångna året. Cirka h?ilften av
dessa hade hörsammat vår inbjudan till träffen i
december. Hjärtligt välkomna. Vi hoppas ni får
glädje av medlemskapet, och många nya vänner,
som kan hjlilpa er till rätta om ni kör fast.

En glädjande nyhet är att biblioteket har avsatt
pengar for inköp av mikrokort. Vi har inventerat
beståndet, och rekommenderat inköp av länets för-
samlingsböcker för åren 1919 och 1920 samt SCB-

böckerna för 1920-1924. Randkommunerna Frös-
hult, Simtuna, Torstuna och Österunda, 1900-1920.
lir också på inköpslistan. Även Ivar Idestams avskrift
av kyrkböcker skall köpas in. Vi tackar i första hand
Jan Larsson.

Mikrofilmsbeståndet har utökats genom en donation
av Margit Sohlstöm. Det är rullarna MNl315,
1316, 1320 och I32I, som innehåller delar av Gar-
penberg, Grytniis och Gustafs församlingar. Tack så
mycket!

Under L994 har våra flitiga AlU-arbetare fortsatt att
renskriva kyrkböcker. Hittills är följande försam-
lingar klara:
Födda
Arboga stad
Badelunda
Köping (land)
Sevalla
VZisterftirnebo
Alunda (C)
Vigda
Viisterftirnebo
Döda
Ramniis

l8s8-1859
1820-1924
1860-1919, 19t9-r923
1898-1920
1759-1770,1811-1920
1779-1825

1898-1920

1727-1732. 1743-1762

På medlemsmötet i februari kommer vi att demonstre-
ra det program och den dator som kommer att place-
ras i forskarrum 1 på biblioteket. Där kommer du att
kunna söka i, sortera, och göra utskrifter ur de olika
registren. Diskettenheterna kommer dock att vara
spänade så det går inte att ta några kopior.
Kom ihåg att registren är avskrifter som kan innehålla
fel, varför du alltid sjiilv skall kontrollera klillorna.
Vi hoppas att det finns medlemmar som redan har

gjort liknande register, eller som
kan hjälpa till med inskrivning av
flera församlingar. Vi behöver
även hjälp med kontrolläsning.
Kontakt mig för mer information.

Motionstiden till Riksstämman
går ut 15/4, så har du några för-
slag, så lämna in dem till någon i
syrelsen, så att vi kan behandla
dem på vårt årsmöte.

Till sist önskar jag er alla väl-
komna till en givande forskarvår.

Sven Olby



Styrelsens sammansättning:

Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
[.edamot
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor

Sven Olby
Christer Jacobsson
Gun Enwall-Larsson
Kent Roos
Sten-Ove Sandell
Inga-Lill Persson
Gunilla Pedersen
Börje Bohlin
Sture Andersson

Ragnaröksgatan 12
Sjöbo, Haraker
Krysshammargränd 4
Box 10005
Rosenlund, Sevalla
ViktkastargatznT4
Barkarö Bygata79
Eldhusgatan 3
Stålverksgatan 27

20494
73110

131642
115143
62065

337316
52651

356123
352259

Vårens program.

På Servicehuset Herrgiirdet, Knutsgatan 2 D

Torsdagen den 16 februari kl 19.00.
Sliiktforskning med hjlilp av datorer.
Ingen anmiilan.

forsdagen den 23 mars kl 19.00.
Arsmöte. Se kallelse på sidan 3.

Torsdagen den 20 april kl 19.00.
"Boken Kvartersminnen, blev kostym till
forskarfakta." Vår medlem Helge Antlind berättar
och visar bilder. Se artikel sidan 4.
Ingen anmdlan.

Lördag 20 maj. Vårutflykt
Fiirden går till Karlstad, dtir Värmlands släktforsk-
arft)rening bjuder på våilkomstkaffe. Vi besöker
Emigrantregistret, Folkrörelsearkivet och Våirm-
landsarkiv, som iir bruksarkiv för Viirmland.
Efter besöket äter vi lunch.
På hemvägen besöker vi Alsters Herrgård, där
Gustaf Fröding föddes den 22 augusti 1 860.
Eftermiddagskaffe ordnas diir.
Avresa kl 8.00 från Stadshotellet, Våistra Kyrkoga-
tan. Beräknad hemkomst kl 20.00
Pris ca: 180 kr. Kostnad för lunch och eftermid-
dagskaffe tillkommer.
Anmiilan som dr bindande senast den 12 maj till
Gun Tel 021-131642 eller Sven Tel 021-20494.

VÄLKOIvI.IA

Medlemsavgiften för 1995 lir minst 70 kr för seniorer
och 40 kr för juniorer (under 25 åLr). Familjeavgift
100 kr.
Postgironummer 96054-2.
Meddela kassören om du iindrar adress.

Klubben bildades L3l3 1963 och är medlem i Sveri-
ges Sliiktforskarförbund.

Släktforskarkurser

NBV

Medborgarskolan

SKS Tillberga

SKS Hallstahammar

SKS Surahammar

TBV

Pensioniirsuniv.

under våren

Må 18.30, Ti 10.00
Nils Jernemyr
Må 18.30, Ti 18.30
Må 18.30 Forts.
Elsa Halvardsson
To 18.30 Forts.
Monica Holmgren
Nyb. och Forts.
Holger Carlsson
Fors:
Erik Stenberg
Ti 18.30
Gerd Svensson
To 10.00, 13.30
Gunnar Asker

SI äktforskarförtecknin g

Nu har anmälningstiden gått ut för att få föra in nya
uppgifter. Arbetet med databehandlingen har inletts.

Vill du inte vara med vill vi dock att du hör
av dig till någon i styrelsen omgående
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KALLELSE

Västerås släktforskarklubb håller årsmöte torsdagen den 29 mars lgg5 kl 1g.OO
på Servicehuset Herrgärdet, Knutsgatan 2 D.

Efter årsmötesförhandlingarna berättar Gunnar Norlander om Skultuna Bruk,
historia och personhistoria.

Kaffe eller the med bröd serveras. Pris 30 kr. Anmälan senast den 20 mars till
Gun Enwall-Larsson, Tel 021-131642 eller Sven Olby, Tel 021-20494.

Dagordning vid mötet.

1. Ärsmötets öppnande.

2. Fråga om stadgeenlig utlysning av mötet.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande b) Sekreterare c) Två justeringsmän tillika rösträknare

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Revisorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Styrelsens arvode

L Val av ordförande för 1gg5.

10. Val av två ledamöter för två år. I tur att avgå Gun Enwall-Larsson och
Kent Roos. Kvar christer Jacobsson och sten-ove sandell

1 1. Val av två suppleanter för ett år.

12. Val av två revisorer för ett år.

13. Val av valberedningskommitte.

14. Fastställande av årsavgift för 1996. Nuvarande medtemsavgift 70 kr.
Under 25 är 40 kr. Familjeavgift 100 kr.

15. Ovriga frågor.

16. Årsmötets avslutning.



