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Sommaren borjar lida mot sitt slut och det är dags

for ett nytt nummer av medlemstidningen. Under det
gångna halvåret har det hänt ganska mycket. Läs re-
portagen från våraktiviteterna längre fram i tidningen.
I en annan artikel ger Jan Larsson oss tips om böcker
som finns på biblioteket, och som kan vara till hjälp for
s1äktforskare.

Nu finns även förbundets CD-ROM "Sveriges Död-
bok 1968-1996" installerad på datorn i släktforskar-
rummet. Denna är en guldgruva for alla forskare. Gå
ner och prova den eller köp ett eget exemplar for ca

500 k. M har köpt en skivatill foreningen, som vitänkte
ha med på vårt möte den 13.e november och som med-
lemmar sedan kan ffi låna for en mindre avgift.

"Släktforskarnas årsbok 1997' finns nu i vår bokhylla.
I den kan du bl.a. läsa om judiska rötter i östeuropa,
barnhemsbarn, släkten Berchelt, präster i Linkopings
stift på 1500-talet, och om mycket annat. Enligt for-
bundets internettidning "Rötter" finns C. M. Rosen-
bergs "Geografiskt Statistiskt Handlexikon öfver
Sverige" nu att köpa på CD-ROM for 695 kr. (http.ll
www.siusa.se/gfi</)

Förbundet ger också ut ett nytryck av "Den
introducerade svenska adeins Attartavlor" av Gustaf
Elgenstierna, med två helt nya kompletteringsband med

tillägg och rättelser. Är du intresserad ring 08-6950890.
Biblioteket harjusterat vissa avgiftel vilket gör att fiärr-
lån av mikrofilm från andra bibliotek nu kostar 20 kr.
Lån av mikrokort från SVAR kostar fortfarande 15 kr.

Tre duktiga AlU-arbetare jobbar nu med renskriv-
ning av kyrkböcker. Det är väldigt många uppgifter som
skall tydas och skrivas in i datorerna, men snart är de

klara med fodda, vigda och doda for Våsterfiirnebo från

I'-faruebo kvrka efler omb.y,ggnaden 1 767- l 770, tuschlavering,

frän sltttet ay 1700-talel av hovjunkaren Gusta.f Silverstråle

1700-talet till 1926. Har du några anor från denna for-
samling, år du välkommen med en lorfrågan per tele-
fon eller brev.

För mig är det en nyhet att dodbockerna innehåller så

mycket information. Man får ofta reda på den dödes

fodelsedata, dennes foråldrar, eventuella giftermål, an-

talet söner och döttraq dödsorsak och ibland en liten
levnadsbeskrivning. Hår följer några exempel från
Västerfårnebo (U):

18580715 dog Carl August Båckström, Forss ågor.

Född 18560120 vid Forss. Föråldrar. Johan Båckström.

Anna Stina Jansdotter. Dödsorsak: Vådeligen omkom-
men den 15 Juli genom fortaring af något med arsenik

forsatt vatten, som varit uppsatt på en skank for att
tjena till fluggift

18200806 dog Skattebonde Jan Mattsson, Fallnäs.

Född 17410101. Föräldrar: Matts Persson, Catharina
Germundsdotter. Gift 1765 med Anna Mattsdotter,
Bennbo. Tre söner två döttrar. Dödsorsak: Fallit utlor
en trappa och fanns död nedanfor hvartill ålderdoms-

bräcklighet bidragit
177 51018 dog drängen Johan Larsson i Svebo. Fodd

17580606. Föräldrar: Lars Pärsson, Kerstin Jansdotter
i Svebo. Dödsorsak. Halshuggen, Bränd den 18 okt.

Glöm alltså inte att titta i dödböckerna, du kan nor-
malt komma y'tterligare en generation bakåt med hjälp

av dem.

Till sist önskar vi Er välkomna till våra höstrlöten.

