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Avslutningen på 1995 blev lika kall som sommaren var

varm. Jag hoppas iindå att ni kiinner ervarmt välkomna

till ett nytt forskarår.
Höstsåsongen 1995 hade vi satsat lite extra på forelä-
sare, men publiktillströmningen blev inte vad vi hade

hoppats.
Hösten inleddes med att lorre stadsarkivarien Sven W.

Olsson berättade om Västerås lokalhistoria utifrån en

\aLT artikel.

En månad senare hade vi in-
bjudit docenten och forfatta-
ren Ebbe Schön till bibliote-
kets hörsal för att berätta om
skrönor och skrock. Han var
extra aktuell, eftersom han
medverkade i Cafe Norrkö-
ping varje onsdag.

Som sista foreläsare hade vi
på uppdrag från en medlem
inbjudit fil.dr. Bob Engel-
bertsson, som berättade om-
kring Sala silvergruva. Som
du kan se i vårprogrammet,
skall vår utflykil i maj bl.a. gå

till Sala.

Alla dessa foreläsare har skrivit flera artiklar och böcker
som den intresserade kan låna på biblioteket.
Äret avslutades med en triifffor nya medlemmar dlir vi
till vår glädje kunde hälsa ett tjugutal glada slåiktfors-

kare välkomna i vår forening. Vi tackar alla studiele-
dare, som talar så viil om klubben, och värvar så manga

nybörjare.
Huvudbiblioteket investerade i en ny mikrofilms-
kopiator under hösten. Den står i Ljud & Bildrummet,
och varje kopia kostar 2kr.Tagkontakl med persona-

len som hjåilper dig.

Klubben ordnade tiven en kurs i kisning av gamla handstilar
under Ulla Skölds professionella ledning. Det cir en popular
kurs, så vi får nog återkomma till haskn.

En nyhet i detta nummer åir att vi nu har börjat publi-

cera medlemmars antavlor. Skicka gåirna in kommen-
tarer till det inforda, och dela med dig av dina egna

anor. Du får naturligtvis gärna kontakta den som har

gjort forskningen, för mer information.
Under julen har jag bl.a. bläddrat igenom en del gamla

årsskrifter fran Vastmanlands Fornminnesforening, och

i w 29 for år 1941 hittade jag en artikel om Gesala-

släktens ättebalk med 2 antavlor. (tidsperiod l37l-
1728) Sliililen kom från gården Gesala i Romfartuna,
och hiir foddes i början av 1600-talet biskop Johannes

Gezelius. Boken finns att köpa på museet i slottet.
M hoppas att ni uppskattar vårt programutbud, och

hjiilper oss att ta fram nya programforslag for höstens

möten.

I forskarsal I har vi nu ståillt upp vår forskardator. På

prov finns dåir endast fodda i Våisterf?irnebo 181 l-1920.
M kommer att ladda in flera fodelseböcker vartefter de

blir renskrivna och kontrollästa.
Den 9:e januari började två nya ALU-are att renskriva
kyrkböcker åt oss. De skulle behöva lite hjtilp av nå-

gon mer erfaren person, som kan tyda den gamla skrif-
ten. Har du möjlighet att hjiilpa till, hoppas vi du kon-

taktar styrelsen. Vi behöver även hjiilp med kontrolläs-
ning av det som redan iir klart. 

Forts. sid 2
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Följande forsamlingar är renskrivna:

Födda
Arboga stad

Badelunda
Köping (land)

Köping (stad)

Sevalla
Västerftirnebo
Alunda (C)
Vigda
VästerFårnebo
Döda
Ramnäs

Till frljd af answarige Redaktörens under året wun-
na befordran, och deraf foranledda afflyttning från sta-

den, har Tidningen, i synnerhet hwad dess politiska af-
delning beträffar, gjort en oersättlig forlust. Hen Lek-
tor Broddn är både känd och erkänd såsom en af Swen-

ska pressens yppersta pennor, och hans plats måste i

en småstad, der formågorna, och fornämligast de poli-
tiska, åro allt flor tunnsådda, blifwa obesatta. Detta
oaktadt, har dock den person, som under de fyra sista

månaderna ombesörjt tidningens redigering, och som
under åren 1847-1853 deltagit i samma tidnings utgi-
wande samt sålunda, icke är helt och hållet främmande

for det bestyr, som åtföljer utgifwande af ett landsorts-

blad, trott sig böra, efter uppmaning af icke fä bland

den läsande allmänheten, icke blott åtaga sig redak-
tionsbestyret med denna tidning, utan ock ikläda sig

den lagliga answarigheten derfior. Med skäl skulle wäl
publiken wid ett sådant tillftille kunna göra anspråk på

ett mera detaljeradt program, deraf man kunde sluta

till tidningens blifwande plan och syfte; men wi älska ej

några skimrande löften, de der, då det kommer till werk-
ligheten, befinnes wara endast lika många gyllene kro-
kaq utkastade for att ffinga den lättrogna delen af all-
mänheten. W wilja deröre icke lofirya mer, än hwad

wi med såkerhet tilltro oss kunna hålla; och detta är

att, så mycket som möjligt med det inskränkta utrym-
met göra innehållet mångsidigt och omwexlande.

'.:.' 
"o:.':::.:::. . o . . .... . o... . .... .

ntirrrr,SER från ftiregående nummer.

Amerikaadress på sidan 16.

I L blev I I i forra numret och adressen skall alltså

vara som foljer:
Pullman Company
South Suburban Genealogical and Historical Socie

ty, P.O. Box 96.

South Holland, I L 604 73 USA.

Smedsläkter på pidan 15.

Föreningens adress är:

Föreningen for Smedsläktsforskning
c/o Agneta Lilie-von Rosen

Utflyktsvägen 17 161 51 Bromma
tfn. 08-373698
Telefonnummret i foregående nummer av tidningen

gäller inte. Det går till Sällskapet Släktforskarne i Fa-

gersta.

Se även sidan med Efterlysningar

1 858-1 859

r684-1924
1860-1919
1900-t924
1898-1920
1759-1920
t779-1825

1879-1920

1727 -r731, 17 43-17 62

Från redaktören
All vår borjan bliver svår heter det ju och det kan

jag konstatera efter det forsta numret som jag redige-
rade. Jag fick några brev med åsikter om tidningens
utseende och innehåll, som jag hade bett om, och det

mesta var positivt, och det tycker jagvar trevligt. Ett
forargligt misstag gjorde jag, som har med den moder-
na tekniken att göra. Det var att forst läsa korrektur på

manus, sedan scannades manuset in i datorn. Datorn
läste vissa bokstavskombinationer fel och utelämnade

även vissa bokstäver som jag då inte observerade p.g.a.

att jag inte läste efter inscanningen. Därav en del onö-
diga stavfel. Det skalljag forsöka att ändra på, så att
det blir mindre av sådana fel. Vidare så utelämnades

under vissa notiser och tips, varifrån de var hämtade

eller vem som lämnat in densamma. Även på det områ-
det skall jag forsöka bättra mig. Det mest fatala felet

blev under "Efterlysningar". I Birgitta Ekvall.s sex ef-

terlysningar som stod forst, blev den femte fel. Diir kom

ordet "till" in som inte skulle vara med. Det ändrade

far son förhållande på ett helt felaktigt sätt. Jag såtter

därfor in den rätta ordalydelsen på efterlysningen i det-

ta nummer. I vidstående artikeln som stod att läsa i
VLT år 1859, tycker jag att mycket, åtminstone det

som står mot slutet, passar in i detta sammanhang.

Erika Persson
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Vårens program
Om inget annat anges så är adressen till mötesloka-

len

Servicehuset Herrgårdet Knutsgatan 2 D

Torsdagen den 15 februari 1996 kl. 19.00

Möte med fil.lic. Ulla Siljeholm som kommer att

prata om "Personligheter i forna tiders Västerås".

Kaffe med smörgås serveras. Kostnad c.a 30 kr.

Anmälan senast den 12 februari till Sven Olby tel. 021-

204 94 eller Sten-Ove Sandell tel.O2l-620 65.

Torsdagen den 14 mars 1996 kl. 19.00

Årsmöte. Efter möteslorhandlingarna håller vår med-

lem Larsowe Roman ett foredrag "Från kontor till ar-

kiv".
Kaffe med smörgås serveras. Kostnad c:a 30 kr.

Anmälan senast den 11 mars till Sven Olby tel. 021-

204 94 eller Sten-Ove Sandell tel.021-620 65.

Torsdagen den l8 april 1996 kl 19.00

"Problemlösarkväll" V tankte att det skallbli en kväll

dlir vi kan byta anor, ha med oss svårtyda texter, samt

ha en allmän frågestund om diverse problem som bru-
kar finnas hos varje släktforskare. Ta med Dig proble-

men och kom, så kanske vigemensamt kan lösa dessa.

OBS Lokal för detta möte blir:
V-ås Energi och Vattens lokal
"Kopplingen"
Carl Hennings gata 2

Där är det problem med kaffekokningen, så den som

behöver kaffe under kvällen får sjalv ta med sig detta.

Däremot kakor bjuder vi på.

VÅRUTFLYKT
Lördagen den 1l maj 1996 kl. 09.00

Vårutflykten blir i år en kortare variant, men därlor
inte mindre intressant. Den går till Sala dar vi får en

guidad tur i staden och dess närmaste omgivning. Vi

äter lunch i Sala. Därefter åker vi till Sätrabrunn for en

visning och där intar vi också vårt eftermiddagskaffe.
Hemkomst omkring kl. 17.00. Kostnad inkl. buss,

lunch, kaffe och guidning c'.a250 kronor.

Datoranvändare
Du som själv sitter och skriver av kyrkböcker och

andra register, kontakta styrelsen och meddela vilka
register som Du skriver av så att inget dubbelarbete

utlors på detta område.

Mikrokort
Klubben har åter igen kompletterat i vissa grann-

florsamlingar. Nu är det i Ljusnarsberg och Svedvi för-
samlingar som kort inkopts. Korten finns i pårmar som

står i samma rum som våra böcker. Vi vill även påpeka

att det kan finnas kort ifrån forsamlingar som Du nor-
malt letar efter på rullarna så kontrollera bland mikro-
korten. Det kan löna sig, under forutsättning att Du

tycker bättre om kort ån filmrullar.

Släktforskardagarna i Stockholm
Klubben har inköpt en videokasset som spelades in

under dessa dagar. Intresserade medlemmar kan låna

kassetten. Ring ordforande Sven Olby tel. 021-204 94.

Resor i österled
Reser Du mycket till Finland? Då kan DuA{i hjälpa

upp loreningens ekonomi genom att resa med Silja Line.

Det går till så att foreningen har ffitt ett kort registrerat

på sig Alla resor som genomfors och är kopta och re-

gistrerade på kortet ger en bonuspeng som tillfaller
foreningen. Du kan åven köpa till släktingar och vän-

ner och bara säga till att köpet skall registreras på for-
eningens kortnummer som är: 04708007. Du kan även

själv ha lite nytta av kortet genom att låna med Dig det

på resan. Ombord på båten finns butiker som har en

symbol som visar att de har rabatter for alla som kan

visa upp detta kort. Kontakta Sven Olby om Du vill
låna kortet tel.021-204 94.

Rapport från träffen 95-09-28
Torsdagskvållen den 28 september var det c:a 30

medlemmar som trotsade regnvädret for att ta sig till
servicehuset Herrgårdet och lyssna på forre stadsarki-

varien Sven W. Olsson.