Kvartersungar berättar

1919 bodde det 28.000 människor i Västerås,
omkring 2.m0 av dessa i kvarteren Josei Ivar och
Kåre.
Tio år tidigare var industrialiseringen ett faktum och
bostadsbristen akut, inte minst för arbetarna vid
Asea. Stockholmsarkitekten John Åkerlund fick i
uppdrag att rita arbetarbostäder i kvarteret Josef.
1913 anhöll Asea-chefen J S Edström hos bygg-
nadsniimnden om tillstånd att få bygga boningshus i
kvarteret

Skoltradgårdsskötsel ingick i utbildningen redan
1910, Denfanns kvar till 1960-talet, under seÅare år
som frivilligt tillval. Hör arbetas det utanför Herr-
gdrdsskolan. En del av barnen är sökertfrån latarte-
ren. (BiId ur boken)

Sedan gick det undan. Stenläggningen av Alldgatan
och Nygatan var ännu inte klar men familjerna flyt-
tade in i lägenheterna allteftersom de blev färdiga.
1914 var samtliga lägenheter uthyrda.
Totalt hyste kvarteren 700 personer, merparten 400
var barn. Några av de ungar som bodde i Josef samt
i grannhusen har nu tillsammans gett ut boken
Kvartersminnen - från arbetarkvarteren
Josef, Ivar, Kåre i Västerås. Elva personer
står som författare: Helge Antlind, Stig Dahlberg,
Ella Flodell-Nordin, Olle Forslund, Ove Klingvall,
Svea Larsson-Wennerström, Ingegerd Lindberg-
Båth, Kerstin Lindberg-Johansson, Ingrid Lönn-
Larsson, Olle Pihl och Karin Vidlund-Lindberg.
Nåir alla tre arbetarkvarteren, med snarlika flerfa-
miljshus grupperade kring varsin gård, var ftirdiga
rymde de tillsammans 337 lägenheter. Helge
Antlind kränar att de flesta bostiidema bestod av ett
rum och kök.27 kvadratmeter inklusive tambur,
skafferi och två garderober. Köken var utrustade
med vedspis, gasspis och diskbänk med rinnande
vatten. I rummet fanns kakelugn. Till lägenheterna
hörde vedbod och vindsutrymme. I källaren fanns
torrdass och tvättstusa.

Manga aktiviteter på kvartersgårdarna

På gårdarna hoppade barnen rep och hage, cyklade,
spelade kula, lekte kurragömma och gungade. Mam-
morna, som sällan yrkesarbetade, piskade siingkläder
och mattor. Madrassernas raffelstopp luftades på tid-
ningspapper medan madrassvaren tvättades och hiing-
des på tork.
Fiskhandlaren kom med strömming och böckling,
bryggaren med svagdricka, kringresande försäljare
och musikanter lockade barn som vuxna till fönstren
eller ut på gårdarna.

Blinda Kalle från Gävle kom med en liten apa och
spelade positiv medan hans dotter sjöng, minns Svea
Larsson-Wennerström. Ibland kunde det vara en hel
orkester på fem, sex man som spelade och många
småslantar kastades ut, vdl inlindade i papper.
Hon minns också hur arbetarflickorna ibland lekte att
de gick i läroverker och klippte siffror av staniolpap-
per som de klistrade på skolmössorna. Läroverks-
ungdomarna hade likadana mössor som de själva,
inköpta i Kaedings hattaffiir som låg i hörnet av Stora
gatan och Kopparbergsvägen. Men de blivande stu-
denterna hade också kokard, ring eller silversiffror
mitt fram som visade i vilken klass de sick i.
Efter folkskolans sju år, sex veckori fo.tsättnings-
skola och konfirmaiion började flickorna från Josif,
Ivar och Kåre ofta som springflickor i någon affär,
eller som hembiträden. Några få fick tjänst på Aseas
kontor. Pojkarna tog som regel jobb på Asea eller
Metallverken.
För systrarna Kerstin Johansson och Ingegerd Båth
spelade Arosgården, ABF:s studiehem, en central roll
under hela uppväxten. Fadern arbetade dagskift på
Asea, på kvällarna arbetade han på Arosgården från
klockan sex till halv elva, varie kväll läsåret om.
Modern hade hand om städning öch eldning av de sju
rummen. Arbetet var till stor del ideellt. Eldsjälen
Gunnar Hirdman betydde mycket, likaså hans efter-
trädare Gustaf Sund. Sprakcirklar, sång och musik,
föredrag i aktuella ämnen. Ofta kom det så mycket
folk att "stora salen" inte räckte utan även ansrän-
sande rum måste tas i anspråk.

Kvartersungarna skildrar kvarterens trygga värld,
men sticker inte under stol med att den sociala kon-
trollen hade baksidor. Lojaliteten, solidariteten och
hjälpsamheten var stor, exempelvis mot dem som
drabbades av de stora olyckor som hände på Asea
under 30-talet och 4O-talet. När ambulansen tiöt
genom staden rusade alla hemmavarande kvinnoiut
genom portarna. I sina förkläden och med koftorna
tätt intill kroppen stod de med armarna korsade över
bröstet och viintade - det måtte väl inte vara min karl
som är skadad.
Men samtidigt fanns, konstaterar systrarna Lindberg,
en fördomsfullhet och inskråinkthet som kunde result-
era i utfrysning, fördömanden och avundsjuka.
Ensamstående föräldrar med försörjningsplikt hade
det siikert svår't" inte minst om de var kvrnnor.
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Nu viintar vi på fortsättningen. Vad har de kvarters-
ungar som växte upp på 40-talet att berätta. Hur
påverkade folkhemmet deras liv och vart tog folk-
hemmet vägen? Finns den stad som kvarters-
ungarna viixte upp i kvar? Var de med och genom-
ftirde det politiska maktskifte som gav Viisterås bor-
gelllg majoritet efter 72 års socialdemokrariskt sty-
re? Var det deras barn som röstade tillbaks dån
socialdem okratiska maj oriteten i senaste kommunal-
valet?

I,änsmuseet genomför intervjuundersökningar och
dokumenterar men nog vore det spiinnande att få
liisa Kvartersminnen II och III också. Skrivna av de
första kvartersungarnas efterträdare och av deras
barn och barnbarn. De som fortfarande var barn
eller ofödda när lyktgubben gick omkring och tiinde
och släckte Västerås gaslyktor med en lång stång.
Tände varenda gatlykta som sedan lyste med sitt
svaga gula sken tills lyktgubben gick sin morgon-
rylda och släckte igen. Kort sagt: en sjlilvbiografisk
dokumentiir av dem som växt upp med de elektriska
gatlyktornas vita, genomträngade ljus. De som
tiinds och släcks automatiskt. De som också står där
det tidigare var becksvart.

Boken kostar ca 160 kr i bokhandeln.