'\t,en OlbYI' tl.t l e r f ci m e b o k.v, r l; a e n l i g t ( i r o u,s v tl,t t n r a n l a n d,s h a,s k r i y, n i n g



AROSIANA Hosten-e7

Ordforande
V. ordforande

Sekreterare
Kassör
Ledamot

Suppleant

Suppleant

Revisor
Revisor

Ånavgift 1997

Sven Olby
PederDanielsson
LarsoweRoman
IngelaEngelbrektson

Sten-Ove Sandell

WeraLewen
Nancy Söderberg
Bemdt Storm
BörieBertills

70 kronor

Ragnaröksgatan12
Våstanåviigen lb
Råbykorset 38

Provargatan 3

Rosenlund Sevalla

Vetterstorpsgatan24
Björskogsgatan6a
Uniformsgatan6
Kakelugnsgatan5

723 55 Västerås
730 50 Skultuna
724 69 Västerås
724 66 Västerås
725 95 Västerås
724 62 Västerås
723 40 Västerås
723 50 Västerås
724 76 Våsterås

Postgiro nummer 96054-2

204 94
75s 25

35 86 91

18 22 54

620 65

t3 23 76

14 42 45

14 72 38

35 67 36

Klubbens oreanisationsnummer 87800 1 -83 34

Ti d n i n gsre daktör Sten -Ove Sande I I

Rättelser och ändrinsar

Familj eavgift I 00 kronor

ISSN 1402-0300

Rosenlund Sevalla 725 95 ['cisterås 620 65

i medlemsregistret (med FET stil)

72347 Västerås 021-149966

Torsdag den 13 november kl. 18.30 Problemlösar-
kvå]ll
Lokal: Energi ochVatten Carl Henningsgata2. (Tviirgata

till Munkgatan) Anmlil giima till Sven Olby om Du har ett

speciellt problem, så att vi i lorväg kan leta rätt på och

förhoppningsvis ge ett bra svar. Alla är naturligtvis väl-
komnafor att höra om de olika problemen som kan finnas

och hur debast kan avhjålpas.

Torsdag Ll decembext<l. 18.30 möte for nya med-

lemmar.

Lokal. Energi och Vatten C?xl Hennin gs gata2.

Personlig kallelse utgåt'till alla under året rytillkomna
medlemmar. -

Riksstämma i Helsingborg 1997
Ärets slåktforskardagar och Riksstiimma hålles den 13 och

1 4 september i Helsingborg.

Det står alla fritt att själv åka till den och vara med på

forskardagarna. Det iir endasttill sjiilva stämman som klub-

ben utser den eller de som skall representera kiubben.

Programmet är uppsatt i forskarsalen.

Ekström Torsten Kaserngatan 5l

Höstens progr am 1997

Liirdagen den 6 september åker vi till Altuna och träffar

Mona von Engeström (arkeolog och historiker) som be-

rättar om bl.a.: gammal upplandsk bygd (Altuna), Revel-

sta, stormannagård sedan 13 0O-talet, och som en gång

tillhörde Wasa-släkten. Hon visar delar av sitt Goksbo
samt berättarom historisk litteratur som finns där.

Samling vid Fåltmätargatan kl. 09. 00 for gemensam av-

resa till Altuna. Fältmätargatan är forsta gatan bakom OK
vid korsningen Österleden-Stockholmsvägen. Max 50 st.

Vi åker bil och Du tager själv med Dig kaffekorg.

Utflykten beräknas vara slut vid I 4-tiden. Avgift 1 0 kro-
nor (forutom bilkostnad).

Anmälan till Peder Danielsson senast den?'.a sept. tft.
021-755 25.Dettafor att Peder skall fi information om

hurmånga somkörmed egenbil och omNi kantamed Er

en eller flera passagerare.

Onsdagen den 22 o kto ber kl. 1 9. 00 beråttar Eva Simons-

son om hur människor levde i Våsterås på i 700-talet.

Lokal:Herrgärdets servicehus. Anm.senast 19 okt. tili
Sven Olby 021-204 94 eller Sten-Ove Sandell tel. 021-

620 65 om Ni vill ha kaffe eller the. Annars är Ni välkom-
na ändå. Denna gång kommer endast de som anmält sig

fur örtaring att erhålla denna. Sist blev en del som anmält

sig utan och så skall vi inte ha detl

2
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Från redaktören
Så är sommar snart slut flor denna gång och det går kan-
ske lite lättar att såtta sig vid läsapparaten igen lor att finna
nya anor.

I tidningen skall vi i fortsattningen forsöka skriva lite om
datorer så att de som använder en sådan for att registrera
sina uppgifter skall fr lite hjålp. Nu finns det de i forening-
en som iir våldigt duktiga på datorer och vi hoppas natur-
ligtvis att dessa skriver och berättar för oss vanliga sorn

behöver iite hjalp då och då. Datorskribenter efterlyses

alltså! Lite artiklar kan saxas från andra släktforskartid-
ningar i detta iimne så om Du ser någon artikel så skicka in
dentillmig.