Att han är mycket kunnig om Västerås lokalhistoria

visste väl alla lite till mans. Det bevisade han omgåen-

de då han i stort sett direkt lät oss börja ställa frågor. I
forsta hand var det vår ordförande Sven Olby som prö-
vade hans kunskaper. Frågorna handlade om vitt skil-

da ting, bl. a. om skolor, kyrkor och stadsbebyggelsen

hår i Västerås. Till sist var det en fråga från publiken

om en källare utmed Lilla kyrkogatan som fick Sven

W. Olsson på fallrepet.
Efter foredraget åts det en smörgås som sköljdes

ned med en kopp kaffe. När kvällen var till ända var

det en nöjd skara som vände hemåt.
Peder Danielsson
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Stvrelsen ftir år 1995
Ordförande Sven Olby
V. ordlilrande Christer Jacobsson

Sekreterare Gunilla Pedersen

Kassör Kent Roos

Ledamot Sten-Ove Sandell

Suppleant Inga-Lill Persson

Suppleant Peder Danielsson
Revisor
Rer,isor

Abrahamsson
Ahlqvist
Andersson

Anglert
Apelfors
Areblad
Bergström
Ekvall

Envall
Eriksson
Gauffin
Gutke
Holmström

Börje Bohlin
Sture Andersson

Mats
Emil

Inger
Eva

Ragnaröksgatan l2
Sjöbo Haraker
Barkarö bygata 79

Box 10005

Rosenlund Sevalla
Viktkastargatan 7.1

Vestanåvägen I b
Eldhusgatan 3

Stålverksgatan 27

Postgironr. 9605-l-2

Ösb.v Tillberya

723 55 Västerås
730 50 Skultuna
725 9lVästerås
720 l0 Västerås
125 95 Västerås
'722 1l Västeräs
730 50 Skultuna
72-l8lVästerås
724 73 Västerås

725 9-5 I-cisteras

204 94

731 l0
526 57

41 51 43

620 65

33 73 t6
755 25

35 6t 23
35 22 59

60t 08

Klubbens organisationsnummer 87800 l-8334

7'idnins.sredaktor ErikaPersson

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nva medlemmar som hälsas välkomna till klubben.

ulf Fogdegatan I b

724 74 Västerås
723 55 Västerås
723 45 Västerås
722 19 Västerås

171 58 Solna
724 69 Västerås
129 45 Hägersten

233 35 Svedala
724 66 Västerås
724 77 Västerås
722 46 Västerås
740 82 Örsundsbro
723 55 Västerås
724 75 Våsterås
722 46 Västerås
722 31 Västerås
740 82 Örsundsbro
183 68 Täby
724 8l Västerås

723 35 Västerås
724 64 Västerås
723 41Västerås
722 42 Västerås
722 40 Västerås
724 69 Västerås
725 92 Västerås

725 92 Västerås

723 53 Västerås

734 9l Hallstahammar
722 28 Västerås
722 45 Västerås
724 73 Västerås
724 60 Våsterås
725 91Västerås

Ann Vasaloppsgatan 94

Birgitta Sjöbjersvägen 2

Engelbrektson Ingela

Holmström KarlssonGunnel Irisväsen 144

Larla Lustigkullagatan 13

Margaretha Smältverksgatan4l
Birgit Utgårdsgatan 40
Gunnar Soldatsatan 8

Gunnar Huwdstagatan 19

Anne-Marie Morkulleeatan83

Provargatan 3

Tackjarnsgatan 92
Irisvägen 144

Fasanvägen 38

Labyrintvägen26

02t-35 16 40
021-20177
021-12 35 48

021-13 85 33

08-27 47 86

021-35 77 63

08-88 5420
040-40 51 36

021-18 22 54

021-35 25 49
021-33 t0 2l
0171-64 132
021-202 58

021-550 00
021-33 10 2r
021-246 t6
0171-641 32
08-756 89 32

021-18 36 17

021-13 43 30
021-41 73 44
02t-33 1179
021-33 06 l3
021-35 86 9l
021-520 56

021-520 56

021-13 7696
0220-26007
021-18 80 06
02r-33 l8 20
02t-35 t0 23

021-4t 40 50

021-523 82

Johnsson
Karlsson
Karlsson
Kullander
Litzen
Lundgren
Nurmi
Persson

Revesjö

Roman
Roos
Roos
Rothoff
Ryttersoson
Sjödin
Swanström
Wallin
Wennberg
Zetterlund

Ann-Margaret Hj älsta Eneby
Bengt Eddagatan 12

John-Olov Dombokssatan I

Kenneth Norra Hökåsenvägen 33

Hans Hjälsta Eneby
Ulf Palmstruchs vägen 74

Håkan Brygghusgatan 16

Britt-Marie Malmabergsgatan8l

Boine Ekevägen 2 b

Petrus Dovhjortsvägen 40
Gun-Britt Bandygatan 53

Birgitta Råbykorset 38

Arne Fasanväsen 38

Kerstin Älunda 10 a
Åke Bangatan2T
Clifford Björnskinnsvägen 2

Olof Välljärnsgatan49 d

Arne Bergsgatan 8 f
Per Lilla Skogstorp Barkarö
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Presentation av nY

styrelsemedlem. ,,ilffilu-W
Mitt namn är Peder Danielsson. Jag dr relativt sett

en nyborjare inom gebitet slåktforskning då jag enbart

har hållit på i tre-fyra år. När jag började hade jag inte

en aning om attjag skulle bli så intresserad av detta att
jag skulle komma att tillbringa ett par eftermiddagar i

veckan på biblioteket.
Dessutom forde min forskning in mig på en kurs i

Mälardalens högskolas regi som hette "Metodkurs i
lokalhistorisk forskning". Den kan jag rekommendera

alla släktforskare.
Att jag var våstmanliinning visste jag redan innan

jag började med forskningen men att min sliikt under

så många generationer (9st.) varit det var en trevlig
överraskning. Jag har funnit anor i snart nog alla Väst-

manlands socknar utom de västligaste. De är som fol-
jer:

Västerfiirnebo (Hellstrand), Norrby, Tärna, Simtu-

na, Kuml4 Östervåla, Kila, Altuna, Västerlövsta (smed-

sliikterna Åhs och Hillborg), Haraker (mjölnarsllikter-

na Söderström och Forsström), Romfartuna, Karben-

ning, Skultuna, Norberg, Enåker, Möklinta, Nora,
Frösthult, Huddunge, Österunda, Harbo, Sala land och

stad, Lundby, Barkarö, Ramnäs, Svedvi, Dingtuna,
Västanfors (Springfelt), Gunnilbo och Lillheirad.

Dessutom har jag anor i foljande län och socknar:

OD Säter, Norrbåirke, Grytnäs, Åhl, Soder-

biirke, Norn, Stora Tuna, Grangiirde.
(X) Hedesunda, Söderfors, Österfiirnebo

(samma Hillborg som i Västerlövsta) ,

Voxna (Vågberg)
(C) Västra Åk"r, Bälinge, Jiirlåsa.

(D) Näshulta (samma Åhs som i Västerlövsta),

Lundby.
(T) Ljusnarsberg
(S) Sunne
(R) Skövde
I de allra flesta socknar iir det bara enstaka namn/

familjer.
Om någon kåinner igen namn jag nåimnt så kontakta

giirna mig.

Forskning på nära håll
Föreningen har tillskrivit några bibliotek i vårt niir-

område och frågat vilka mikrokort som finns på res-

pektive bibliotek. Vi frågade även om vilka tider som

de hade öppet samt om det finns kortläsare och hur

dessa skall ffi nyttjas. Hiir loljer de uppgifter som vi
fatt;
Örebro stadsbibliotek:

Kyrkobocker for Örebro låin (enbart rullfilm). Läsa-

re for SVAR-kort finns. Öppet må-torsdag 08.00-20.00,

fredag 08.00-18.00 och lördag 10.00-14.00.

Enköping kommunbibliotek:
Följande forsamlingars kyrkoarkiv finns på mikro-

kort i biblioteket:
Altuna, Arnö, Biskopskulla, Boglösa, Bred, Enkö-

ping-Näs, Enköping, Fittj a, Fröslunda,Frösthult, Gire-

sta, Gryta, Hacksta, Hjälsta, Holm, Husby-Sjutolft,

Härkeberga, Hiirnevi, Kulla, Kungs-Husby, Lillkyrka,
Litslena, Långtora, Löt, Nysätra, Simtuna, Sparrsätra,

Svinnegarn, Teda, Tillinge, Torstuna, Torsvi, Vallby,

Veckholm, Villberga, Vårfrukyrka, Österunda,

Mikrokorten är inte till hemlan. Bibliteket har två

ficheläsare som bokas per telefon 0171-255 90 under

öppettid. Fran l6 augusti till 14 juni iir det Öppet: må.,ti.,

to. 10.00-19.30 onsdagar 13.00-19.30, Fredagar l0'00-
17.00 och lordagar 10.00-14.00. Söndagar stängt.

Sommartid 15 juni till 14 augusti är det endast öppet

måndag, tisdag och torsdag 10.00-19.00. Under se-

mestertid stiingt.
Eskilstuna bibliotek

Inget svar på forfrågan.

Släktforskarsjukan
Denna sjukdom iir mycket smittsam! Symtomen år

stiindiga klagomåI angående behov av uppgifter om

narnn, datum, årtal och ortnamn. Patienten har ett en-

vist ansiktsuttryck och är ofta döv även vid tilltat fran

familjemedlemmar. Har inte lust med arbete av något

slag med undantag for ivrigt letande i böckeq register

och all slags handlingar fran iildre tid och tillbringar
mycket tid på,bibliotek och arkiv. Svåir på brevbäraren

om denne inte låimnar någon post. l\r en kompulsiv

brevskrivare. Vistas ofta på egendomliga platser såsom

kyrkogårdar, torpboståillen, ruiner och avlägsna plat-

ser ute i landet.

Behandling: Mediciner harinte nagon verkan. Sjuk-

domen åir dock inte livshotande men blir gradvis våirre.

Patienten bor tillåtas besöka arkiv och böruppmuntras

att gäin i en sliiktforskarforening.
Ur Syssling 2-95
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Detalj ur Rudolf Gagges akvarell målad t875 med motiv från Apotekarbron. hppsttingerna som omtalas i texten

syns på bitden. En kvinna som lvcittar klcider fnns med och strax bredvid henne finns ett latrin som lcimnar sitt

innehåll i ån.

Ett besök i Västerås 1778
"En Pil-Allöe af 2 d250 als längd, gjer stadens gran-

skap til klinna. En lång och proportionelig bred gata

löper iinda genom safilma, husen der omkring afträ, de

fleste 2 ne våningar höga äro i allmänhet wäl hyfsade."

Så inleder arkitekten Erik Palmstedt, sin resedag-

bok, sina noteringar om Västerås.

Till Västerås anlande han den l0 september 1778

och det är i hans "Dagbok öfuer en resa från Stock-
holm genom flera rikets städer ned åt landet 1778",

som vi kan ta del av hans stundom mycket kritiska syn-

punlter på arkitektur och byggegenskaper i landet un-
der Gustav III:s dagar.

Palmstedt var till yrket arkitekt och innehade åimbe-

tet somvice stadsarkitekt i Stockholm fram till sin död

1803. Han var fodd i Stockholrn den 16 december 1741.

Föräldrarna var hovmusikern Johan Palmstedt och hans

hustru Maria Segerlund.

Det var allså en redan mogen man på 37 år som

foretog en bildningsresa for att studera utländsk arki-

tektur i Europa. Resan varade fran den 9 september

LTTStillden}l augusti 1780, då dagboken avslutas på

hemresan i Örebro.
Det vanliga var annars att foreta sin bildningsresa i

yngre år, men Palmstedt hade redan tidigt fått viktiga
uppgifter i Gustav III:s Stockholm och diirfor tvingats

skjuta sina resplaner framåt i tiden. Italiens och Frank-

rikes berömda arkitektur kiinde Palmstedt alltså endast

till genom böcker och ritningar. Hans nu mest beröm-

da och bevarade arbete är Börshuset vid Stortorget i

Stockholm.
Palmstedt nådde alltså Västerås på resans andra dag,

och här stannade han endast så liinge att han hinner

bese staden, sover över och fortsätter resan mot Kö-
ping

Västerås var vid den h:ir tiden inte stort. Sven Ols-

son har beräknat folkmiingden till cirka 2500 invånare.

Staden dominerades helt av domkyrkan, kring vilkens

arkitektur och tornkonstruktion Palmstedt ganska noga

uppehåller sig.

Han iir fylld av beundran infor den Tessinska spiran,

även om han åir kritisk till vissa detaljer. Beskrivningen

av kyrkan avslutas med orden "Inuti kyrkan iir intet

anmåirkningswiirdt"
Domkyrkans omgivningar beskrivs i dagboken så-

lunda: "Gatorna kring kyrkan och rådstugan med flera

rengiordes och sopades wissa dagu, afkarlar och qvin-

folk, dem Dom Capitlet höIlo, och heta Capittil ka-

ringar".
Då som nu utgjorde ån ett pittoreskt inslag i stads-

bilden, och Palmstedt noterar att, "På de ståillen hwa-
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rest åen löper genom quarteren, hafva alle gårdar på

sina bakhus en utbyggd Altan, hwarifran watten med

en uppå en wippstang hiingande bytta upphämtas..."

Han konstaterar vidare att alla stadens broar iir av

trä och att rådstugan som var av sten var rätt forfallen.