Livet på Kåregården styrdes av Asea och dess arbets-
tider, Troget och träget gick papporna ut genompor-
t91t- u-arje mDrgon, sex dagar i veckan, och söllade sig
till den övriga Asea-strömmen för att försvinna in tilt
dagens arbete i Mimenterkstaden. Hiir är det lunchen
som hägrar. (BiM ur boken)

Många födelsedagar att minnas

Barnmorskan Khazna Hussain i Deraa i Syrien har
185 barn, bambarn, barnbarnsbarn och barnbarns-
barnbarn, rapporleral pressen i Damaskus. Så är hon
gcks-å 110 år gammal. Hussain, barnmorska till yrket,
har fött 14 barn av vilka hiilften forfarande levei. För
tidningarna berättar hon att hon aldrig har besökt en
doktor eller intagit mediciner, men på sistone har reu-
matismen börjat sätta in. Hon kan namnen på alla sina
ättlingar, och enligt journalisterna är det i h-ennes stora
hem, som alltid kryllar av bam, inte ovanligt att då
och då höra någon skrika "Modar, din farmor ropar
på dig!".
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Låin

Blekinge
Göteborg och Bohus
Gotland
Gävleborg
Halland
Jönköping
Jiimtland
Kalmar
Kopparberg
Kristianstad
Kronoberg
Malmöhus
Norrbotten
Skaraborg
Stockholms låin
Stockholms stad
Södermanland
Uppsala
Västerbotten
Viisternorrland
Viirmland
Västmanland
Ä,lvsborg
Orebro
Östergötland

Axel von Heijne

Länsbeteckningar förkortningar
mer

Det gamla ordspråket:

...kommer efter som Arbogaöl

Ett talesätt som härstammar från medeltiden då
Arboga var en storstad i det dåtida Sverige.

HIir iir några versioner:

1) Sten Sture d.ä. valdes åLr I47l till riksföreståndare,
detta skedde i ARBOGA. Det skedde med stort stöd
från adel, borgare och bönder, vilka Sten Sture hade
bjudit på ett rejält gästabud med helstekta oxar och
massor av ö1. Dessa röstade på honom, men kom
senare underfund med att han var en ganska hård her-
re, och de blev besvikna.
Hiir+y uppstod uttrycket...kommer efrer som ARBO-
GAOL - Detkom surt efter festen.
J?imför dagens TAKLAGS ÖL=taklagsfest.

2) Kom efter som ARBOGAÖL giorde ölet nåir Karl
XI höll gästabud på något slott i rrakren Alla ingre-
dienserna kom fram utom ölet från Arboga som troli-
gen hamnat fel på något sätt. Troligen sänts till fel
slott, och anliinde så småningom men kom våil sent.

1) Mot slutet av 1400-talet fick vi en klimaförsiimring
htir i landet som gjorde att humlen frös och ersattei
m-ed pors som ingrediens i ölet. Det är känt att pors
ofta ger huvudvärk dagen efter.
I Lohmans "ARBOGA KANMNG" från är 17.37 påt
sid.180 skriver Lohman som rubrik "BRA öHt- t
ARBOGA, THET KOMMER EFTER". Här berättar
han att om man druckit några bägare av det kraftiga
ARBOGAÖLET så har del uran-rvivel krupit liteii
huvudet såväl som i magen. Om porsen gjorde att det
kröp i huvudet så var det siikert den kvarvarande jiis-
ten som gjorde att det kröp i magen. Man kunde inte
lagra ölet llingre tid.

Förkort

Blek
Gbg
Gotl
Gävl
Hall
Jkpg
Jmtl
Kalm
Kpbg
Krias
Kron
Malm
Nbtn
Skbg
sth
Sthlm
Södm
upps
Vbtn
Vn
Vrml
Vsfn
li,lvsb
öreU
östg

och num-

Bokstav Nr

K
o
I
X
N
F
Z
H
w
L
G
M
BD
R
AB

10
14
9

2I
13
6

23
8

20
11

7
12
25
16
I

D4
C3
AC 24
Y22
S17
u19
P15
T18
E5

Svar till efterlysning i Arosiana våren 1994

Ingrid Rahl

Jöns Jernstedt, kusin till en i Köping kiind (och
ökiind) affåirsman Olof Hising, ägde Lockrnansham-
maren mellan 1666 och I6T2.Harrrmaren låg i
Skinnskatteberg och var i drift mellan 1628 och
1748.

Axel von Heijne

Nya böcker i klubbens bokhylla:

Familjer i Edsele 169+1808 av Håkan Skogsjö
Adliga ätten nr 1594 von Heijne med ingifta grenar
Minnen och uppsatser (Fagersta)
Kiillor till den svenska historien, Pro Memoria
Riksens arkiv - det gamla som det nya
Nordstjeman inifran 1890- 1990.
Hiirader i Sverige.
Riksarkivet och slliktforskaren.

Gåva från Stig Sandberg.
Gåva från Axel von Heijne.
Gåva fran Harald Gruvin.
Riksarkivets årsbok I 993.
Riksarkivets årsbok 1 994.
Sören Larsson, Jaak Saving och Nordsdernan AB

SSGF skriftserie 3.
Amasonen från Svenarum, en kvinnas miirkliga levnadsöde i början av 1700-ta1et.
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Några glimtar från Släktforskardag-
arna i Ornsköldsvik 27-28 augusti.
Skrivet av Inga Löfgren.

När man som slåiktforskare talar om Riksstämman
så menar man oftast inte bara de nittio minuter då
ombud från hela landet sitter och diskuterar och
röstar och tar beslut. Nej, ståimman åir så mycket
mera - utstiillningar, föredrag, samvaro med likasin-
nade. Förra årets arrangörer, Hembygds- och sllikt-
forskare Nolaskogs, i l00-årsjubilårände ö-vik är
viirda stort beröm för att sllikforskardagarna blev så
lyckade.
Vi möttes på flygplatsen av Maria, sliiktforskare,
bussförare och guide i en och samma person. Hon
informerade på vers och prosa så att stämningen i
bussen var på topp när vi anlände till Arken, en
nybyggd biblioteks- och konferensbyggnad, perfekt
för ett affangemang som detta. Slliktforskarrummen
i det fina biblioteket var viil utrustade och våil beläg-
na. I såväl biblioteket som i hörsalen kunde man
njuta av konst som harmonierade med arkitekturen.
Föredragen var som vanligt manga. En del av dem
hade karaktären av aktuell information för sliikt-
forskare, andra hade lokalhistorisk anknytning och
gav intressanta inblickar i Norrlands och i synner-
het, Angermanlands historia.
Om utsuil,lningarna kan sägas att det fanns mycket
att titta på och mycken information att få. Böcker
och handskrivna sliiktutredningar konkurrerade med
teknisk utrustning. För varje år blir det alltmera
påfallande att användning av datorer som hjåilpmedel
sprider sig bland slliktforskarna.
Nu ser vi fram emot Slliktforskardagarna i Stock-
holm i augusti.