Stza- Oae Saadzll

Studiebesök hos Stadsarkivet i Stadshuset.

På kvållen den 6 februari var vi ett antal tappra medlem-
mar med ordforanden i spetsen som samlades i snålblås-

ten utanfor entren till Stadshuset. V gjorde ett studiebesök

hos Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet. Där visades vi
runt bland de olika hyllorna och arkivdelarna under sak-
kunnig ledning av arkivarie lllrika Gustavsson. V fick veta
foljande av vår guide om Stads- och Folkrörelsearkiven.
1954 startade Stadsarkivet sin verksamhet som ett cen-
tralarkiv ör stadens (senare) kommunens olika nåmnder
och enheter.

Totalt omfattar de båda arkiven hela 7,5 hyllkilometer vil-
ket i sin tur ger c:a 200.000 st arkivkartonger i A4 och
folioformat.

Folkrorelsearkivet startades av forre stadsarkivarien Sven

Olilsson. Detta arkiv omfattar 1,8 hyllkilometer av de nyss

niimnda 7,5 hyllkilometrama. I Folkrorelsearkivet finns vissa

mindre, men inte nu verksamma nämnder, ett stort antal
enskilda personarkiv, enskilda foretagsarkiv och sparban-

kernas arkiv for att niimna några av arkivformerna. Där
forvaras också fanor och standarer från olika foreningaq
loretag och nykterhetsloger som inte långre finns. V fick
också veta att personaktssekretessen år 70 år och om man

vill ta del av nagon s.k. socialpersonakt lor t.ex. slalcforsk-
ningsändamål måste man ta kontakt med Socialkontoret,
som då, efter ansökan kan bevilja tillstånd att läsa akten.
För att Stadsarkivet skallta' emot arkivalier lrån forvalt-
ningar och nämnder måste de vara 3 år gamla eller åldre.
Inl everansen diari elo rs : ankom stregi streras forst, däref-
ter år den ett s.k. leveransnurnmer i en databas som sedan

foljer arkivalien hela dess livslangd i arkivet
Det var en ur olika synpunkter intressant och givande

kvä1I med flera bra tips för oss slåktforskare.
I td pcnn(.ilt l,(ir,\'()\1 ( l<()ntatll

Rapport från årsmötet 13 mars 1997

Klubben höll sitt ordinarie årsmöte i stora sanrlingssalen
på Hengärdets Servicehus. Ärsmötet var ovanligt välbe-
sökt med drygt 60-talet medlemmar. Sven Olby omvaldes

till ordlorande och owiga ledamöter i styrelsen blev: Peder
Daniel sson, Ingela Engelbrekt son, Larsowe Roman och
Sten-Ove Sandell samt som suppleanter Nancy Soder-
berg ochWeraLewön.

Efter årsmötesförhandlingarna samlades vi i cafeterian
och drack kaffe/the med dopp och när detta var klart så

återsamlades vi i sarnlingssalen ör att lyssnatill vår årsmö-

tesgåst. Det var Chris Hennings från SSGF (Stor Stock-
holms Genalogiska forening) och han holl ett foredrag i
ämnet, "Då kyrkobockerna
inte räckertill".

Chris berättade och infor-
merade om de olika kallor-
na man har att gå till som
släktforskare om inte kyr-
koböckema räckertill. Här
nedan öljer en uppräkning
av en del kallor: Grundma-
terialet överde som emigre-

rade via Norge finns i Karl-
stad. En viktig bok i släkt-
forskningen bland kyrko-
böckerna är kyrkoråkenskapsböckerna. Kyrkoräken-
skapsåret omfattartiden 1 maj till30 april.

När det gällertiden från slutet av 1800-talet är ortstid-
ningarna en värdefu ll kiilla. Mantalslängdema lore kyrko-
bokstiden år en mycket bra informationskiilla.

Vd vissatillftillen kan Jordebokenvara en mycket bra
bok att hamta uppgifter ifran.

Vd Landsarkiven och Riksarkivet finns Sådd-, Skörde-
och Boskapslängderna som fina kunskapskallor om jord-
bruksfolkets forhållanden.

Hos Riksarkivet och något landsarkiv finns länsråken-
skaperna från 1600-talet nårmare beståmt med start 1630.