"Jiirnwågen" säger han, "som utgiör en gatautmed

miilaren stranden består af flere bodar timrade, hwar-
utinnan jiirnstiingren inlastas från gatan, och utlastas

genom hål på wäggarne ut åt stranden i pråmar, til
hwilkas beqwämlighet en jettöe af gråsten iir gjord ut i
wattnet, som afhåller wågorne".

En jettöe, ett for mig okiint ord, måste således ha

varit en brygga/vägbrytare av gråsten.

Kronobråinneridirektionen hade 1785 låtit uppfora
ett bränneri i nuvarande stadsparkens nolra del. Huset
kom att få en for staden ovanlig byggnadsteknik med

sin blandning av trä och tegel, som valts for att åkanten

inte tålde alltfor stor belastning och for att man erhöIl
formanliga brandforsiikringsvillkor. Palmstedt beskriver
bränneriet i sin dagbok så har:

"Kronobriinneriet dels af sten dels af trä, iir anlagt

mitt ibland trähusen, wid en träbro, har mycket lägt
och ibland intet wattn i åen utanfor sig; Sjelfwa bränn-
huset är så smalt at man med möda deri kan röra sig;

Pumparne till kylwattne gå med hästar genom en liten
stanggang twiirt öfiryer gården. Klarhuset är av trä; in-
rättningen skall hafva kostat omkring2 ne tunnor guld."

Palmstedt anses ha varit en stark rationalist. Sym-

metri och hygien var vad han eftersträvade i sin arki-
tektur och stadsplanering. Han hade en skarp iaktagel-
seformåga o ch mångsidiga intressen.

Som läromästare i reseskildringar hade han fråimst

Linn6, men Palmstedt anses ha saknat Linn6s lyriska
ådra, humor och vidsynthet och var som stilist medel-
måttig, enligt Martin Olsson, som utgav dagboken så

sent som 1927.

Han var även musikalisk och fungerade som orga-
nist i Riddarholmskyrkan under 27 åLr. Det musikaliska
intresset forde honom till kretsen kring Carl Michael
Bellman, som blev en niira viin till Palmstedt.

Att sedan Palmstedt i sin dagbok for den 13 sep-

tember i Örebro anmiirker att: Kronobränneriet war
hiir wida bättre åin i Westerås, och har kostat 2 tunnor
guld", far vi som västeråsare ta med jiimnmod.
Gunnar Lignell

Den vilda tjuren.
Eller: "Sögnen om hur
haradena fick sina namn".

Var det månne dcirfc;r denna

tjur fck sin plats i vår stad?

Att några Håirader inom Westerås Låin fätt namn af
Tjurbo, Siende, Tuhundra, Snefringe och Wangnsbo

Hiirader iir allmiint bekant, men den uppgifna anled-

ningen till en sådan beniimning torde deremot wara
det mindre. Härom fortaljer en fornsägen, att en wild
Tjur slitit sig lös ifran Fornby i Möklinta, sprungit ige-

nom Sala, Kila, Kumla, Sewalla, Thortuna ochBjörk-
sta Socknar, utan att i sitt lopp hindras. Denna säll-

samma håindelse skall hafiva gifwit anledning att ut-
märka de 5 forsta Socknarna med namn af Öfiver-Tiur-
bo samt de öfriga med namn af Ytter-Tjurbo Håirad,

hwarfore ock dessa båda Hiirader antagit en åinnu bi-
behållen lur i sina sigiller.

Men håirmed icke nog. Som tjuren ej kunde fiings-

las i ofuannåimnda Socknar, har han sprungit ifran

Björksta genom Badelunda, Westerås, Lundby, Ding-
tuna, ända till Kohlbeck, då Socknarna Öster om

Westerås, som sett Tjuren, fingo namn af Siende Hä-

rad, samt de på andra eller Westra sidan om bemåilte

Stad af Tuhundra Håirad,emedan 200 der efter honom
jagande miin ej formådde att honom binda, hwarefter
Kohlbecks trakten, inom hwilken han slutligen blef
snärd fått namn af Snefringe Håirad. Dock skall detta

wilda djur under forslande hem till Moklinta åter ha

slitit sig lös, men anyo blifwit fiingslad och ford på

wagn öfiver Swartan i Fernebo Socken, hwarigenom
han gifivit namnet Wagnsbro Hiirad åt denna och Car-

bennings Socknar. För tredje gången giorde han sig

likwäl lös ochkomigenom skogar och ödemarker iinda

till Skinnskatteberg, hwarest han omsider uppnådde

målet lor sin tifwentyrliga ftird och blef av denna orts

dristiga innewånare huggen till dods, hwarigenom de

fingo namn af Skinsbergs knifwar, hwilkentitel de ännu

få åtnjuta, likwäl endast såsom oqwäde.
wT 18340417
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Oxbackens sänkning.
En hwar kiinner, att inom sjelf-

wa Westerås stad och wid dess

största gata finnes en backe, Ox-
backen kallad, hwilken år och se-

dan seklerwarit den swåraste backe

å wägen mellan Stockholm och Gö-
theborg. Denna backe, som i syn-

nerhet den tid af året, då swallis läg-
ger sig, åir snart sagdt ofarbar, och
iifwen ofta annars icke kan befaras

utan halsbrytande iifiryentyq har for-
orsakat resande och trafikerande så

mången skada, derom bäde Laza-
retternas annaler och weterinåirlä-
karnas anteckningar ej mindre iin
enskildes wittnesbörd kunna lemna ett säkert intyg, att
man icke kan annat än med den största förwåning frå-
ga, huru en sådan backe, staden och de angråinsande

socknarna till en outplånlig skamflåck, kan under den

sednare halften af den 19:de seklet så lorblifwa owid-
rörd. Wäl är det sannt, att för 6 år sedan Majoren
Oliwercrona uppgjorde 2:ne alternatiwa planer och
kostnadsforslag till undanrödjande af de swårigheter och
wådor, denna backe medfor och att en kommitö derpå
utsågs som fick sig uppdraget att werkståilla wägfor-
bättringen, men resultatet af denna kommittd-
werksamhet ar, så widt wi wet, icke annat åin att Ox-
backen qwarstår i hela sitt halsbrytande skick. Måtte
stadens åildste så snart som möjligt, hos Magistraten
derom söra anhållande att saken ordnas.

Ordspråk
Fyll inte livet med år utan åren med liv!

Olcdnt ursprung.

Niir folket vördar sina minnen bevarar det sig sjelf.
Sam Li dman (Dj tilcneb etge ts skapare).

:.:..

På denna bild från I9I0-talet kan man tcinka sig hur brant
backen måste ha varit före srinkningen. Den lutade med I aln
på I0 alnarftre och scinktes till I aln på 20 alnar.
( I aln: 59.34 cm)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaoaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaa

Bilden troligen från 1920-talet

KUNGORELSE

I anseende till nu pågående sänkning afden s.k. Ox-
backen vid Stadens Westra Tull kommer en ny wäg,

anlagd norr om den gaml4 att tills widare såsom infarts-

wäg till staden begagnas: och kommer wid resa från
Staden wägen att tagas om Gamla Kungsgatan samt

sagde nyanlagde väg.

Westerås den 14 mai 1860

Magistraten.

Slägtregister
Fattigdom och Ringhet fodde Flit och Omtanke;

Flit och Omtanke fodde Wälmåga och Oberoende;

Wiilmåga och Oberoende fodde Rikedom och Öfiver-
flöd;Rikedom och Öfwerflöd fodde Lättjaoch Slöseri;

Lättja och Slöseri födde Bedrägeri och Skuld;
Bedrägeri och Skuld fodde Fattigdom och Ringhet.

Så gick det med den Slägten!

Bilden ar hrimtad ur boken " Ernst Bloms Vcisterås"
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Det syavelosande Bergslagen ansågs vara en söker plats undan pestsmittan. Bilden ur
Sebastian Munsters "Cosmographia", tidigt I 5 00-tal.

överlors till människan via bett från f i
loppor som le\t på smittade djur. | |

Pesten i Västerås 1710
Knappast någon sjukdom har som pesten etsats sig

fast i miinniskors medvetande. Trots att det är mer än

280 fu sedan en pestepedemi härjade i Sverige, lever
många talesått som påminner om pesten kvar. Pesten

har nog varit en av mänsklighetens värsta gissel i histo-
rien.

Redan ett par tusen år fore den stora farsoten, di-
gerdöden vid mitten av 1300-talet, anade man dunkelt
att råttor och pest hörde sam-
man. Pest forekommer nämlisen
framst hos vilda gnagardjur och '"ft'

Av tradition brukade hovet och myndighetsperso-

ner fly Stockholm och inrätta sig på andra orter vid
pestepedemier. Så gjorde man även denna gang och

eftersom Bergslagen med sin svavelrök ansågs vara

såikert, så befann sig hovet i Sala fran den 24 septem-

ber. Rådet valde Arboga och i Västerås inkvarterades

Svea hovrätt.
Dessa flyktingar fran huvudstaden var nog inte helt

oskyldiga till att lora smittan till Västerås. Vid septem-

bermarknaden hade flera av stockholmsfolket dott och

efter det att flera korgossar insjuknat och dött stiing-

des skolan. En fånge avled på slottet den 4 november

och apotekaren som obducerade den döde fann en stor
pestböld i ljumsken.

Från september 1710 till i februari l7l I dog mer iin
300 personer i Västerås. Det åir en fruktansviird hög

siffra om man betåinker att staden vid denna tidpunh
knappast hade fler iin 2000 invånare. Nästan var sjätte

västeråsare fick alltså sätta livet till under denna vår

sista pestepedemi, och våirst drabbades den fattiga be-

folkningen på Kyrkbacken.
Även utanfor staden slog pesten till. Sålunda drab-

bades lilla Ängsö socken av 18 döda till i december

1710. Irsta med hela 79 döda och Torstuna i Uppland
med 120 döda. I Irsta flammade pestepedeminupp igen

i slutet av juli l7ll, dä på några dagar 14 personer

avled i sjukdomen.
Pesten hiirjade i nästan hela södra och mellersta

Sverige innan den klingade ut forst 1712.

Europa har inte haft någon pestepedemi sedan 1720,

då denhfiade i den sydfranska stadenMarseille. De åir

en nåd att stilla bedja om att vi måtte bli forskonade

fran detta miinsklighetens gissel i framtiden.

Dödligheten i pest var hög och
smittan spreds effektiw i de osunda och tranga mil-
jöer som tidigare generationer levde i. Pesten spreds

på dåtidens karavanvägar, via den omfattande segla-

tionen på europeiska hamnar och inte minst var ofta
pesten en svår foljeslagare till de krigshärar som var så

vanliga i Europa.
Det var just genom Karl den XII:s stora krig som

den sista epedemin nådde Sverige. Farsoten kom till
landet med hjälp av flyktingar från Livland, som med

ett skepp i juni manad ankrade upp på Stockholms
ström.Från huvudstaden spred sig pesten hastigt ut i
landet. Till Vasterås nådde, enligt traditionen, sjukdo-
men fram genom en skeppares forsumlighet nagon gång

under oklober 1710. Skepparen som var från Vaster-

ås, hade trotsat forbudet att fran Stockholm medfora
passagerare som saknade sundhetspass. En av passa-

gerarna dog och liket vräktes i sjön, men vid ankom-
sten till Västerås smittades forst skepparens eget hus,

diir två personer avled, varefter sjukdomen spred sig i
staden. Gunnar Lignell
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Postgång i Västerbottens län 1724
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Kartan visar gcistgivaregårdar och skjutsvrisen och cir från c:a
1850. Heldragna linjer drvcigar, och prickarnavisar

gångvdgar och båtleder Runda svarta prickar tir markering

ft)r gristgivargård eller skjutsstcille. Faltrciskfanns inte med på
kartan 1850 utan cir hcir inlasd.

Vår medlem Gunnar Rubinsson hade i sin forskning
kommit till bynFahlträsk i Våsteöotteq dåir en av hans

sliiktingar var fodd. Hennes narm var Sophia Johans-

dotter frdd 17240325. Fadern Johan Mårtensson var
foröwigt en av de forsta nybyggarna på platsen. Gun-

nar började fundera på det hiir med postgången i dessa

obygder vid denna tid. Han skrev då en forfrågan till
postverket om detta. Han fick till svar att postverket
inte hade några åildre arkivalier kvar utan dessa var lårm-

nade till Riksarkivet. Postverket skriver i sitt brev ci-
tat: "Som framgår av kopiorna var det en ganska obe-

tydlig postforing/brewäxling och inte foniin år 1845

blev en postuppsyningsplats inrättad i Lycksele. Kust-
vägen upp till Umeå blev det dock dubbel postforing

ELL!'T E

R.cU.r

Di.k*tp&

inrättad är 1734 och fran Stockholm till Umeå tog post-

foringen 6 dagar och innan ett brev kom en person i
byn Fahlträsk tillhanda tog det säkert några dagar till."