Våirldens första biblioteksrobot finns i Ö-vik.

Släktforskning i Finland

Om din forskning i Finland gliller Åland eller Tor-
nedalen är det inga problem. Då kan du beställa
mikrokort fran SVAR.
Ntir det giiller övriga delar av Finland kan det bti aktu-
ellt med mikrofilm. En konvertering av mikrofilm till
mikrokort har påbörjats, men enligt tidskriften Suku-
tieto iir det fråga om ert långsiktigt projekt. Viisterås
stadsbibliotek har inte någon förteckning över vilka
församlingar som redan nu är överförda till mikro-
kort, men en sådan kommer förhoppningsvis under
våren. Biblioteket rar 10 kr niir du Uöitiittei mikrofilm
(ev mikrokort från Finland. Riksarkivet i Helsingfors
såinder därefter en faktura på fjärrlån direkt till kun-
den. Minimipriset tir 65 FIM = ca 100 kr per sänd-
ning. För det priset får du låna upp till 4 iullfilmer
eller 2fr) mikrokort per gang. Lanetiden ?ir I manad.
Etttips: Genealogiska Samfundet i Finland har gjort
avskrifter av födelse-, vigsel- och dödböckerna fiam
till omkring 1860. Dem kan du köpa på mikrokort för
7 FIIv{/st från

Landsarkivet i St Michel
PB2
SF-501 01 St Michel

Skriv vilken eller vilka församlingar det gäller. En
fö:reckning över dessa finns i sliiktforskamrm I på
biblioteket.

Kyrkböckerna fördes på svenska, som var åimbets-
männens sprak i Finland linda till slutet av 1800-tatet.

Inga
Löfgren

lstället för bibliotekarien tar Harry emot, avregistre-
rar och sorterar böckerna. Han klarar av 12 böcker
per minut, och softerar dem efter ämnesområden, i
18 olika fack. 7
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Nya medlemmar som hälsas välkomna

Andersson
Anglen
Areblad
Bergkvist
Bertills
Bjerned
Björnegård-Jonsson
Björs
Brandt
Bure
Carlved Svensson
Cederholm
Fredriksson
Hedblad
Johansson
Kazån
Kjellberg
Luttrop
Muhr
Möller
Ohlsson
Persson
Roos
Spangberg
Svensson
Söder
von Rosen
Walther
Watz
Wejryd
Widlund
Wiklund
östrnan

Mikael
ulf
Anne-Marie
Niklas
Börje
Arnold
Gudrun
Sten
Lars
Gun Britt
Maria
Peter
Helge
Hillevi
urf
Ulla-Britt
Inger
Erik
Sten
Finn
Erik
Per-Ake
Arne
Rune
Inge
Björn
Karin
Billy
Karin
Birgitta
Lennart F
Margaretha
Kenneth

Karlavagnsgatan l nb
Fogdegatan 1B
Morkullegatan 88
Flitiga Lisas väg 21
Kakelugnsgatan 5
Irisvägen 12
Angelgatan 5
Berg l0 a Hallstahammar
Volundsgatan 1

Skjutbanegatan 16 C
Infanterigatan 17
Bågevägen 6
Kryddgårdsgatan 3 E
Fredrikslund Tillberga
Rösegårdgatan 86
Gråsparvsvägen 36
GuldvingegatanJ
Linndgatan 6
Stångjiirnsgatan 492
Slalomgatan 13
Trestegsgatan 10
Vitrnåragatan 4
Fasanvägen 38
Bangatan 51
Prostgården Munktorp
Herrgårdsgatan 4
Snonegatan 11
Axel Oxenstiernas gaIaz
Domkyrkoesplanaden 6 B
Stallhagsgatan 2
Grönbetevä gen 7 I Hiisselby
RegementsgatanT6
Spantgatan 5 b

dagen iir främst inriktad på dem som forskar i Ryd,
Nybro, Fmmaboda, Lessebo, Uppvidinge,
Torsås och kringliggande församlingar-. Även for-
skare från andra socknar är välkomna-
Pris: 125 kr inkl. mat, kaffe och deltagarförteckning.
Anmälan senast 20 februari till Gudrun Magnusson,
Brinkebo. 361 92 Emmaboda.

Björklingebygdens Släktforskarförening
ordnar anbyte.
Område: Socknarna kring Enköping och Bålsta.
Tid: Lördag 1 april 1995, kI9.00-16.00.
Plats: Enköping,lokal meddelas vid anmåilan.
Kostnad: 100 kr.

DIS finns på plats med DISBYT.

Anmälan senast 5 mars till Gösta Brandberg 0171-
33972 eller Torbjörn Norman 018-370821. Så såinder
vi blankett. Adress Björklinge Sl?iktforskarförening
c/o Norman Puckvägen 16,74A 30 Björklinge.

ANBYTARDAGAR

Kronobergs Genealogiska förening (KGF)
och Ane Finnveden inbjuder till anbytardag på
Ljunggården i Ljungby lördag 4 februari.
Denna dag lir friimst inriktad på att utbyta erfarenhe-
ter i vårt -forskningsarbete i alla socknar inom
Westbo, östbo oc-h Sunnerbo härader. (Men
ange även andra församlingar utanför området, som
du iir intresserad av.)
Tag med antavlor, personregister, släktböcker,
hembygdslitteratur, kartor mm.
Kostnad 150 kr inkl. lunch och kaffe.
Anmälan senast 30/1 till: KGF, Storgatan 1,34230
Alvesta, eller till Bertil Nyberg Te10372140359.

Kalmar läns Genealogiska förening,
Blekinge Släktforskarförening och
Kronobergs Genealogiska förening
inbjuder till anbytartriiff i Emmaboda Folkets hus

I

lördag 11 mars.
Alla sliiktforskare hiilsas varmt vlilkomna. Anbvtar-



Presentation av en styrelsemedlem

Jag heter Gunilla Pedersen och Zir född i Väst-
erås 1961. Min man heter Ivar och våra barn heter
Daniel och Mikael och dom iir 7 respektive 10 år
gamla.
1994 blev jag vald till suppleant i klubben.
Ar mycket intresserad av slåiktforskning.
1986 gick jag en kurs för Anna-Lisa Johansson,
och håller sedan dess på att forska i min egen sltikt,
fran och till, beroende på hur tiden räcker.

Min forskning berör bl.a.
Kalmar liin (Oland)
Kronobergs liin (Tingsryd, {,lmundsryd, Urshult,)
Jönköpings liin (Asenhöga, Äker)
Södermanlands liin (Selaö)
Västmanlands liin (Västerås, Köping, Säby, Munk-
torp, Våsiö Bro, Svedvi, Fläckebo, Lundby,
Sevalla och Dingtuna)
I Dingtuna iir det sliiktnamnen liifgren, Falk, Jäder
och Stål som intresserar mis.