Hos Riksarkivet finns foljande bocker, längder och rä-
kenskaper; kvarntullsmantalslängder fr ån c. a 1 5 5 O-talet,

landskapsriikenskaper, Bergskollegiets domböckeq Kom-
merskollegiets register om stadsrörelser och Kammararki-
vet.

Landsarkiven har också mycket material som inte leve-
rerats till Riksarkivet, så det lönar sig nästan alltid att fråga

dem om man är osåker på var sökt material kan finnas

Sarnmanfattningsvis kan sägas att det var ett intressant och

inspirerande foredrag och den efterföljande fi-ågestunden

var också givande
/ rapltorlpenttutt ltöl I Ler.soll'<, lk;ntrtrt

-)
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Ilcir visar Jan Larsson rtägot ur en databos for Benpit :4kerberg
och,4rne Liljeroos.

Medlemsmötet på Stadsbiblioteket l7 april
V var drygt 40{alet medlenrnar som samiades i bibliote-
kets cafe och drack kaffe samt lyssnadetillvälkomst- och
iniainingsord av vår ordf Sven Olby. Sven presenterade

kvällens värdar, bibliotekarierna Jan Larsson och Mari-
anne Jönsson. Det som for kvällen skulle visas och de-
monstreras var foljande dataprogram på CD-Romskivor:
Emigrant-, Nadskivornaoch den s.k. Dödskivan rned alla

döda Ii.o.m.1968 dessutom Internet hemsidoma lor. DIS,

DIS-Aros, Slal'tforskarfödrundet, forbundets lnternettid-
ning "Rötter", diverse kyrkoböcker och klubbens egen

hemsida

BibliotekarieJanLarsson beråttade och visade ett urval
av vad biblioteket har att låta oss slaktforskare läsa och
titta i och i något fall låna hem. Han beråttade om b1. a.

Hrilphers geneaologier 1 7 8 9, (testamenterat till Rubecki -

anska skolans bibliotek), som handlar om borgar- och
bergsmansslakter i Bergslagen. Larsson rekommendera-

de oss att titta i kortregistret utanfor sl:iktforskamrmmet,

samt i filmerna och fischen som finns i arkivet. Vdare be-

rättade han om de skrivna "Likpredikningama" (begrav-

ningspredikningar) fr.o.m. 1622 ochatt forsta trycket av

dessa kom 1 830 och finns från hela landet. Det finns också

en sanrling skolkataloger som inte är kompletta från större

delen av landet och dessa år forvarade i Stifts- och läro-
verkets biblioteksarkiv i biblioteket. Dessutom finns fol-
jande materi d, attta del av: bibliografier under A på fack-

avdelningen, biografier undert M pä referenshyllan, Skan-

dinaviskt biografiskt index (endast på Engelska), "Her-
darminnena " fr an borj an av I 700{alet med minnesanteck-

ningar om prästerna, prosten Muncktells "Västerås her-

daminne" i tre volymer fiån 1840-talet. Dornkyrkosysslo-

man Gunnar Ekström har for-tsatt på Muncktells herda-

minne, minnesanteckningar fi-ån prästmötena som kom-
mer vart 6.e år, "Svensk släktkalender" från 1BB5 som
komrner ut vatl 3.e år och finns komnlett" "Srrenska val-

4

lonslälder" har kommit ut med tre band hitintills. "Svenska
forsarnlingar genom tiderna" med de extenitoriella örsam-
lingarna, "Indelningsregistret" över socknarna i landet,

"Västgötaslåikter" finns på fisch. "Väisterås herdaminne" kan

lanas vid informationsdisken på fackavdelningen.

Klubben tackar Västerås Stadsbibliotek och bibliote-
karierna Jan Larsson och Marianne Jönsson for deras in-
sats denna kväll.

Kvållen var mycket ide-informativ-och intressegivande.
Minne san teckn ade giorde Larsowe Raman.

Rapport från resan till Släktforskarnas hus i
Leksand

På lordagsmorgonen fbrsta helgen i maj samlades ett gäng

forskarsugna medlernmar på Våstra Kyrkogatan for av-
fiird mot Leksand och släktforskarnas hus. Med oss ibus-
sen hade vi även tre damer från släktforskarklubben i Es-
kilstuna. Några av oss hade varit dit upp forut, for andra

var det premiår. Allihop var dock inställda på en helg

enbart i släktforskningens tecken. Efter en två och en halv

timmes bussresa var vi framme vid målet. M blev vål mot-
tagna och fick lite praktisk information av en representant

for forskarcentret. Sedan var det bara for var och en att
ge sig i kast med att leta upp nya anor och lösa gamla

problem som man hade liggande. I forskarsalen fanns hela

Sveriges samlade kyrkobocker på microkort. De hade

åven börjat kopa in bouppteckningar även om det än så

länge bara fanns från enstaka forsamlingar.