Postverket hade trots allt några avskrifter kvar, som

Gunnar fick kopior av.

Vi skrev flera artiklar om postens historia i höst-

numret 1994 varfor vi endast redovisar en del av vad

som finns i texten på kopiorna håir nedan.

I den överblick, som Benzelstierna år lTT2ltimnar
över den postala utvecklingen under Frihetstiden, upp-
giver han postkontorens antal i hela riket till 136, va-
rav 12 befunne sig utom dess gränser i Pommern, Wis-

mar, Hamburg och Helsingör och de övriga 94 vore
forlagda till ståderna och 30 på landsbygden. De sist-

nämnda levererad e visserligen ej en uppbörd, som tåckte

de utgifter, som de medflorde, såsom fallet varit i Fin-

land och Norrland. Dock vore denna omkostnad ej illa
använd, emedan den brukades att upprätta forbindelse

med annars isolerade socknar och hiirad. Exempel fun-
nos även pä att städer och orter bidrogo till att finan-

siera postkontor och vägar; så utgingo avgifter fran

allmogen i Delsbo till kontoret på platsen samt från

Kungälv och Marstrand for anlaggande av våg dem

emellan.
Dubbel postforing i veckan foranstaltades på flera

linjer, såsom åLr 1734 mellan Gåvle och Umeå och år

1735 mellan Västerås och Falun. k neo hade dylik
forbindelse inrättats mellan Stockholm och Trosa, mel-

lan Malmö och Ystad samt på Linjen Vänersborg-Ud-
devalla-Lidköping. Sedan dubbel postgang fr. o m. år

1757 anordnats över Äands hav, utstråcktes den efter

hand tillÄbo ttin, Öster- och Våsterbotten. Det senare

foranleddes av att det s. k. "bottniska handelstvånget"

bortfoll och kuststäderna dåirstädes upphöjdes till rang-

en av stapelstäder.

Posthastigheten stegrades under detta skede och blev
jiimnare, allteftersom hästmaterialet forbåttrades, tra-
fiken ökades med tillvåixten i folkmåingden och upp-
blomstringen av nåiringslivet och kontrollengiordes mer

effektiv. Täta rubbningar inträdde naturligtvis fortfa-
rande i synnerhet i våra nolra och östra landsdelar. I
allmtinhet torde hastigheten fran Stockholm till foljan-

de orter ha varit; 3 dagar till Faluq 4 dagn til Äbo; 5
dagw till Ystad, Malmö, Göteborg och Kalmar och 6

dagar till Umeå.

10
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Några andra notiser om händelser inom posten ifrån bl.a. Västerås

Kopia på ett brev son hcir aterges i sin helhet.

17200609
ank den 18 junij 1720
(Tit till ö-pd )
(Tit.) lärer bekant vara huru fienden dessa dagar rui-

nerat och i aska lagt största delen af denna Umeå soc-

ken, varvid ock postbönderne här i socknen blivit rui-
nerad, dess gårdar afbrändt och lilla egendom borttagit
af fienden, havandes postbonden iRöbåck som jag uti
mitt sista ödmjuka memorial berättade var fattig och

då oformögen att fora posten, nu alldeles lämnat pos-

ten och flytt bort upp i socknen till en obränd by och

står ingen istället med goda att övertala till postforseln

så väl for den ringa lönen som ock postbönderne stå

uti soldatebesväret, som ock den långa vägen emellan

ombyten, som jag ock utimitt sista ödmjuka memorial
månde omröra och odmjukeligen anhöllt postbönder-
ne kunde örordnas uti Stöcksiön och Tafle. ehuruväl

Brevporto
Kongl. Maj:t har den 9 Mars utf?irdat kungörelse,

angående ett wid den inrikes brefwexlingen lika bref-
porto, hwilket i hufwudsaken öfwerenstämmer med

ständernas beslut. Portot fastställes t.w. till 4 sk. b:ko
for enkel brefivikt, som uppgår till 1 1/4 lod (:16.6
gr.). Frimårkets begagnande eller erläggande af kon-
tant betalning wid inlämningen beror på afsändarens

godtfinnande. Författningen tillämpas fr.o.m. den 1

nästkommande Juli.
rLT 18550105

Ny poststation
Generalpoststyrelsen kungör, att en ny poststation

kommer att öppnas i Norbergsby af detta Län den I
instund. Nowember, och kommer posten häremmel-

lan, Westerås, Wijk och Awesta, attZ'.ne gånger i wec-
kan gå fram och åter.
rLT t8551025

Nya poststationer äro öppnade wid jernwägstatio-

nen Engelsberg i Wester-Wåla socken och wid Westan-

forss bruk i Westanfors socken.
1',L7',18650523

Postkungörelse.
Att Postkontoret från och med den 1 instundande

Augusti blifwer i Äderm. Spångbergs nya hus wid
S medj egatan, warder härmed till korresponden sers kiin-
nedom meddelat.

Westerås Post-kontor den 14 Juli 1858.

nu Tafle ock är af fienden uppbränt,så torde likvål ige-
nom högvälborne h. Landshövdingens handräkning
någon där kunna pålaggas att fora posten då vägen inte
vore så odrägligt lång. Och som jag denna tiden på

intet annat sätt fätt posten fram ån igenom skjutshästar
af bönderne igenom den del af socknen som afbränd
är, vilken skjuts långt mer än det postbonden fir njuta
efter staten; ty harjag ej underlåtabort sådant ödmjuke-
ligen vid handgiva jamte lika ödmjuk anhållan (Tit.)
täcktes gunsteligen lämna svar uppå bemålte mitt od-
mjuka memorial och förordna huru med postens fram-
skaffande härigenom den afbrända socknen lorhållas
skall på det jag ifrån ansvar lor forsummelse må i lång-

den vara fri och ursåktad.
Förbliver städse o. s.v.

Umeå dn. 9.

julii 1720.

Joh: Wallöf

Postkungörelse.
Från och med den 1:sta instund. Augusti kommer af

handl. Wickmans (f.d. Cleopas) hus wid Johan Wlhelms
Torg, der Stora gatan och Köpmangatan sammanlöpa.

Wd brewlådan kommer att finnas anslagen kungörel-
sen, som upplyser hwilka bref som få inläggas i den-

samma.

I breflådan inlagde beef afhämtas till Postkontoret.
Sommartiden, då ångbåtarne äro i gång, Tisdagar, Fre-

dagar och Lördagar kl. 10 fm., Onsdagar kl. 6 3/4 florm.

och de öfriga dagarne wid ångfartyens ankomst, så att
inlagde lokalbref ( d.w.s. bref till personer i staden)

komma att af Brefbäraren utlemnas på samma gång

som de bref, hwilka anlåndt i breflådan med ångfarty-
gen. Wntertiden. Tisdagar, Onsdagar, Fredagar och

Lördagar kl. 10 formidd.
Westerås Postkontor den 21 Juli 1858

Egendomlig titel.
I Posttidningen forekommer en dödsannons, hwari

tillkännagifues, att "Kongl. kaffekokare-dottren" So-
fia Sauvage aflidit å Drottninghuset.
rLT 18631221

ll
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Kuriosa.
Titelreform

Man är i hufivudstaden sysselsatt med att genomfo-

ra en reform i umgängesspråket, som om den kan gö-

ras allmän, utan twifwel skall blifwa af stor nytta. Den

består uti att i stället lor det hittills brukliga upprepan-

de af en tilltalad persons titel, hwilket ej brukas inågot
annat land än Swerige, infrra nyttjandet af ett kort till-
talsord "Ni" eller "De".
,'LT 18580318

Fröken
I Dagens Nyheter foreslås att benämningen fröken,

har liksom i grannländerna, måtte allmänt antagas i stål-

let for det fiorwridna, franska tilltalsordet mamsell.
I'LT 1865

Aftonbladet, Göteborgs Handelstidning och, efter

dem, flera tidningar i landsorten, hafwa börjat genom-

fora en social reform inom umgångeslifivet, som wäl

kan synas obetydlig, men wid närmare eftertanke dock

icke är det.

Wi antaga derlore från denna dag i wår tidning be-

nämningen "fröken" såsom gållande for hwarje wäl
uppfostrad, skyldig qwinna. Binamnet mammsäll lem-

na wi utan afsaknad
I'LT 1866

Herre
På talmannens, biskop Sundbergs, hemställan be-

slöts, att som tilltalsord endast "herre" skulle begag-

nas, dock med bibehållande af bordstitel för dem en

sådan tillkommer.
t'LT 1867

Olika staters skuld.
Fördelad på hwarje inwånare i de särskilda länder-

na, uppgår årliga utgifterna for ränta och amortering

på statsskulden i :

England till 16 rdr rmt
Holland till 16 rdr rmt
Frankrike till 9 rdr rmt
Österrike till 8 rdr rmt
Italien till 7 rdr rmt
Preussen till 2 rdr 26 öre
Norge till 1 rdr 22 öre
Swerige till - rdr 82 öre

I,'LT 1866

Tips!
Finländare i Sverige.

"Bokforingen av finländare i Sverige på 1900-talet"

så lyder en artikel av Nils Marelius i tidningen Sukutie-
to nr. 4-95. Där redovisar han hur den svenska bokfo-
ringen fungerar i lorhållande till den finska. Den som

har finska slaktingar som skall sökas kan säkert hitta

många tips här. Tidningen finns i forskarsalen på flor-

eningens hylla for tidskrifter från andra slåktfiorening-

ar.

Filmer från Finland till Sverige.
I samma tidning som ovan finns även adresser, hur

stor kostnaden är for korten samt hur Du lättast be-

ställer dem.

Nybildad ftirening "Finlands Vallonättlingar"
Den 8 april 1995 bildades en ny lorening som fick

namnet Finlands Vallonättlingar - Suomen Vallonit.

Föreningen har idag c:a 100 medlemmar och alla in-

tresserade önskas välkommen att deltaga i verksamhe-

ten. Man kan bli medlem iforeningen genom att betala

anslutnings och medlemsavgiften 50 mk till forening-

ens konto. Det är också önskvärt att alla nya medlem-

mar meddelar sin adress till foreningen.
Suomen - Vallonit c/o Veli-Matti Pussinen

Aninkaistenkatu 11, as. 2

201 10 Turku Tili/konto: 201218-16834

Adress till Riksarkivet i Finland
Kansallisarkisto
Rauhankatu 17

SF-001 70 Helsinki
Finland

Henftygds och slaktfurskore Nolaskog nr.18 1995

Amerika
Amerikaadress.The Swedish Colonial Society, 916

South Street, Philadelphia 19147, USA.
Lotta Johansson ordf. i Skaraborgs Släktforskarfor-

bund
Kvistagården Lekåsa, 465 95 Nossebro, tel. 0512-

410 62
Saxat ur husft;rhc;rsnytt nr.3-95

Amerikasläktingar?
Bertil Grundström, Långgatan 4,573 34 Tranås tel.

0140-106 07,har en databas med c.a 125 000 svensk-

ar, som han spårat i amerikanska arkiv m.m. Han delar

gärna med sig av denna information.
JIS-nvtt nr. 62 sept.-9 5

t2



I-aren -e6 AROSIAI,{A

Är jag släkt med morfar?
Fråga; Om min"morfar" lelt idag skulle han ha varit

105 år. Denne man har dock aldrig erkänt faderskapet,

vilket var vanligare florr. Nu har jag tråffat hans sonson

och undrar om man med genteknikens hjälp kan ta reda

på om denne sonson ochjag är släkt?

Karin, Uppsala.
Professor Bertil Lindblom, rättsmedicinalverket uni-

versitetssjukhuset i Linköping, svarar:

Det är fullt möjligt och sådana studier har giorts

och görs eftersom många är intresserade av att få veta

om släktskap finns eller inte. Förutsättningen for ett

bra resultat är att man kan jämföra ett stort antal poly-
morfa (variationsrika) markörsystem, det vill säga egen-

skaper i arvsmassan. Ju fler markörer man kan under-

söka, desto bättre är utsikterna att lyckas klargöra släkt-

banden.