Lättare att finna sina biologiska för-
äldrar

Vem iir min pappa? Den frågan är det nu lättare att
besvara. Riksdagens konstitutionsutskott (KU) har
tillstyrkt regeringens förslag att lätta på sekretessen.
Fran I juli 1994 får enskilda som uppnått vuxen
ålder ta del av uppgifter som dr av betydelse för
faststiillande av vem som iir deras biologiska ftiriild-
rar. Hittills har sådana uppgifter varit sekretessbe-
lagda.

Ur VLT den 30 maj 1832.

Wagnsbo Härads-Rätt af detta Län, stlillde den 8 i
denna månad, för fylleri och deraf harflutne lättja
och misshushållning, Skatte-Bonden unge Matts
Jansson i Islingby Wester Fernebo Socken under
dess Hustrus Anna Ersdotters förmyndarskap, att
man med fullt skiil om honom kan säga, det han
supit opp de nödvändigaste plaggen.

Bild av Westmannia i
Vesterås kring sekel-
skiftet

REDAKTOR efterlyses!

Är det någon medlem som kan åtaga sig jobbet att
sammanstäla och redigera vår tidning? Tillgång till en
dator med ordbehandlingsprogram (eller layoutpro-
gram) och laserskrivare iir önskvärt.
Kontakta någon i styrelsen om du kan stiilla upp, eller
om du kiinner någon som kan hjiilpa oss.

Grenarna satt
o

pa fel släktträd

Med stor energi hade han forskat i 30 år, sedan tidiga
tonåren, och fått fram ett imponerande rikt förgrenat
sltiktträd.
Han hade rest Storbritannien runt och intervjuat 2 000
sliiktingar. Trodde han. Nu har han plötsligt fått veta
att han var adopterad, skriver Daily Star.
Som en sann entusiast säger dock 43-årige Ian lrwis
till tidningen:
- Jag får börja om fran bödan. (TT-Reuter)

SVAR i Ramsele (administrationen, forskarcentrum,
produktionen) får gemensam t telefonnummer

Nytt telnr är 06231725 00 (vx)
Nya faxnummer:
06231725 55 (adm.)
06231710 97 (prod.)
06231725 05 ( forskarcentrum)

I onsdagens VLT berättade vi om Hulda Johansson,
som i torsdags fyllde Il2 är. I våra källor uppgavs
hon som Sveriges äldsta person genom tiderna. I
torsdagens Expressen tillägger man försiktigtvis
"under de 300 år som den noggranna bokföringen
gjorts". Men förre rektorn och släktforskaren Bror
Olsson vet att berätta att i Svenljungas församlings-
bok i Viistergötland finns medtaget en man som blev
113 år. Han var soldat och hette Anders Andersson
Kjellman. Han avled den2l februari 1773



FOLK OCH SEDER I KILA.
Utdrag ur en sockenbeskrivning.
Gjord av Kjell Risberg i As (Jiimtland)

"Westmanlands Läns Kungl. Hushållningssäll-
skap" anmodade 1816 länets präster att, med sak-
kunnigt bistånd, upprätta beskrivningar över sina
resp. socknar. I min ägo har jag två sådana socken-
beskrivningar över Kila och Kumla socknar. Tyviirr
saknar jag motsvarande beskrivningar över de väst-
manländska socknar som min farmors mors förfä-
der kommer ifran.
Beskrivningarna över Kila och Kumla är olika till

omfång. Kumladelen är t.ex. mer än dubbelt så
omfattande. Båda innehåller bl.a. en förteckning
över socknens präster, delvis från medeltiden.
Dessutom ett kapitel "Märkvärdiga Personer och
deras åtgiirder".
Båda sockenbeskrivningarna innehåller en del sta-

tistik och beskrivningar över niiringar mm. Roligare
iir det kanske att ta del av prästens syn på sina-för-
samlingsbor, deras vandel och seder. Så htir skriver
Kilapriisten G Borgman om sina:

Lefnadssätt, Vanor, Oarter.

Lyxen, denna kräfta, fortplantad genom West-
götheklöfvena har ej ännu härstädes hunnit utplåna
förfädrens seder. Lynnet har iinnu ej blifvit smittadt
af bedrägerier. Ett redigt handslag iråller ännu som
insegel på gifna löften. Modet har på de äldre bön-
dernas rockar ej iinnu hunnit f?ista sammetskragen
9ch på fötterna blanklädersstöflorna med galoscher,
i ståillet för den varrna svenska skon. Ungdomen
deremot har visserligen antagit frackar oöh mera
praktrulla kläder. Man förestiille sig den grofva och
starkt byggda kroppen, halvbetäckt genom en till-
dragen frack hvilken likstämmighet!), och man är i
förlägenhet antingen man ser en afskedad (Gardist,
en- gamma-l Gesäll eller afsigkommen Borgare;
aldraminst kan man tro, att det åir en infödd t<ilåbo.

Qvinnokönet må opåtaldt få ftigna sig af sin huf-
vudpassion, fåftingan! Det åir beståimdt till vekligare
förrättningar. Klädde i siden eller vadmal, bör man
icke afundas deras grannlåt; ty de äro iindå samma
Britor och Stinor som förut.
I allmiinhet ser man här öppna och rediga ansigten,

hvaruti man tycker sig skåda välmågan och den lag-
bundna friheten. Ktinnande sina och andras rättiehe-
ter, bära Kilaborna utvdrtes aktning för Embetsirän
och Låirare: men ingen af dessa må öfverskrida sina
gq@ser; ty då bilda de ett och vera ståndaktigt med
klokhet och kraft försvara sina rättigheter.
Af höflighet bjuda de Standspersoner på sina sam-

gvåim; men man upptäcker snart det tvång och den
återhållsamhet, de visa Herremän.

När skall Allmogen upphöra att visa detta miss-
troende, eller hvarifrån månne detta härleder sig?
Kanske från de tider, då Konungens Fogdar egen-
miiktigt taxerade dem; då Catolska Presterskapeioch

Munkarne tillskansade sig deras jord, och mahiinda
slutligen fi'an de tider, då jagter ansuilldes efter bränn-
vinspannor, eller fr'ån den så kallade frihetstiden.
Arbetsamhet och måttlighet utmiirta dessutom dessa

Sockenbor: deras välmåga skall vitsorda mitt intygan-
de.

En viss nationalstolthet är måhända Kilabon med-
född. Ägande sina flesta förnödenheter inom egna
gränser,seråan med en beklagande, men öfverlåg-
sen, blick på en nordligare Sockenbonde, som med
sin sotbruna upp yn följer kolskrindan, vanligen i ett
tillstånd mellan fylleri och nykterhet. UppfödO UtanO
kolmilor och liirande sina seder på landsvägarne eller
krogarne, åir denna vida underlägsen Kilaböen i hyfs-
nlng.