Efter en lång dags forskning, bara avbruten for en kort
luncl1 var det skont att ffi komma i säng for nagra timmars

sömn. Några av oss sov på vandrarhemmet medan en del

hade rum på hotell Korstäppan, båda logierna kan re-
kommenderas forEr som tänker åkaupp och släktforska

i Leksand. Söndagsmorgonen blev ingen sovmorgon utan

här gällde det att ta vara på varje minut. Fram på efter-
middagen märktes det att ordspråket " tiden går fort då

man har roligt" stämmer. Det miirktes ett litet lått stänk av

panik bland forskarna då man insåg att det borjade dra

ihop sig mot hemfiird.

De flesta var i alla fall nöjda med vad som hade preste-

rats under helgens forskarmödor och var kanske i likhet
med mig tillftilligt trotta på slaktforskning for etttag.

Jag vill passa pä att tacka alla som var med på denna

den fursta resa som Västerås slälctforskarklubb anordnat
till slaktforskarnas hus iLeksand. Jag hoppas ffi se Er,

och alla andra, om vi ordnar en likadan resa i framtiden.
"IleseIeclore" l)crler I)aniel.sson
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Litteraturtips för släktforskare
I samband med presentationen av nya tekniska hjiilpme-
del påbiblioteket den 17 apÅliår berättade jag också om

några böcker av intresse for släktforskare.

Först ett par allmänna personhistoriska uppslagsverk.

Svenskt Biografiskt Lexikon och Svenska miin och kvin-

nor. SBL är landets utforligaste arbete i sitt slag och bör-
jadeutgesredan 1918. Hittills harman hunnit framtill nam-

net Ramsay, vilket innebiir att många volymer ännu åter-

står att publicera. Ätskilliga kända svenskar, numera en-

dast avlidn4 har skildrats i artiklar av olika långd. Artik-
larna inleds ofta med en släktöversikt och avslutas alltid
med utforliga kallhanvisningar tili hjålp lor den som vill gå

vidare. Svenska män och kvinnor, som kom ut ären 7942-

55 i åttaband, kan närmast beskrivas som en mindre ver-

sion av SBL.
Ett annat stort arbete, som ger hånvisningar till litteratur
om personer, är S candinavian-Biogtehieall nclgx, publ i-

cerat i fyra volymer 1 994. I detta verk kan man hitta många

överraskningar.

Ett klassiskt uppslagsverk är Svenska släktkalendern,

som utkommer ungefår vart tredje år. Den innehåller ut-
redningar om olika släkter och år tack vare sina utmärkta
register mycket lått att hitta i. Den nuvarande formen fick
släktkalendern 1912, men under benämningen Svensk

sla$kalender gavs den ut redan 1885 av landsarkivarien i
Vadstena Mktor Örnberg.

Ofta efterfrågade arbeten är de s k herdaminnena, som

iir stiftsvis utgivna redogörelser for prästerskapet genom

tiderna. För t. ex. Strängnäs stift började de ges ut redan

på 1700-talet. Westerås stiftsherdaminneavJ. Fr. Munck-
tell kom i tre delar på 1840-talet. Det kompletterades se-

nare med P. A. Ljungbergs Vesterås stifts herdaminne, \y
följd 1800-1880. Under 1900-talet har ett nyskrivet her-

daminne börjat skrivas ör vårt stift. Den forste forfattaren
till detta var domkyrkosysslomannen Gunnar Ekström.
Hittills har medeltiden, reformationstiden 1 600-talet och

I 700-talet publicerats. Som redaktör for den senast ut-
giima delen stod Gösta Hansson.