Undersöker man en mor och ett barn är hälften av

deras DNA-markörer identiska. Undersöker man på

samma sätt två syskon har cirka en {ardedel av deras

markörer samma ursprung. Det går på detta sätt att

bygga upp en matematisk modell över hur många ge-

mensamma markörer två personer skall ha för att vara

slakt. Sedan ffir man undersöka och jamfora med den

teoretiska modellen.
Med hjälp av DNA från mitokondrier i våra celler

är det mojligt att i flera generationer lolja arvsgången i

modersledet. Genom att undersöka mitokondriellt DNA
och jamflora prov från bland andra prins Philip i Eng-
land lyckades man for några år sedan identifiera kvar-
levorna efter den ryska tsarfamiljen Romanov som ti-
digare återfunnits i en grav i den ryska staden Jekate-

rinburg.
Saxat ur Slakforskare i Uppland nrcdlemsblad 3-95

Bengt Sandgren är en släktforskare i Småland som

loljt slåkten ned till 1500=talet och funnit idel bonder i

sin mors slakt boende utanfor Kalmar. Han skrattade
åt sin mor som berättade att släkten härstammade från

Mongoliets otillgängliga bergstrakter.
Emellertid slutade han att skratta åt berättelsen, när

han hade en ytterst sällsynt blodgrupp, som endast åter-
finnes hos människor som lever på Himalayas höjder.

Bengts anåder mf mf ffffff.s far var sannolikt lego-

DNA-analys ger besked?
Nu skall äntligen gåtan Anastasia lösas - med

DNA-analys! Den brittiske rättsmedicinske ex-
perten Peter Gill hoppas kunna fastställa om
Anna Anderson, den kvinna som i decennier häv-
dade att hon var den mördade ryske tsar Niko-
laus II:s dotter, verkligen var storhertiginnan
Anastasia.

I ett amerikanskt sjukhus har man hittat vävnads-
prover tagna från Anna Andersson vid en operation.

En arvsmasseanalys skall avgöra vävnadernas genetis-

ka uppbyggnad, så att de kan jämforas med de kvarle-
vor av tsar miljen som för tre år sedan hittades i ryska
Jekaterinburg. Peter Gill ar en av världens ledande

DNA-analytiker och det var han som med 99oÄ såker-

het kunde fastslå att skelettdelarna i Jekaterinburg var
åkta.

Anna Andersson räddades efter ett självmordsfor-
sök i en kanal i Berlin 1920. Hennes påstående att hon

var tsarens dotter Anastasia, fodd 1901, möttes i alla

år med skepsis och hån. Ingen domstol ville godkänna

hennes anspråk på att vara tsarens dotter. De enda som

sade sig känna igen henne var barnen till tsarens livlä-
kare. Peter Gills försök att fastställa Anna Anderssons

identitet sker nu på uppdrag av livläkarens barnbarn

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Enligt TV-pro grammet " Veten skapens värld " den 27

december 1995 så skulle Anna Andersson inte vara

Anastasia utan en polsk fabriksarbeterska vid namn

Franziska Schanzkowska som arbetade i en ammuni-

tionsfabrik i Berlin. Fabriken exploderade l9l6 och

Franzeska blev skadad och intagen på ett sinnessjuk-

hus varifrån hon forsvann 1920.
Ett nytt DNA-prov som gjordes mellan Anna An-

dersson och Franzeska Schanzkowskas prover visade

ett annat resultat. Provet visade att det inte kunde vara

samma person. Så trots DNA-analysen så ffir vi vånta

och se vem Anna Andersson var.

knekt i svensk-polske kungen Sigesmund Vasas armö

som blev slagen vid Stångebro 1598.

Utmärkande for sliiktmedlemmarna är även forekom-

sten av mongolfläckar vid ryggslutet ochBengt har även

extra veck i ogonlocket för att skydda sig mot sands-

tormar. Bengt skrattar inte längre åt slaktlegenden.

Ur Svenska Dagbladet 7121986
Söderttilie-Probanden nr. I I 6 sept-l 995

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Släktforskning och blodprov

l3



AROSIANA varen -go

ttGällivare-Gustavrf

Gravplåten (ir h(ir förstorad och inlagd för att visa hur gravy'
ren ser ut.

En ovanlig minnesvård i Sevalla.

På Sevalla kyrkogård står detta triikors över "Vand-

ringsman Giillivare-Gustav". Han var enligt kyrkböck-
erna fodd i Nora i Örebro län 18570201 och invandra-

de till Gällivare 19130314 och dog har i Sevalla

19440516.
Enligt hörsägen som åir upptecknad håir i socknen

så skulle Gustavsson ha foljt med en del rallare som

gick ifran lägren i Giillivare när deras fruar såg till att
deras "krogar" stiingdes. Han tog parti for de andra

rallarna och tog med sig sina två barn och borjade vand-

ra från Giillivare. På vägen söderut blev han twngen
att låimna sina barn och han fortsatte själv vidare och

kom så småningom hit till Sevalla, diir han mestadels

vistades i tegelbruket. Så långt enligt hörsägnen.

På en fråga till Bengt Lundberg om han kom ihåg

Gustavsson som en drinkare, så säger Bengt att han

aldrig såg honom dricka, inte ens en pilsner. Hiir i Se-

valla finns det många som minns honom. Här berättar

Bengt Lundberg lite av vad han minns av "Giillivare-
Gustav". Håir nedan endast kallad "Gustav".

De forsta minnena av Gustav går tillbaka till mina

forsta barndomsår (Bengt är född 1930). Jag upplevde

honom som en sniill, men något butter gubbe. Hans

sånger imponerade mycket på mig Sangen framfordes

aldrig når han såg någon i närheten utan endast når han

trodde sig vara ensam. För att få hora rallarvisorna som

han sjong var man tvungen att smyga på honom.

Gustav "bodde" alla år på ugnen i Sevalla tegel-

bruk. Han vandrade även runt till de andra tegelbruken

i trakten såsom Heby, Sala och Ransta. Det hiinde nå-

gon gang att han blev erbjuden skjuts med bil, men det

antog han aldrig. Vid ett tillf?ille blev han påkörd av en

bil, och blev ganska svårt skadad, med påfoljd att han

blev ford till sjukhus.Det blev en chock for honom.

Inte nog med att han blev badad, utan det var ju flickor
som gjorde det. När han skrevs ut fick Gustav nya klä-

der från topp till tå, men det dröjde inte liinge efter

hemkomsten lorriin han bytte skjortan mot en socker-

säck i vilken han klippte hål for huvud och armar och

kroppen fick gro igen.

Gustav gick runt i gårdarna och tiggde mat, och det

sades att han satte små miirken på grindstolparna i de

gärdar dar det skänltes lite mat. Ibland niir han hade

egna pengar så bjöd han rundhtint. På Gustav-dagen

bjöd han alla tegelbruksarbetarna på katre med dopp,

men kaffet och brödet fick mina foriildrar hålla med.

Det var for Gustav en sjiilvklar sak.

Som det starkaste minnet av Gustav framstår hans

julfirande på ugnen. Min åildre bror och jag fick i tpp-
drag att gå till tegelbruket med mat åt Gustav. Det var

ett stort äventyr. På ugnen i tegelbruket var det fullt av

luffare som låg på bagge sidorna efter väggarna. Lårngst

in låg Gustav i en bur av lattor och bräder. Siingkläder-

na bestod av säckar och tidningar.

Han kom ofta hem tifl mitt foråildrahem. En gang

kom Gustav storgråtande hem till mamma däirlor att

han hort ett rykte som sade att han inte skulle få kom-
ma hem till oss mera. Mamma sade att det endast var

ont fortal och att han var våilkommen även i fortsätt-

ningen. Det anammade Gustav och besökte oss varje

dag iinda tills han togs in på ålderdomshemmet i Skul-

tuna dåir han dog, som det står i dödsattesten av "ål-

dersavtyning".
Bland de andra "vandringsmännen" som logerade i

tegelbruket var en kompis till Gustav som kallades for
"Skara-Gustav". Diir fanns även andra, och några som

jag kommer ihåg namnen på kallades för: Garvaren,
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Qhman, Lekander, Levander, Bredsj ö-Anders, Tvilling-
arna och Småland. Den sistnåimnde hjiilpte till att köra
ut mjölken i socknen, men de andra hade inga arbeten.

Några gjorde en del arbeten i jlirntråd som de sedan

sålde.

Gustav var aldrig skriven i Sevalla utan när han dog

tog Sevalla fattigvårdsstyrelse kontakt med Gåillivare

for att ffi ekonomisk hjåilp till begravningen. Det blev

avslag fran Gåillivare. De ville att Gustav skulle skick-

as upp till Giillivare for att begravas dar. Melker Jo-

hansson som var ordforande i fattigvårdstyrelsen drev

då igenom ett forslag att Sevalla socken skulle stå for
begravningen. Det blev en fin hogtid med sång av skol-

barnen och tegelbruksarbetarna var lediga och närva-
rande vid begravningen. Prästen Lindahl beskrev ak-
ten som den finaste han själv genomfort. Detta berät-
tade Bengt Lundberg.

Triikorset som pryder graven var det några bybor
som tog initiativ till. Det gjordes av en snickare i sock-
nen som hette Anders Andersson i Hagalund, och plå-
ten gjordes och skåinktes av en med Väsby beslliktad
gravör. Graven sköts idag av kyrkan och det finns ofta
friska blommor på graven. Skulle någon luffare eller som

det står VANDRINGSMAN fä en sådan omtanke och
begravning idag?

Som slåiktforskare så blev undertecknad lite intres-
serad av denna man när jag gjorde grawårdsinvente-
ringen. Även Britt Hagman i forbundet, som sköter in-
venteringen blev intresserad, så jag tyckte jag skulle
försöka få fram lite mer uppgifter om det gick. Detta
är vad som framkommit ur fodelseböcker och husfor-
hörsböcker så hlir langt

Namn Carl Johan Gustavsson född 18570201 i
Nora i Örebro liin. Föriildrar voro:

Torparen Gustav Andersson frdd 18261108 i Nora
o.d. hu. Stina Carlsdotter frdd 18190823 i Kihl och de

bodde i Fogdhyttan. De hade barnen.

Sabina frdd I 8510722 och död 185 1 I I 17.

Pehrfodd 18520925
Mathilda född 18540511

Lovisa född I 8550707 ochdöd I 855 1027

Carl Johan ödd.1857
Anders tvilling född 18580322 död 18580418

Erland tvilling född 18580322
Modern dog straxt efter fodseln av tvillingarna, den

23 apÅl samma år. Familjen som var kvar i livet flytta-
de till Finnskogen, Ringshyttan diir fadern gifte om sig

l86l med Sara Andersdotter som också varit gift for-
ut, och hade en dotter i sitt lorsta gifte. Carl Johan fick
sedan ett halvsyskon som hette:

Karolina och foddes I 863 120 I .

Carl Johan flyttade till Gr5rthyttan 18761028. Han
flyttade sedan tillbaka till Nora 1881. 1890 bor han i
Fogdhyttan och antar tillnamnet RING.

I husforhörslängden for 1892-1901 står det att han

doms i Uppsala forsta gangen lor snatteri. Domen löd
på 3 manaders fängelse och straffet awjlinades på Svart-

sjö 18941215 till 18950303. Det står även "under ti-
den uppfort sig våil". Senare överfors han till boken

över obefintliga och det sker 1899. Detta tyder viil på

att han började sin "vandring" under 1890-talet. I den-

na bok kommer också anteckningen att han utflyttat
till Gällivare I 9 1 30305.

Av syskonen har jag inte kontrollerat några utom de

uppgifter på Erland som jag hittat på i stort sett samma

sidor som fadern. Erland dog i Fogdhyttan 19170825

och efterliimnade 5 barn, Josef, Hanna, Samuel, Nanny
och Simon. Josef Erlandsson flyttade år 19200802 till
Ervalla. Om det är någon som kåinner igen personerna

som niimns ovan så hör gåirna av Dig till undertecknad.
Sten-Ove Sandell
Rosenlund Sevalla
725 95 Vtisterås
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Bokgåvor till klubben.
Av Brage Lundström

Lundström Brage
Av Inga Löfgren

Landet runtomkrins.
Persson Jerker

Av Sven Olsson

Olsson Sven

Siulsmark. Från medeltid till nutid.

Bebyggelse, landskap och historia i Karlshamns kommun.

Vägvisare for bokvåinner.