. Spalsam och god hushållare, viinlig uran atr säga
"ödmjuke denare!" och hatare af främmande förviinda
ord, dem han ej förstår, nytdar Kilakarlen sitt okonst-
lade modersmåI. Spefull mot likar, som vilja agera
Herrar,lemnar han dem gerna i högsätet, men skrättar
åt deras dårskap. Hederlig och frikostig mot fattiga,
går ingen sådan ohulpen fian hans rika iisthus.
Dlir viilmågan iir allmiin, anses fattigdomen som en

last. Täflan och idoghet sätta den overksamme i rörel-
se, om han skall ernå något anseende bland sina likar,
och sorgfiilligt vaka de rika deröfver, att ingen fatti-
gare må beslägtas med deras hus. Här skulle man
kunna anse de rika som frälse, och de fattiga som
ofriilse, hvilkas blod föriildrarne ej tillåta atr föienas.

Om ännu e1 gång på den klara horisonten några
mörka moln skulle uppstiga öfver våra åldriga fjtillar,
-om krigets larmrop ännu en gång från våra kara
göromål och fredliga hyddor skulle kalla oss till
ädlare bragder, -om krigets fackla skulle tiindas och,
likt ljungelden, sviifva öfver den nordiska halfön; om
då blott ett svagt ljud skulle nå våra öron från Den
Hjelte, hvars kraft iir som åskans, men hvars mildhet
förenat tvenne uråldriga Kronor på Sitt lagerkrönta
Hufvud: "Kommen och följen mig till älan eller
döden!" så kan jag försiikra, att i Kila, som i West-
manland föröfrigt, med ett hjerta och en mun skulle
svaras: "Trygge öfverlemne vi våra söner och vårt
hopp i Din vård; dessa unga annar, växta i Svithiod,
väpnade med inhemskt jern, skola emot utländskt
våld försvara den jord, vi ärft, och som åinnu aldrig
varit inkriiktad".

Sederna äro allvarsamma och lagbrott af gröfre
beskaffenhet siillsynta. Brännvinet nytdas med måtta
inomhus, men förtrires siillan på krogar. Tobakspipor
och.fickur qo ej så allmänna som i flirna. Danså<ijen
torde vara för vida utsträckte och hafva någon gång
urartår till oanstiindiga upprräden. De ofta ftirefållnä
Pastors-vakancerne och bristande tillsyn äro orsaken
härtill. Lag-Tne hafva måst tilltimpas till den lindriga-
s.te bestraffning, och- man vågar hoppas, att ung-
domsyran nu 

-mera ?ir återfdrd inom sinCgränser.
Samma uråldriga plägseder, som vid Jul, påsk,

Midsommar, Walborg_smäss, med flera tillfiillen, på
andra stiillen utöfvas, fortfara iifven hiir.

10



Ett af de största fel, som i sednare tider uppkom-
mit, iir Allmogens vana att i yngre åren åt sina barn
afstå sin egendom. Knappt är Bonden några och 40
år gammal, förrän denna åtrå skall verkställas, och
detta, för att desto förr få sina söner och döttrar sif-
te. Till dessa öfverlemna de både fast och lbst,
endast förbehållande sig någon fördel. Detta har
oberlikneliga följder. Det inträffar, att sonen eller
mågen, ännu omogen att förestå ett hushåll, inom
några år är så skuldsatt, att föräldrarne med grä-
melse få se sitt med omtanke och sparsamhet för-
värfvade hemman bortsåldt och öfverlemnat åt
yngre ägare. Dessutom iir denna tillstlillning så myc-
ket onaturligare, som föräldrarne förvandlas till
tjenstehjon åt sina barn, som numera endast önska
deras hädanftird.

Undervisning

Klockaren har en lang tid varit oskicklig att befatta
sig med barnaundervisningen, hvilken derföre föriil-
drarne sjelve och äldre qvinspersoner nu måst för-
rätta.

Fattigvård

Till Jul sammanskiuts allahanda matvaror af Sock-
nens jordägare, hvilka Kyrkovärdarne utdela. De,
som äro boende i fattigstugan, få större andelar.
Dessa sammanskott kungöras från predikstolen, och
följdeme visa den goda verkan, att man är Uka ange-
lägen få det gifna antecknadt, som emottagit. Dess-
utom få de fattiga sina bestlimda qvartal utur Fattig-
Kassan, äfvensom mjöl utur Fattig-Magasinet.

Ceremonier.

GiftermåI, Barnsöl och Graföl tillgå nästan på
samma sätt som i Täma. Likväl skall här brukas ett
slags frieri, innan det verkliga begynnes. Om Lör-
dagsnätterna utvandra ungkarlarne i byarne och
placera sig hos bygdens tärnor, som traktera dem
med briinnvin och bröd. Denna sed anses som loflig
och kallas att gå på roten (Underlig rote!). Mödrarna
skola anse som en vanära, om döttrarna ej hedras
med dessa besök. och de senare skola sinsemellan
skryta öfver antalet
Rotmästare. Sällan
skola dessa besök
urarta till liderlighet.
Dock, med tiderna
förändras sederna.
och vid Härad-
Tingen får man ofta
höra orsakerna till
dessa nattvandring-
ar, då fråga upp-
kommer om bidrag
till underhåIlande af
oväntade kärleks-
panter.

Visste du

att biskop Johannes Rudbeckius (1581-1646)
höll västeråsarna i herrans tukt och förmaning under
sin tid i Västerås. Ingenting undgick honom. Han
ingrep i vardagliga familjeträtor mellan makar, han
tuktade drinkare och drinkerskor, han straffade kyrk-
skolkare och ryktesspridare med mera.
Vid söndagens gudsdänst fick syndarna stå i vapen-

huset eller vid skampålen och skiimmas. De blev inte
insläppta i kyrkan fönän de visat uppriktig ånger. De
som uppträtt berusade i kyrkan fick dessutom, sedan
de i vapenhuset hört prästen i predikstolen förklarat
deras synd, gå fram i kyrkgången och be försam-
lingen om förlåtelse.

Under gudstjänsttid skulle stadens gatubodar vara
stängda. Den som ändå bedrev handel fick böta till
biskopen.

I kyrkan hade västeråsarna sina bestämda plat-
ser.Män på ena sidan och kvinnor på den andra. De
förniimsta platserna längst fram i kyrkan. Därefter
kom konungs- och drottningbänkarna, fyra bänkar
för lektorer, rektor och prästerskapet.
I sjunde raden hade biskopen sin plats, följd av adel,

krigs- och slottsbefiil, fogde- och lagläsare, borgmiis-
tare och stadsskrivare, råd- och sexmän (förtroende-
mlin för att övervaka kyrkans underhåll samt tukt och
goda seder). Sedan kom borgarna och längst bak i
kyrkan fanns plats för det lösa folket och syndare
som fått sin förlåtelse, men ej fått tillbaka sin gamla

plats.