Ortnamnslexikon åir också nödvlindigt att kiinna till. Sam-

ma gårds-, by- och sockennamn återfinns på flera olika
ställen i Sverige; då gäller det att hitta rätt. Ett utforligt
verk är C. M. Rosenbergs Geografiskt-statistiskt hand-

lexikon öfver Sverige ( I 882-83, ny uppl. 1982). Efter-
som det år gammalt tar det upp nu forsvunna namn. För
landskapen runt Målaren och örNåirke och Dalarnahar
landsarkivet i Uppsala gett ut Indelningsregister, dlir man

kan lolja en sockens olika tillhörighet i kyrkligt, kommu-
nalt, juridiciellt och militart avseende. (För övriga Sverige

kan manhitta motsvarande indelningar i Nationella arkiv-
databåsen, som finns inlagd i cd-vädaren i sltiktforskar-
avdelningen. ) Sveri ges lorsamlingar genom tid erna publi-
cerades 1989 och ger en översikt över våra örsamlingaq
även tidiga katolska och mosaiska. Förteckningar finns t.

ex. också över äldre slottsörsamlingaq fångelseforsam-

lingar och exterritorielia örsamlingar.
Några andra böcker, som kan vara bra att kånna till, är

G. Lagerkrantz' Svenska sjukdomsnamn i gångnatider
(1 98 1 ), Barbro Lunsjös Släktforskarens uppslagsbok.

3400 bouppteckningsord (1997), Hakan Skogsjös Man-
talslängderna och slåktforskaren (1989) och A. Wanner-

dts Den svenska folkbokforingens historia under tre se-

kler (1982).

Till sist skajag bara nämna något om litteraturfiorteck-
ningar, s. k. bibliografier, som är av oskaitbart värde ör
slakt- och hembygdsforskaren. I dessa forteckningar hit-
tar man otaliga hänvisningar till vidareläsning. Ett viktigt
artete iir Svensk historisk bibliografi, som i nio band täcker

tiden 1771 - 1976, och innehåller stora avsnitt om per-
son- och lokalhistoria.

En rad regionala bibliografier har också sett dagens ljus,

t ex över Skåne (delar), Blekinge, Södermanland, Nårke,

Dalarna och ÖweNorrland. För snart ett år sedan kunde

vi till denna lista foga åven Västmanland i och med att Siv

Hasslev och undertecknad blev ftirdiga med ett mångarigt

bibliografiskt projekt över Västmaniands län, som i tryckt
formingåriVästeråskultumiimnds skriftserie. . .

JAn LArSSOt'.t

Anbytardagar

Sala Släktforskarftirening inbjuder till anbyte i Heby
hembygdsgård lördagen den 20 september 1997 kl 10 00-

16.00. M vänder oss fiämst till de som forskar i C,U och

W-lån. Anmälan till Kenth Hansson tfn. 0224-3 1 4 23

Medtag mat såck,&affekorg.

Ovansiljans Släktforskare arrangerar den 27 septem-

ber 7997 kl. 09.00-17 00. Plats: lorsamlingshemmet i
Mora.
Område. Norra Dalarna (Mor4 Orsa, Malung, Ävdalen
och Rättviks kommuner, samt Ore socken, Siljansnäs sn.

och Orsa finnmark). Tillgång till register ocl.r databaser

kommer atl finnas.Anrrälan senast den 31 augustitillMaj-
vor Johansson tfn 02-50- I 3 8 .15 eller Joiie Lintrup tfn.
0250-168 28
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Stöpning och annat skrock på Hedens-
bergstrakten i början av 1900-talet.
Västerås 22 april1922
Det mesta av nedanstående har jag hört av en yngre sta-

tarhustru, vars loriildrar under hennes barndom brukade

ett torp under Hedensbergs gård. När de tillträdde tolpet
var hon 13 år och var hemma tills hon var omkring 15 år.

\,'rd dennatid boddei enliten stugaintill Dräggestai Tor-

tuna socken en äldre ogift kvinna, Johanna Nerör1

eller "Ner6ns Johanna". Hon var dottertill en sol-

dat. Hennes mor hade botat sjuka genom att stöpa

över dem, smörja den älvkvarn, som finns på

Dräggesta ägor, m.m. Dottern hade tagit upp den

gamlas 1rke och anlitades mycket avbygdens be-

folkning. Blev någon sjuk kallade man på "Neröns
Johanna". ibland kom hon utan kallelse, doktorn
drog man sig for att skicka efter. I allmänhet hade

denne endast att konstatera dödsfallet när han nå-

gongångkomut.

Stöpning

Stöpningen skulle ske tre dagar i rad, mestadels i

sjuke varefter det smiilta blyet med stöpsleven häll-DJIJNS V(llgrlvt UVL Dlllql@ UrJWL trrvu olvyDrvv

des i en vattenskopa, som hölls över den sjuke. Det bly Drciggesta gård med blocket samt de tre öfukvarnarna.

som stänkte över tog man reda på for att läggai stöpvatt-

net närr det "slogs ut". De blyklumpar, som kommo i vatt-

net, tog guilrmanupp och synade for att om möjligt utröna

påvilket sätt den sjuke ådragit sig sjukdomen.