Parlament i Aros

Nya böcker.
Bergslagsarkiv
Birath
Eriksson Christer
Garneij, Köhler
Olsson Nils Wlliam
Rosvall Ted

Arg.7 T995

Släktsammanställnine nr. 5
Hängd
Svenska smedslåkter
Swedish Passenger Arrivals in the United
Bernadotteättlinear

Arkiv hemma och ute. fusbok for Riksarkivet och Landsarkivet 1995.

Ortsregister for Dalsland.
Ortsregister for Värmland.
Riksens arkiv - det gamla som det nya. Ärsbok for Riksarkivet och Landsarkivet 1994
Svenska antavlor nr. 19.

Sveriges sl2iktforskarforbund. Sliiltforskarnas årsbok I 995.

Vägvisare for bokviinner. Förteckning över antikvariat.
Våirrnlands släilrtforskarkatalos.

Boktips!
Svenskarna under stj ärnbaneret.

Natur och Kulturs forlag utgav 1994 denna bok.
Den åir skriven av Alf Äberg som tidigare var chef for
Krigsarkivet. Boken skildrar det amerikanska inbör-
deskriget l86l-1865 utifran ett antal ögonvittnes be-

råttelser och framlor allt fran ett antal officerares, un-
derofficerares och unga kadetters upplevelser.

Över en halv miljon stupade och dliribland ett stort
antal svenskar och svenskättlingar. Många av de redo-
visade personerna far, forutom namn och håirkomst, en

bra redovisning av vad de fick gå igenom under kriget
och vad som håinde dem efteråt.

Över 3000 svenskar deltog i kriget på unionens sida.

En handfull fanns också i konfederationens armder.

I slutet av boken finns en forteckning på ytterligare
litteratur om amerikanska inbördeskriget och om
svenskarna i Amerika.
Saxat ur Slrikt-Eken nr 3-95 dcir Rune Kronluist har
recenserat boken.

Var din anfader präst?
Ett unikt tillfiille for alla slåiktforskare.

Dentredje delen av Strängnäs stiftsherdaminne (obe-

fordrade präster under 1700-talet) utkommer under
våren 1995. I awaktan på band III erbjuder nu Söder-

manlands museumutforsiiljning av band I (medeltiden)

och band II (iildre vasatid: 1523-16ll) till det mycket
facila priset av 150 kronor. Just det ! Båda banden -

över 1 500 sidor sträckläsning - for bara 150 kr. exkl.
porto. Det iir bara l0 öre per sida (kilopris) ! Bägge

banden innehåller fullstiindiga personregister, ortsregis-
ter, ktillforteckningar o.s.v. Ett måste for varje slåikt-

forskares bibliotek!
Ditt exemplar bestiiller du enklast genom att ringa

till låinsmuseets butik, tfn. 0155-24 57 l0 (tis-sön kl.
12-16). Vi rekommenderar htimtning i butiken då por-
tokostnadenuppgårtill c:a 100 kr. p.g.a. avböckernas

vikt.
Ur AnKnytningen 3/95
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Nyhetsbrev från SVAR.
Nr. 2-95 1995-06-18

Färdiga kort - listor under arbete (ett urval).
* Svenska telegrambyrån
Utrikes- och inrikestelegram från åren 1867-1919
* Bouppteckningsregister Stockholms rådhusrätt

och magistrat - for åren 1801 -1936, samt for Nedre
Borgrätten for åren 1688 - 1800.

* Nyfilmade bouppteckningar fran Gavleborgs låin -
de flesta från 1800-talet

x Kompletteringsfilmning av material fran Krigsarki-
vet

-Generalmönstemrllor
-Rullor 1724-
-Meritforteckningar
-Rullor Flottan
* Mantalslåingder for Stockholms stad 1862 - c:a

1900.

Mikrofilmning pågår på Stockholms stadsarkiv av
mantalslängder for Stockholm. Material blir fiirdigt allt
eftersom. Dock är det svårt att använda utan register.
Som sökingång behövs den sökta personens nummer i
mantalslåingden samt år. For år dlir register på mikro-
kort saknas hänvisas till Stockholms stadsarkiv.

* Mantalsuppgifterfor Stockholms stad 1871 - 1873.
Mantalsuppgifterna låg till grund lor mantalsllingder-

na. De kan innehålla mer information åin dessa. Perso-
nerna har samma nummer i båda materialen. varlor re-
gistren blir användbara for båda.

x Register till mantalslängder och uppgifter 1885 -
1921
Att notera

* För att lättare kunna använda håiradsrättsarkiv
behöver man lorst låna de forteckningar som finns på

mikrokort.
* För inköp av mikrokortforteckningar gåiller att

priset på lanslistor med såviil kyrkoarkiv- som dom-
stolsmaterial beror på sidantalet. Vi håinvisar till giil-
lande prislista.
Nytt material bl.a.

Protokoll, handlingar, brev, strödda skrifter m.m.
- Hjiilpkommitt6n Finlands barn
Alfabetiskt register över de finlåindska barn, som

kom till Sverige under kriget. Följutld. uppgifter om
barnen finns; numner, namn, fodelsedatunr" foråildrars

narnn, hemort, ankomst till Sverige, hänvisningtill sys-

kon, adoption eller fosterbarnsöverenskommelse.

;;;;;;;;;;;:"""""""'
Avskedade soldaten Johan Lustig med hustru Ag-

neta Påfive hade varit på gravöl i Sevalla socken. När
de skulle gå hem till Nortuna i Tortuna socken var Jo-
han drucken. Hustrun ltimnade honom ensam vid Bro
gåirde, "är han bortkommen, utan någon kunskap om
dess avfård".

Förmodligen har han drunknat i Sevallaan,ty nägre
i Bro by hade samma afton hort litet rop ifran an. Föl-
jande vårtid fanns han igen bland isar, flytande, vid Bro
i Sevalla. Han var född 1685 och dog 1754.

(Tortuna kyrkoarkiv vol. C.1)
Hembygdsjournalen nr 66 sept. 1995

Hrir rir några av de viktigaste rikstcickande och regionala
arkiven far slciktforskare. Det tir alltid srikrast att ringa i
farvag och boka plats eller kontrollera öppettider om

planerar ett besök.

Ramsele
SVAR fonkucqtum 0623-725 00

Vfinlmdsekiv 05,1-15 22 80

Emigmteg5tet 05,L15 92 72

Stadsa*ivet 08-785 83 00

Riks{kivet 08-131 61'15

Kigs{kivet 08-78? 41 00

Aöetarördss dlqv 08- I 54 65 00

csealogiska fttrm. 08-21 34 54

Visby
Ludsdkivet 0498-21 05 l4

Växjö
Utvudruö hE 0470-201 20

Lund
Luds{kivct 046-222 98 5l
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Kyrkoarkiv: ftirteckningsplan.
Vi publicerar detta for de medlemmar som inte hållit
på så länge och kan behöva den for fortsatt forskning.
AI Husforhörsltingder (katekismiliingder)
B In- och utflyttningsltingder
C Födelse- och dopbocker
DI Liingderövernattvardsungdom(konfirmations-

bocker)
DII Låingder över nattvardsgäster (kommunions-

böcker)
E Lysnings- och vigselböcker
F Död- och begravningsböcker
G Andra befintliga llingder (langder över dem

som undergått kyrkoplikt, strafi ournalel
folkmiingdsuppgift er, statistiska tab eller. )

H Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrko-
bokforingen.

HI motsvararhuvudavdelning,\
HII huwdavd. B o.s.v.
I Skrivelser ( resolutioner, utslag, memorial etc.)

fran Kungl. Maj:t, länstyrelser, domkapitel och
andra myndigheter.

KI Sockenstämmas ( sockenniimnds) protokoll och
handlingar.

KII Kyrkostämmas och kyrkofullmiiktiges protokoll
och handlingar.

KIII Kyrkorådsprotokoll och handlingar.
KIV Skolrådsprotoll och handlingar rörande skolvä-

sendet utom räkenskaper.
KV Övriga nämnders och styrelsers protokoll och

handlingar.
LI Räkenskaper för kyrka.
LII Råikenskaper for skola.
LIII Råikenskaper för fattigvård.
LIV Riikenskaper for kollekt (kollektbok).
LV Räkenskaper lor övriga såirskilda inrättningar och

ändamål.
LVI Råikenskaper i sammandrag, granskade av

kyrkoståimma.

Underavdelningar (LI, LII etc.) kan i sin tur indelas
foljande:

a) huvudriikning (huvudbok),
b) specialer,
c) utlåningsbok (skuldbok),
d) verifikationer.

M Handlingar angående prästval.
N Vistationshandlingar(protokollochämbetsberät-

telser m.m.) sam inventarie- och arkivforteck-
ningar'.

O Ovriga handlingar angående kyrka och kyrko-
gårds samt kyrkliga boståillen och jord ( råtte-
gångs-, syne-, skiftes- och arrendehandlingar, kar-
tor m. m. ), handlingar ang. prästerskapet s lönefor-
måner, donationshandl., kartor och ritningar.

P Övriga handlingar och handskrifter
(pålysning sbö cker, historiska anteckningar m. m. )

Speciella anmärkningar
Numrering av sidorna iir delvis oregelbunden med upp-
repningar ochluckor. Det senare harman markerat med

Saknade sidor är ofta blanka sidor som inte filmats.

Torpare och backstugesittares
livsvillkor.

Över detta åimne pratade hogskolereklorn vid Lin-
köpings universitet Kalle Bäck for NGF.s medlemmar

vid ett möte iNässjö.
Det fanns som mest 100 000 torp i Sverige. Det var

år 1860. Därefter skedde en snabb tillbakagang och
1943 grck torpepoken definitivt i graven. Det blev då

forbjudet att betala jordarrende med dagsverken eller
andra naturaprestationer.

Kalle Bäck har då frägat sig varlor torpens antal

började minska? Vart tog torparna vägen? Det var en-

ligt Kalle Bäck inte Amerika somlockade torparna från
torpen. Det var inte heller de nya industrierna i Sverige.

Han visar istiillet att det var "Laga skiftet", som var
början till slutet ör torpinstitutionen. Gårdarna flytta-
de ut fran byarna. Bönderna behovde då ny mark lor
odling och bebyggelse. Torpmarken blev attraktiv.
Torparna fick bli backstugusittare och daglönare.
Saxat ur Sltiktposten Nlissjö 2-95

Gamla Västeråsbilder.
Så heter två hiiften med bilder från Vasterås som

Västerås frimåirksklubbs medlemmar har låtit trycka upp
och som går att köpa. Htiftena finns på museet, på kom-
munens reproavdelning samt naturligtvis hos frimärks-
klubben. Priset är ungefär I kr. per bild och varje håifte

innehåller c:a 40 bilder. Bilden fran Oxbacken i detta

nufilmer är fran ett av dessa håiften. Adressen till fri-
måirksklubben är:

Västerås Frimåirksklubb Vetterslundsgatan 20 (Box
310) 72107 Västerås Tfn. 021- 4134 02.

t8
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Kyrktuppen
"Stadens innewånare hade i forra weckan ett skåde-

spel, som ingen ibland dem tillforene sett eller någon-

sin lärer komma att få se. Hanen som i 141 år forhäft

sig på wår majestätiska tornspira, befanns, wid nu på-

gående reparation af Domkyrkans åskledare, något

bristfiillig, hwarfore han nödgades på några dagar ned-

stigalill pfriga stoftets barn, for att tillika fä sina f edrar

putsade. '

Man beundrade harwid den ovanliga dristighet och

styrka, som utmärkte en ifrån Stockholm, for åskleda-

ens reparation, hitkommen Gesäll, hwilken for 50 R:dr
R:gds ätagrt sig att nedtaga och återuppsåtta hanen".

Så skrev en skribent i VUI år 1836.

Han fick trots allt fel ty tuppen togs åter ned år 1958,

för översyn och forgyllning. På bilden syns en stolt rid-
dare, och stolt kan han vara, for hur många kan skryta
med att ha ridit på Västerås domkyrkas kyrktupp.

Tuppen är åter aktuell är 1995 då den är nominerad
till titeln "Ärets kyrktupp".

Årets kyrktupp är vid denna tidnings utgivning ej

klar, varfrr vi återkommer med resultatet i nästa num-
mer.
Bilden cir tagen ur boken " I våra kvarter Vasturås på 50-
talet" av lvar Wallensten

Niffi;iö;;;''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
iSelma Lagerlöfs fosterson)

Vad har Nils Holgersson med Sparsätra i Uppland

att göra?