Kiilla: Fran
Johannes Rud-
beckius stift.
En festgåva till
Rudbeckiusju-
bileet 1923.
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ORTNAMN

Posten avbryter sina ansträngningar att byta ut
gamla gårds- och bynamn mot vägnamn. Protes-
terna har varit starka mot de nya adresserna som
enligt mångas farhågor kan leda [iU att ett stort antal
gamla ortnamn faller i glömska.
Det lir bra att posten stannar upp och tänker över
saken en gång till. Visst kan det behövas rationalise-
ringar och förenklingar, men miinniskan och hennes
kulturarv måste iindå stå i centrum. Den starka opi-
nionen för att slå vakt om den kulturskatt som våra
urgamla ortnamn utgör, iir ett gott tecken.

Vågar man hoppas att posten inte bara gör en
konstpaus i sina omadresseringsplaner, utan visar
kiinslighet för kulturarvet även i fortsättningen?

Ur VLT 94-12-09

NY BOK

Om forntid och medeltid i Västmanland. Viistman-
lands fornminnesförening och Västmanlands liins
museum: Arsskrift 1994.

Mot en utgrävning av Anundshögsområdet finns
f_leg argument, konstaterar Fornminnesföreningens
årsboksredaktör Krister Ström i förorder
"Mycket av spänningen och fascinationen vid åsy-
nen av denna en av vårt lands största fornlämningar
torde vara att vi inte vet vad den döljer. Vad vi där-
emot vet iir au vid en undersökning gräver vi sönder
dokument som för alltid försvinner. Den arkeologi-
ska undersökningsmetodiken förfinas alltmer, vilket
innebtir att en framtida undersökning kommer att ge
mycket mer information och kunskap åin vad som
skulle bli resultatet av en grävning ru", säger
Ström.

Årgangen har koncentrerats på den äldre historien
Mer åin en tredjedel av boken upptås av fyra redogö-
relser för inventeringar och utgrävningar som ägt
rum i länet under de senaste åren bland annat med
anledning av Måilarbanans utbyggnad.
Flera nyfunna håillristningar bland annat fran Munk-
torp och Tortuna beskrivs och avbildas av Sven
Gunnar Broström.

Ur VLT 95-01-05

NY BOK

Västeråsare som vilar på våra äldsta begrav-
ningsplatser av Runa Enochsson.
Skrifter från Västerås stift.
Pris 60 kr i Domkyrkan eller Kyrkbacksgården.

Det är ett stort och värdefullt dokumentationsarbete
som ligger bakom Runa Enochssons lilla bok En vik-
tig utgångspunkt för hennes framstiillning är med-
hjälparna Inga Löfgrens och Gun Enwall-Larssons
llygltering av de grawårdar som alldiimt står kvar på
Wallinska och Bj örlingska kyrkogårdarna.

Den förra har fått sitt namn därför att den invigdes
1818 av Johan Olof Wallin, som strax innan fiade
tillträtt tjiinsten som domprost i Västerås. Den senare
invigdes 1856 av domprosten Carl Olof Björling.
Sina nuvarande namn fick dock de bägge begrai-
ningsplatserna först i 198O-talets början.
Runa Enochsson inleder med en kortfattad redogö-
relse för de gravplatser som användes innan Walfin-
ska kyrkogåden togs i bruk Gravsättning i domkyr-
kan eller på den lilla kyrkogården runt denna föreköm
fram till 1800-talets tidigare år. Vid pestepidemin i
1700-talets början begravdes cirka 200 av offren på
kyrkogården non om domkyrkan medan ett hundraial
iordades på -en tillfälligt anordnad pestkyrkogård.
Denna låg på den plats vid Vasagatans myhning Oiir
stadshusfontänen finns i dag.

Men det mesta av sin forskarmöda har Runa
Pnochsson ägnat de människor som begravts på Wal-
linska och Björlingska kyrkogårdarnå. Hor ger en
rad intressanta personbeskrivningar både av kända
och mindre kända västeråsare från främst 1700- och
18fi)-talen.
Som den rutinerade sliiktforskare hon åir har hon sam-
lat in en miingd basfakta ur kyrkböcker av skilda slag.
Men hon har också flitigt utnymjat bland annat döds
annonser och minnesrunor i VLT:s olika årgångar.
Till detta kommer uppgifter ur olika biicker, fr-amför-
allt arbeten med anknytning till Västerås stad och stift
i iildre tid.
Sliiktanknytninar åt olika håll uppmärksammas ofta i
Runa Enochsson personporträtt. En del av hennes
minibiografier har rcnt av fått karaktåir av små slåikt-
krönikor. I all synnerhet gäller detta poeten och gym-
nasieadjunkten Elof Jedur - i hans fall presenteras en
antavla som når tillbaka till sent 1500-tal.

Ur VLT 94-12-06

- Pappa, jag skulle vilja gifta mej med farmor.
- Med vem, sa du?
- Med farmor.
- Det förstår du våil att du inte kan gifta dig med min
mamma.
- Varftir inte det då? Du har ju gift dej med min mam-
ma.
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EFTERLYSNINGAR

Jag heter Runo Jönsson och sysslar med sliiktforsk-
ning. I Diskulogen nr 34 såg jag at der fanns en
sIåiktforskarklubb i Västerås. Kanske kan någon av
era sliikforskarc svara på min ftäga.
Enligt Herdaminnet var kyrkoherden i Ore, Israel
Andreae Dalecarlus, som dog 30/9 1666, gift med
Margaretha, som dog 1653 i Ore. Denna Margaretha
var "dotter till Gråås Hans i Västerås".
Vem var Gråås Hans?
Nåir man läser detta i Herdaminnet får man intrvcket
att Gråås Hans är så viilbekant att han inte behöver
någon niirmare presentation. Jag iir mycket tacksam
för uppgifter om denne Gråås Hans och hans förfti-
der.

Med vänlig hiilsning

Runo Jönsson
Wargentinsgatan 5 uppg 4 nb
11229 STOCKHOLM
Tel.08-654 47 38

Socknesmeden i Långby, Badelunda.

Vid min forskning om soldater i Badelunda presen-
terade han sig, ALEruNDER CASIMIR; född
1759 i Vedevåg. Han hade kommit titl Badelunda
år 1786 via Eskilstuna och Känbo. Kallades för
socknesmed. I oktober detta år gifte han sig med
Brita Larsdotter Thunberg, född 1755 i Badefunda.
I iiktenskapet föddes tre barn.

Alexander Casimir levde kvar i
Langby till sin död i februari 1820.
Blev 60 år gammal och dog av
bröstfeber. Hustrun efterlevde.

Nu är frågan, varför blev jag
intresserad av just honom? Jo, i
min egen sliikt förekommer smeder
med namnet Casimir!

Den tidigaste som jag funnit hade
förnamnet Petter och han fanns i
Örebro - var låssmed på örebro
Factorie - ett militiirt företag. Petter
var född c:a 1660 och död 1720.
Hustruns namn var Christina
Hansdotter Glaser (1665?-17 I S).