Första dagen stöpte hon tre gånger, forsta gången för
gårdsrå, andra gången lor skogsrå och tredje for sjörå.

Small da viirst nåir blyet forsta gangen råkade vattnet, var

gårdsrået upphov till sjukdomen. Vattnet slogs då ut på

gården. Varknallen skarpast andragången slogs stöpvatt-

net ut bakom en sten i skogen. Var knallen skarpast tredje

gången, slogs vattnet ut i nagot vatten. De bagge övriga
dagarna stöptes blott engång. Huruvida stöpvattnet då

slogs ut på samma stiille visste inte min sagesman.

I stöpvattnet skulle, forutom det kringstänktablyet, läg-

gas tenn, koppar, mässing, hår, naglar,logg av den sjukes

linne, samt ännu två sorter, det skulle sammanlagtvara9

slag. Innan gumman gick ut tog hon ett eldkol ur spisen

och lade i stöpvattnet. När hon slog ut det läste hon något,

men vad kunde man inte höra, gumman såg noga efter att

ingen fanns inom horhåll. Nar hon kom in igen gick hon

tianr tili spisen och låtsades kasta någonting på elden

Samma kärl användes alla sånserna att stöpa i Under

6

tiden mellan stöpningama stod dettaunderdan sjukes siing.

En annan gumma på samma trakt, som iiven kucklade

om än i mindre skala, "Ner6ns Maja" (inte sliikt med Jo-

hanna) åkallade emellertid inte den Onde utan Gud och

biod de onda andarna att vika från den siuka.

Smörjning av älvkvarnen.

Älvkvarnen var en större sten, som står i en backe intill
Dräggesta i Torluna. På översidan finns tre urgröpningar,

"pottor", en större och två mindre.

Sjukdomar av olika slag kunde botas genom att smörja

älvkvarnen Sjukdomen hade den siuke nämligen ådragit

sig genom att på något sätt fomärma älvoma Dessa blid-

sades gcnotn kr atrtsltttlrjrrirrgen

N4in rneddelerskas rloder hade en envis vårl< i sina ben

t
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Hon hade forsökt att bli av med den. Som hon var ganska

skocldrll bad hon även Nerens Johanna hjiilpa sig. Emm4
som berätterskan hette, skickades en tisdagsmorgon till
Johanna med en klimp ister och en del saker, som skulle
offias åt älvorna. Först stöpte gumman en gang bly i vat-
teq varörtalte hon inte on1 och gick sedan ut till älvkvar-
nen, vars pottor hon smorde med istret och i vilka hon
också lade de nio olika slags småsaker, som älvorna skul-
le ha. Dessa småsaker var desamma som "slogs ut" vid
stöpning, blyet togs av de bitar som stänkte omkring när
hon stöpte.

Min sagesman visste inte hur gumman bar sig åt när hon
smorde iilvkvarnen. Hon var striingeligen foöjuden att tit,
ta på henne. Att hon läste något råkade hon emellertid ffi
höraen gang. Smörjning skedde i solnedgången.

Den som sedan bar istret från älvkvarnen till den sjuka
fick inte, när hon gick hem, )rttra ett ord till någon och inte
heller sade gumman något, när hon kom in efter att ha

smort älvkvamcjn.

Med istret smordes det sjuka stället varje kvåll i solned-
gången, dock icke fredagskvallar Tisdags- och torsdags-
kvallar anvåndes istret så snart det kommit hem

Smörjning av älvkvarnen skedde varje tisdags- och tors-
dagskvall under tre veckor

Smörjning

Det omniimndatorparfolket hade en fostersoq som hade
engelska sjukarq "vaväbunden", d.v.s. alltid satt med be-
nen i kors.

För att bota detta fordes han i solnedgången en tors-
dagskväll ut genom ett fonster och in genom dörren på
stugan tre gånger å rad. Smörjningen skedde motsols och
upprepades ånnu två torsdagskvällar.

Invid torpet strax sydväst om Larsbo under Hedens-
bergs gård stod på den tiden en "vålbunden" björk. De
ganrla talade om att man smort sjuka barn genom den.