Alla har vi väl läst boken om Nils Holgersson av

Selma Lagerlöf. Den forsta delen av boken utkom den

24 november 1906. Själv fick jag höra den for forsta
gången i Sparrsätra skola.

Vad varken min froken eller jag då visste var att
Selma Lagerlöfs fosterson Nils Emanuel Holgersson

var fodd i samma socken bara ett stenkast fran skolan.

Han foddes i Sparrsätra by den 24 apÅl1901. Modern
var den ogifta hushållerskan Sofia Mlhelmina Hallberg
fodd den 28 december 1875. Samma år i oktober gifte
hon sig med AdolfVktor Holgersson fodd den 14 mars

1877

Den 3 december 1902loddes Nils syster Greta Vil-
helmina. Ytterligare en syster Berta Karolina, foddes

den2l maj 1904. Om Adolf Viklor var far till Nils vet
jag inte.

Någon, på den plats diir familjen bodde niir de flyt-
tade fran Sparrsätra, kontaktade Selma Lagerlöf. Hon
tog Nils till sig som fosterbarn. Niir han blev äildre emi-

grerade han till Amerika, diir han dog 1985.

Hans son, även han med namnet Nils Holgersson,

lever fortfarande. Han har några gånger varit på besök

hos familjen Erengård, som äger huset som fadern flod-

desi.
Ann Bergström

l9
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Eflerlysningar
Efterlysningar

fu tOf O inrättade Per Brahe d.y. trots protester från

kyrkan, en skola på Visingsö, den s.k. Braheskolan.

Den var Sveriges lorsta privatskola och Per Brahes

avsikt var bl. a. att han genom skolan skulle få tillgang
till dugliga iimbetsmän till sitt grevskap, Msingsborgs
grevskap. Skolan erholl delvis en annan inriktning än

de traditionella katedralskolorna genom betoning av

matematikoch andra naturvetenskapliga iimnen.

Skolan kom att verka åinda till 1816. Upptagnings-
området var givetvis huwdsakligen socknarna inom
grevskapet men även mer långväga elever forekom.
Under de nästan 200 är som skolan kom att fungera
bevistades den av över 450 västgötar. Dessa kom gi-
vetvis frtimst fran Habo, Daretorp, Acklinga, Fågelås

och andra socknar inom grevskapet men även från
Eriksberg, Böne, Lidköping m.fl.

Undertecknad håller på att lägga upp en databas
innehållande alla västgötarna.Tanken iir att på grund-

val av de knapphiindiga uppgifterna i den bevarade

matrikeln ta reda på vilka dessa personer var, deras

bakgrund och vad det blev av dem. En del gick givet-
vis vidare till universiteten for att därefter bli präster

och ämbetsmän och dessa går givetvis att spåra. Det är

dock många vars öden iir helt okända.

Jag uppmanar dåirfor alla som har upplysningar att
lämna eller vill veta mera om dessa elever att ta kon-
takt med undertecknad. Jag kan t.ex. lämna upplys-
ning om vilka fran en viss socken som har gått i Brahe-

skolan.
Kj ell Henrysson, Enebacksvägen 30, 522 3 4 Tida-

holm, tel.0502-10271
Saxat ur Husft;rhörsnytt m3-95

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Finns det någon i er lorening som kan hjiilpa mig
med en anfader?

Anfadern är borgaren Anders Thun i-Västerås. Det
enda jag vet iir att han hade en dotter Anna som gifte

sig 1684 I 022 med prästen Isacus Joannis Kihlström.
All information om denne Anders Thun är av in-

tresse.

Håkan Larsson Saltviksvägen 4

780 50 Vansbro tfn. 0281-717 86

Efterlysningar
(Rättelse) 5. Erich Waselius sonJohan Wasell gifte

sig omkring 1716 med Barbro Elisabeth Barlg som

dör 57 år gammal i Brunflo, Jämtland, 1754.I dödbo-

ken står bl.a. att "hennes far var rådman i Västerås".

Hon finns dock inte i dopboken eller husforhörslåing-

der for Västerås och jag har ej kunnat belågga att hon

är dotter till Anders Bark, borgmästare forst i Hede-

mora, sedan i Vasterås (1710-1718). Vlka var Bar-
bro (Barbara) Elisabeth Barks foräldrar? Har någon

stött på henne i Dalarna, Västmanland eller Uppland?

Birgitta Ekvall, Sj öbergsva gen 2, 233 3 5 Svedala

tfn. 040 - 40 51 36. fax 040 - 40 50 80.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Jag har svensk hiirstammning och forsöker nu hitta

mina rötter i Sverige och möter stora svårigheter. Min
farfar foddes i Sverige men jag vet inte var. Hans narnn

var William Charles Clingberg. Han foddes omkring

1859 och hade en bror som liimnade hemmet och tog
familjeformögenheten med sig, Jag tror att han for till
Amerika. Min farfar reste efter honom for att få till-
baks pengarna, jag formodar for att sedan återvända

till foriildrarna i Sverige.

Båten han reste med forliste och de överlevande blev

stannande på en ö utanför Amerikas kust tills en annan

båt kom forbi och de togs ombord och fordes till New
Zealand. Jag vet inte namnet på någon av båtarnamen

hankomhit 1883/85.

Wlliam arbetade som "train examiner".

Hans far hette Charles Clingberg och var sjökap-

ten (Master Mariner). Moderns namn var Christina
Boström.

Kan någon hjiilpa mig? Tack på forhand.

Mrs. Jocelyn Martin
21187 Fisher Parade

Pakuranga
Aukland
New Zealand

ILS-nytt nr. 62 sept. 1995.
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Efterlysning
Söker upplysningar om prästen Jakob Jansson

Bergstam frdd 17960718 Stora Skedvi. Moder; Ka-
tarina. Studerade eventuellt i Vasterås 1817. Flytta-
de 1826 till Finland.

Bertil Vaf benius Gtivle tfn. 026-197 7 10

aaaaaoaaaaaaaaaoaaaaaaaaooaaaaaa

En anteckning for hand iKalmar stifts herdaminne

och en papperslapp kvarlämnad i Sv. Släktkalender,

båda på Stadsbiblioteket i Västerås,, har visat mig att

någon forskar i Svebilius-släkten. Så ock jag. Vore

tacksam for en kontakt.
Axel von Heijne V-ås tfn. 021-135372

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

I Hfl for Sala stad uppges Johan Junggren vara

lodd 14 juni 1805 i Lövsta och senare Våsterlövsta. I
den senare socknen finns ingen notering om hans fo-
delse, inte heller i Sala stads eller landsforsamling Så

inte heller i Kumla eller andra närliggande socknar.

Johan dog i Karlslund, Sala den 2l augusti 1888 ef-

ter att ha varit sjuk sängliggande sedan storbranden
1 880

Om någon har löst gåtan med hans ursprung, var
vänlig kantakta mig.

Svante Arman
Torggatan 9

64633 Gnesta tfn.Ol58-103 l5

:':::'.'::'.t::... . . . .. . . . . o . . . . . . . ..

Efterlysning
Vd inventering av klubbens bokbestånd i septem-

ber-95 befanns att ytterligare böcker saknades. Kon-
trollera i din bokhylla om Du glomt att ställa tillbaka
någon av foljande bocker! Bladh (Sparrsätra, Bred),
Clemensson (Släktforska! Steg för steg), Dingtuna
sockenbok, Wallensteen (Sällsamheter i Västerås),
Winroth (Stockholms stadsarkiv och släktforskaren)
och Västmanland, svenskt mittland. Det kan vara an-

dra som också behöver låna dessa böcker.
GLöM INTE!

TITTA I BOKHYLLAN!

aaaaaaaa

Adress till våra f.d. medarbetare Inga och Inge-
mar Löfgren som flyttat från Västerås.
Södervägen 46 3tr 183 64 Täby tfn 08-630 92 62

Klassiska tt dumbommarrl

"De vidtbekjente nrolboers vise gieminger og tappre bedrifler"

Så hette ett danskt skillingtryck som alltifrån 1780-

talet spritt ryktet om molboernas dumhet i otaliga upp-
lagor. Så hår illustrerades 1862 en av de klassiska his-

torierna. Det handlar om en man som får se en stork på

sin åker. Han blir rädd att den skall trampa ner hans

gröda och tänker springa ut i åkern for att schasa bort
ågeln. Då inser han emellertid att han själv kan kom-
ma att trampa ner mycket mer säd än storken, så han

låter åtta drängar bära ut honom i åkern på en avhakad
grind, så att han kanjagabort storken utan att behöva
bryta ett enda strå.

Molboerne, invånarna på Mols på Jylland, är den

danska folktraditionens klassiska "dumbommar", mot-
svarigheten i skämtsaga och skillingtryck till de svens-

ka Tålje tokar. Numera har de i danska historier ersatts

av århusianerna.
Fran Bra Böckers lexikon.

Antavlor
Ordforande har lovat att vi skall ta med medlem-

marnas antavlor här i tidningen och här presenteras de

örsta på öljande sidor. De kommer från Gunnar Apel-
fors i Solna. Den forsta är på hans mormor från Väst-
manland, och den andra är på hans morfar från Närke.
Gunnars adress är.

Huvudstagatan 19, I tr.
l71 58 Solna
Tel. 08-27 47 86
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ANTAVLA ftir 7 Esther Augusta Johansson 1875-08-30 Skultuna
112 Hansson Nils
* 1737-12-07 Vallby Berg
t I 821 -09-03 Enköpings-Niis Väppeby
dödsorsak: Alderdomsplågor
v 1766-10-26 N:is

224 Ericsson Hans

farfar

56 Nilsson Erik
* 1772-W-22 Näs Nederby
t 1820-03-05 Niis Rävslösa
dödsorsak: Lungsot
v 1804-11-23 Niis

225 Johansdotter Margareta

113 Pehrsdotter Christina
* 1748-08-04 Svinnegarn Hov
I 1824-06-11 Enköpings-Niis Väppeby
dödsorsak: Blodstörtnine

226 I-arsson Per* l7l4-W-29 Aspö, Sörmland Vaholm

28 Ersson Jan
* 1813-03-23 Svinnegarn RörbY

11,8e-n-n Säby Iöpdal
dödsorsak: Lunginfl ammation
v 1841-11-05 Svinnesarn

227 Jonsdotter Brita
+ 1718-09-30 Enköpings-Näs Väppeby

114 Matsson Olof
* 1749-10-18 Svinnegarn Rörby
t 1795-03-07 Svinnegarn Rörby
dödsorsak: Slag
v 17 7 4-10-23 Svinnesarn

228 Olofsson Mats
+ 1711 Svinneearn

57 Olofsdotter Brita Elisabeth
* 1776-0/'-29 Svinnegarn RörbY
I 7834-07-12 Svinnegarn RörbY
dödsorsak: Frossa

229 Ericsdotter Saral l7l7

far

1 1.5 Jansdotter Christina
* 1755-M-16 Svinnegarn Hollingsbo
I 1829-02-27 Svinnegarn Rörby
dödsorsak: Lungsot

230 Ersson Jan* 1729

14 Johansson Carl August
* 1847-10-06 Säby Inpdal
I 1932-M-07 Dingtuna Liivsta
v 1874-11-15 Skultuna

231 I:rsdotter Anna
* 1729

116 Andersson Svenr fi44-02-06 Dingtuna Frändesta
t 1821-07-08
v 1769-10-03

232 Olofsson Anders
* 1693 Dingtuna

58 Svensson Anders
* 1777-07-29 Dingtuna Frändesta
t 1848-11-19 Säby Ltipdal
dödsorsak: Bröstsjuka och ålderdom
v 1809-07-02 Säbv

233 Persdotter Catharina
+ 1707-11-20 Dingtuna Olsta

fa
117 Matsdotter Caisa
* 7746-02-74 Dinltuna Väsby
f 1821-06-05

234 Andersson Mats

29 Andersdotter Catharina l-ovisa
* 1810-03-21 Dingtuna Frändesta
f 1890-07-09 Säby Ltlpda,
dödsorsak: Vattensot

235 Larsdotter Kirstin

118 Pehrsson Pehr
* 7751.-06-14 Lilla Ryttern Hällby
t 1818-01-18 Säby Iöpdal
dödsorsak: Bröstfeber
v 7774-lO-15 Stora Ryttern