En son fick namnet Alexander (1698-1760) och
han kom till Vedevåg är 1723 då han gifte sig med

Uqrlo Nilsdotter (1694?-1765). I detta åiktenskap
föddes sex barn, min anfader fick namnet Hani-
Ulric (1733-1803). En annan son namnades Alex-
ander (1730-1762). I Vedevågs brukshistoria kom
han att kallas d.y. och fadern d.ä. Båda var smeds-
mästare med fina vitsord.

Och håir dr nu svaret på vem Alexander i Langby var.
Han var son till Catharina Creimnn och Alåxånder
d.y., som alltså var bror till min anfader Hans-Ulric.

Om någon vet något mera om sliiktens ursprung före
Petter i Orebro är jag tacksam för ett meddelande. Var
dom invandrare och i så fall varifran?

Georg Nordwall,
Ringspinnargatan 10,
723 46 Våisterås.

Vad gamla handskrifter kan ha att
berätta

I Hembygdsföreningens regi har intresserade del-
tagare i studiegrupper forskat och sammanstiillt värde-
fullt material om hiindelser och ftirhållanden i Bade-
lunda under gången tid. I början av året överlämna-
des materialet till föreningen. Men det finns mycket
mer att ta reda på.

Det är ju insikter om det förgångna som får oss att
förstå, att vi just nu iir med och skäpar historia.

Vad deltagarna i grupperna studerade var bl a
'\t4sniryg av öldre handskrifter'f under ledning av
Alfred Orback. Det i sin tur giorde att man forskaioch
nu avgettföljande dokumenr: Storskifte i Vedby, (se
,lrqs.iana hQsten 94) Utbrytning av jord på Gryia och
Soldnten på l"angby.

Andra grupper arbetade med Soldaterna i Badclunda
och K^yrkan och skolan I det hiir sammanhanget kan
också nämnas Harald Wejryds intressanta bok om
Furby.

Har du låist handskriften ovan?
Då vet du ju redan vad som står. Vi som har lite svår-
are för att tyda skriften behöver få fclljande fcirklaring:
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Den 27 februari. Johan Dunders,
soldatens gosse ifrån Hällatorpet.
Denna wår christendombs Broder
Erich Johansson ifrån Dunderbo är
född 1719 d. 23 Junij af ärliga och
christliga föriildrar, Fadren iir ?irlige
och Manhaftige Man Johan Dun-
der, Modren gudfruqtige hustru
Anna Persdt hwilka föräldr hafwa
straxt efter den naturliga födseln,
befordrat denne sin Son til dop och
Christendomb, på det han skulle
blifwa een rätt son och ledamot i
sin Frälsar Tro, vid hans dyrt åter-
lösta Försambl här på jorden; Men
som han inte här länse lefwat haf-
wer, så är det intet stört om honom
att berätta. Hans sjukdomb bestodh
i hosta och håll, några dagar bortfö-
re, men efter hans Siiil behagade Gudhi så hastade
han och medh honom utur dete iiländige lefwernet
och försatte den i himmelska boningar där han har
fröjd och glädie tillfyllest och att lydigt wara wid
Guds högra hand. 4 är 32 veckor.

Det lämnade han efter sig, Soldaten
68 Långberg

Den inledande texten lyder: "Anno 1765 d 4
Februari woro underskråfue kallade tilt Sotdaten
Olof lÅngbergs iinckja, hustru Catharina Johansdot-
ter på Mngby ögor, at förrätta upteclcning efter
berörde des mnn Olof långberg, som d 22 januari
uti innevarande åhr 1765 utan barn och lifsfrucht
genom fu)den afgått".

OlofLangberg var född i Fläckebo ijuni 1738 och
kom till Badelunda och Långby under 1758 och då
ntirmast från Hubbo. Han var gift med Chatarina
Jansdotter Hellberg, född i november 1735 i S:t
Per, Stockholms liin. I befintliga generalmönstemrl-
lor ilr antecknat, att soldaten Langberg dött i Polen i
januari I765. Efter makens död flyttade änkan
under 1766 till Tortuna.

Inventarier

Vad fanns då antecknat för inventarier i soldathem-
met? Sidan I i bouppteckningen anger:
Mössing. s trykjörn, gl. liuss take, liusplåt.
Jörn. skröddarsax, huggyxa, trind stekpanna, Iiten
behållen gryta, gl. dito, gamalt spjöIl med forma.
Tröd. matskåp, hörneskåp, kista, gI. Iiten dito,
drickstunna, gl. liten dito, Tijna, gl. såå, stånkn,
baktrå9.

Sidan 2 (som inte syns ovan) omfattar ytterligare
några "träd"-saker, t.ex. gl. ömbar, gamalt bord,
ihopsittjande sdngiar, sparlakan och kappa till din,
föll samt sämre dito.

//t 2a*

Linne. larfies lakan, blaggams sletne, gI. duk,
Gångklrider. råck och wäst vcinda, wöst utan ärmar,
gl. dito, gula klödesbyxor, g.Ia dito, söndersprättad
råck, öfwerklädd pöls, hwitt lifsrycke, randigt dito,
hwitt utan galon, gl. dito med galon, g.Ia stofwel-
skaft, hwita strumpor, nattmössa.

Slutligen följer: gamla wöfstolar, spannerock, I ko, l
qwiga, I gl. tacl<n, samt widjering, röckenagel, priiss-
jörn och gröp. AlTra sist som första post på sidan 3: 1
st gimer (ncklamm).

Räckenagel kallades ett "werktyg hwarmed skinn
sträckes och skafwes". Sidan 3 fortsätter sedan med
rubriken Gield. Texten lyder:
Hos Johannisbergs Trädgårdsmästaren Miister
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Anders Kiellberg
Hos Caisa Eril<sdotter i GräIinge ....
Tillsammnns

136
72

208

dnlzr

Uti föregående inventarie ör intet witterligen undan-
döljt, det jag med Liflig Ed, hwar så påfordras, kan
belcröfta.

Cathaina Johansdypå Ungby ägor

S ås om I nv ente ring s o ch w iirde rin g s mön
Anders N ormnrck, nömndeman
C o rporalcn M ats Tilb er g

De fattigas andel ör betalt m 2l öre lapparmynt, inty-
gar af Badelundn Capellansgård d 24 februai 1765.
Claus Hagbom. Cominister Loci.

Som framgår av bouppteckningen slutade denna med
en behållning av 509 daler och 8 öre kopparmynt,
samt skulder på 208 daler km. För den intresserade
kan meddelas, att äLr 1765 var en dränglön 5 daler 8
öre km i veckan. En l:e stvrman hade 132 daler km
per månad. Uppgifterna är ur "Vad kostade det?" av
Lars O Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös.- - 

Georg Nordwall, Örback-gruppen.
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