236 Persson Per
f Lilla Ryttem

59 Pehrsdotter Anna
* 178/-09-21 Säby Ltipdal
I 8n-05-23 Säby Löpdal
dödsorsak: Tidig barnsbörd, Blodgång

237 Andersdotter Brita
t Lilla Ryttern

119 Andersdotter Catharina* 1753-10-14 Stora Ryttern Stenby
t 1822-08-2r Säby Ltlpdal
dödsorsak: Frossa

238 Nilsson Anders
* 1722

7 Johansson Esther Augusta
* 1875-08-30 Skultuna Forsby
t 1942-12-1.7 Dingtuna

239 Ersdotter Catharina
* 7730

120 Olofsson Pehr
* 1727-W-03 Fläckebo Hällsjö
+ 1800-08-07 Fläckebo Hällsiö
dödsorsak: Ålderdomsbräckliehet
v 1755-10-19 Fläckebo

240 Persson Olof
* 1698-10-10

60 Persson Anders
* 7766-17-06 Fläckebo Hällsiö
f 1 823-03-M Fläckebo Västörvrenningt
dödsorsak: Inflammatorisk feber
v 1799-05-16 Fläckebo

241 Matsdotter Karin* 7692

121 Andersdotter Kerstin* 1725-07-23 Fläckebo Östringby
I 1796-03-13 Fläckebo Hällsjö
dödsorsak: Vattusot

242 Nilsson Alders
* 1688

30 Andersson Erik
* 1810-02-02 Fläckebo Västervrenningt
f 1859-06-01 Haraker Skepplinge
v 1834-11-16

243 Andersdotter Kierstin* 1693

122 Matsson Olof
* 1739-10-14 Fläckebo
f 1810-03-02 Fläckebo Västervrenningr
dödsorsak: Äderdomsbräcklishet
v 7769-lO-22 Fläckebo

244 Mattsson Matts
* 1715-05-08

61 Olsdotter Catharina
* 777 1-02-OB Fläckebo Västervrenninst

245 Olsdotter Karin
* 1721.-02-18

dödsorsak: Moderpassion
rg(

123 Olsdotter Margareta
* 1746-10-03 Fläckebo Smedsbo
t 1807-05-02 Fläckebo Västervrenningt
dödsorsak: Moderpassion

246 Anderssson Olof* 1713

15 Eriksdotter Maria Augusta
* 1850-06-06 Haraker Skepplinge
I 1930-12-19 Dingtuna Norrliivsta

247 Erssdotter Brita
* 77ll

124 Ersson Eric* 1760-05-17 Tåima Hallstensbo
t 18ä-05-05 Haraker Fröslunda
v 1783

248 Ersson Eric
* 1728-06-17 Tåirna Benbo

mor 62 Ersson Anders
* L792-L2-U Tärna Hallstensbo
f 1865-06-28 Haraker Skepplinge
dödsorsak: Lungsot
v 1813-11-09 Haraker

249 Ersdotter Cajsa
* 1728-08 Nonbv Sörbv

125 Olsdotter Anna
* 1758-tI-26 Täma Gränsbo
t 1830-04-29 Haraker Fröslunda

250 Johansson Olof

31 Andersdotter Anna Christina
* 1814-09-16 Haraker Skepplinge
f f 884-l l-1"6 Haraker Skepplinge
dödsorsak: Alderdomssvaehet

ä1 Andersdotter Anna
* t72l

126 Ersson Pehr
* l7 57 -03-16 Haraker Karsbo
t l8?2-W-17 Haraker Skepplinge
dödsorsak: Avmattande sjukdom
v 1789-10-13 Haraker

252 Larsson Erik
* 1726-02-02 Romfartuna Millingby

63 Pehrsdotter Anna
* 1794-02-08 Haraker Skepplinge
f 1829-12-01 Haraker Skepplinge
dödsorsak: Håll och styng

ä3 Nilsdotter Brita
* L726-W-19 Haraker Smedsbo

127 Pehrsdotter Anna* l77l-06-M Haraker Skepplinge
t 1808-03-03 Haraker Skepplinge

254 Andersson Pehr* 1745-0/.10 Haraker Skepplinge

255 Andersdotter Marta* 1736 Romfartuna

Anarkiv 3.3 1995-09-11 11.30 DataDux Huvudstag 19 5-171 58 Solna



ANTAVLA ftir 6 Per Ekebom 1866:L2-12 Hidinge
96 Påirsson Olof
* 1741-10-01 Asker Lekeboda
I 1777-03-08 Asker Kåckstabacken
dödsorsak: Hetsig sjuka
v 1762-11-07 Asker

192 Andenson P?ir
* cirka 1695

48 Olofsson Ekebom Per
+ 1765-03-24 Asker l(åckstabacken
+ l ana E;. l/å.atorzl nt N^roh!' C

193 Olsdotter Karin
+ cirka 1709

r
dödsorsak: vattusot
soldat vid Närke-Värmlands resemente.

97 Svensdotter Brita
* 1736-02-14 Våistra Vingåker
t 1790-M-?5 Liinnäs Skiljebäcken24 Ekebom Per

* 1797-10-03 Hallsberg Ekeberg
f 1849-09-13 Vintrosa Västra Via
Oboist vid Närkes regemente 1819-184(
v 1819-11-11 Hallsbers

98 Olsson l-ars
* 7717-01.-10 Asker Ugglekulla
t 1788-01-01 Asker Ugglekulla
dödsorsak: Blodhostnins

196 I-arsson Olof
+ 1689 Asker Ugglekulla

49 l-arsdotter Brita
+ 1769-07-OB Asker Ugglekulla
I 1824-12-04 Hallsberg Ekeberg
dödsorsak: Bröstvärk

197 Nilsdotter Margreta

far
99 Gustafsdotter Anna
+ 7720-70-71 Svennevad
I 1797-05-W Asker Ugglekulla
dödsorsak: Alderdomsbräcklishet12 Ekebom Carl Johan

+ 1825-0y''-19 Vintrosa Västra Via
t 1899-05-30 Hidinge Ekeberg
dödsorsak: Rosfeber
v 1855-01-12 Hidinee

100 Nilsson Lars
* 1777-72-03 Hallsberg flsta
t 1758-01-15 Hallsberg Alsta
dödsorsak: bröstvärk
v 1739-10-2I Hallsbers

200 Persson Nils

50 l:rsson Nils
+ 1740-09-29 Hallsberg Älsta
I 7797-12-16 Hallsberg Samsala
dödsorsak: Lungsot och bröstsjuka
v 1773-12-12 Hallsbers

201 Larsdotter Marit
+ 1693

101 l,arsdotter Anna
+ 1715-09-21 Hallsbere Mark
t 1773-06-13 Hallsber[ Ålsta
dödsorsak: magsot

202 Eriksson L:rs
+ 7677

25 Nilsdotter Caisa* 1790-02-17 Hålsberg Samsala
f 1845-05-21 Vintrosa Västra Via

203 Anna
+ 1693

102 Nilsson Per
* 1710-02-24 Hallsberg Samsala
I 1773-02-26 Hallsberg Samsala
dödsorsak: Hosta och bröstvärk

2(X Bengtsson Nils
I 1736-03-14

51 Pehrsdotter Caisa* 1745-M-19 Halisberg Samsala
I 1877-01-27 Hallsberg Samsala
dödsorsak: Lunssot

205 Olofsdotter Kierstin
+ 7694

roband
103 Pehrsdotter Brita* 17121*rbäck
t 1773-ll-28 Hallsberg Samsala6 Ekebom Per

* 1866-12-L2 Hidinge Ekeberg
t 1943-01-11 Dingtuna lM Ersson Nils

* 7676
I 7754-02-L8 Kvistbro Hässelby52 Nilsson Hans

* 1718-04-01 Kvistbro Hässelby
I 7796-02-13 Kvistbro Hässelby
dödsorsak: Bröstsiukdom
v 176O-09-14 Kviltbro 105 Anna

f cnkalT4I Kvistbro26 Hansson Abraham
+ 1781-W-22 Kvistbro Hässelby
I 1857-U-24 Hidinge Ekeberg
v 1829-03-12 Knista 106 Pärsson Pär

+ 1692-70-07 Kvistbro Vekhyttan
I 1777-02-4 Kvistbro Vekhyttan
dödsorsak: Älderdom
v 1733-10-30 Kvistbro

2L2 Osson Pär

mo 53 Pehrsdotter Ingrid* 1738-12-06 Kvistbro Vekhyttan
t 1824-02-15 Kvistbro Hässelby
dödsorsak: Äderdom

213 Jansdotter lngri

107 Hansdotter Karin
* 1707 Vintrosa Via
t 1786-06-1t Kvistbro Vekhyttan
dödsorsak: Alderdomsbräckliehet13 Abrahamsdotter Anna Sofia

* 1829-12-12 Hidinge Apeltorp
t 1911-05-07 Hidinge Ekeberg
dödsorsak: ålderdomssvaehet 108 Jönsson Erik

* 1719-M-07 Tysslinge Ingelsta
I 1799-U2-24. Tysslinge Grytsäter
dödsorsak: Gikt, led- och torrvärk
v 1749-11-11 Nora

216 Ersson Jöns
f Tysslinge Ingelsta

mor 54 Ersson Gystedt Carl
+ 1757-W-16 Tysslinge Grytsäter
t 1813-12-27 Knista Gvsta
dödsorsak: Vattusot ocfr slas
Drason och rvttare uns. 177=8-1800. sen

217 Nilsdotter Kerstin
* 1688

109 Carlsdotter Sara
* 1728-06-03 Kil Klockarhamra
t 1805-05-18 Tysslinge Grytsäter
dödsorsak: Rötsot

218 Olufsson Carl
f 17,{0-04-09 Kil Frösvidal

27 Carlsdotter Lena
* 17 97 -02-L2 .Knista Gysta
I 1866-07-20 Hidinge Ekeberg

219 Eriksdotter Maria

110 Svensson Jonas
* 1711 Kvistbro
I 1757-@'-28 Edsberg Hyttringe
v 1750 Knista

220 Ersson Sven
+ 1675

55 Jonsdotter Kierstin* 1756-05-26 Edsberg Hyttringe
t 18,10-03-29 Knista Gvsta
dödsorsak: ÄIderdom '

221 Persdotter Anna* 1681

111 Pärsdotter Kierstin
a 1726-05-22Knista
t 1782-03-27 Knista

222 Andersson Per
*'i.674

223 Svensdotter Carin* 1685
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Avs:
Västerås S läktforskarkl ul.h
c/o Kent Roos
Box 10005
72010 Västerås

rÖNCruINGSBREV
SVERIGE

PORTO BETALT

Ortsregister över Västmanland Kurser och konferenser
Nu finns inkört, på data ortsregister över Väst-

manland. Registret innehåller uppgifter om rote-
indelning, hemman, gårdar och torp i den mån det finns
angivna i husforhörslängderna. Perioden som finns re-
gistrerad är från 1719 tlll 1810. Innehållet upptar 55

sidor A4. Det kostar utdraget på papper: 25 kronor +
porto Du kan också köpa det på diskett, som en
windows textfil, och då kostar det endast l5 kronor
inkl. porto och uppgradering. Intresserad?. Kontakta.

Håkan Östholm
Spantgatan 4e

724 65 Västerås tel. 021-18 48 62

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaooa

För Dig som vill använda dator som hjälpmedet i släktforskning.

Medlemsavgift fiir 1996 40:.- Postgiro: ll7 54 99 - I
DIS-Aros Box 10005 720l0 Västerås Tel: 021-520 56 eller 415l 43
DIS-Aros Hemmasida på INTERNET
http : //macservi. gd. chalmers.se/www/anst/hans/d isweb/dis-aros.html

RIKSSTÄMMA 1996 I VÄX"IÖ
3laug - I sept

Konserthuset och Utvandrarnas hus i Växio
Släktforskardagar med Rikståmma
MOttO : TRANSATLANTISKA RÖTTER
Utställningar. 150-års minnet av de första

utvandrarna firas.
Välkomna
Kronobergs Genealogiska Förening

VIII fi nlan d ssven s ka slä ktfo rs karkonferensen
1996

Den arrangeras 7-8 augusti 1996i Hangö.
Temat lor dagarna blir "Emigration", ett ämne med
stark anknytning till Hangö.

Arrangörer ör konferensen är
Hembygdsforskningens vånner rf och Genealogiska
Samfundet iFinland
LIr Sukutieto 1-95
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Hembygdsjournalen
(i l:asterås)

Den ger värdefull och intressant information
om hembygdsrörelsen i kommunen. Prenumeration
50 kronor per år for 4 nummer. Postgiro 24417-8.
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