Holger Risberg
Inscint sv KjellRisbergAngsvägen 13, 830 43 Ås

(Sageskvinnan var Holgers moster Emma Lovisa Karls-
son fodd 1 89 107 19 i Folkesta Dingtuna (U))

Holgers farmor, Anna Sofia Andersdotter berättade vi om
i lorra numret av AROSIANA i artikeln "När korna mo-
tades i vall på Stora gatan i Västerås".

Holgers morfaq Frans Gustav Karlsson var torparson
från Algutsboda i Småland och fodd den 2 mars 1851 .

Han flyttade 1901 med familjen till Torluna socken och
senare till Plattbo under Hedensbers i Tillbersa socken.

Alvkvarnarna vid Dräggesta gård

Ornkring Dräggesta finns en av de rikligaste lorekornster
av dessa "skålgropar" i Sverige. Här finns även några

skeppsristningar samt s.k. fotsulor, även dessa inhuggna i

berghällarna runt gården. Antalet skålgropar är c'.a7700
stycken. Dessa finns lorutom på berghtillarna även på ste-

nar och block som finns i hagarna runt gården. Som synes

på bilderna så ligger vissa gropar vlildigt tatt på hällarna

Plattbo som det såg ut i april-97
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Torparkontrakt
Dettakontrakt ärfran 1887 ochgiiller etttorp underHe-

densbergs gård som nämns i foregående artikel. Torpets

namn är Skogen och låg vid Bocksjön som ligger mellan

Hedensberg och Tortuna. Sjön är idag utdikad.

$ I fuligaarrendet, beriiknat ipenningvärde, åirbeståmdt

till 120 kr, och utgöres månadtligerq dels i kontanta pen-

ning*, dels genom mansdagsverken, qvinsdagsverken el-

ler andra arbeten efter forvaltningens bestämmande.

$ 2 Vid utgörande afdessa skyldigheter iaktagas.

att dagsverkenutgöras vid gården och i sambruk dermed

varande hemman och lägenheter;

att Arrendatornutgör dessa dagsverken på egen kost och

forsedd med nödiga verktyg;

att arbetstiden råknas, då dagsljuset det medgifuer, från

kl.5 på morgonen till kl. 8 på aftonen och den öfriga tiden

af året från dagens gryningtill nattens inbrott med mat-

och vilostunder i öfr,rensstiimmelser med forvaltningens be-

stänmande;
att till dagsverkenas utgörande användas endast fullt ar-

betslora och dugliga samt välfrejdade personer, hvilkas

duglighet pröfuas endast af forvaltningen;

att dagsverken, körslor eller andra arbeten, hvilka oak-

tadt örutgången ordentlig budning och utan laga forfall for-

summas, påfores Arrendatorn i räkning till de priser, for

hvilka han haft att for samma arbeten blifira godtgjord.

$ 3 För sina utgiorda arbeten godtgöres Arrendatorn så-

funda.

För ett mansdagsverk i April-September I,20V.r.

För ett mansdagsverk i Oktober-Mars 0,80 kr.

För ett qvinsdagsverki April-September 0,60 kr.

och vare Arrendatom skyldig att enligt dessa pris utgöra

de arbeten utöfter arrendebeloppet, som forvaltningen kan

finna skäligt honom ålagga;for den händelse att i orten

gångbara priset ör dagsverken, eller andra arbeten ställer

sig lågre än ofvannåmnda pris, skall Arrendatorn med så-

dan nedsättning åtnjutas, att hans arbets- eller forsellöner

ei blifta större, iln hvad främmande säunda bekomma.

d) från lågenheten bortlor eller bortfora låter foder eller

gödsel;

e) idgar forsling eller annat åt någon annan iinjordegaren;

f) till begagnande åt aruurn person upplåter större eller min-

dre del aflägenheten;
g) loretager odling, flåhackning ochbrånning, svedjande

eller niifvertägt;

h) nyttjargetkeatur;
i) låter hos sig skattskrifira eller eljest hyser andra än ogifta

personer, som forlågenhetens brukning och arrende-skyl-

digheternas utgörande liro nödviindiga;

k) brister i skyldig aktning eller lydnad mot egaren eller

dess ombud -- så skall han derfore böta.

1 .sta gång Fem (5) kronor, Z'.dragängTio (10) kronor,

3:dje gång Trettio (30) kronor, och därjemte om så af
Jordegaren eller dess ombud fordras, ersätta alla for Går-

den uppkommen skada samt vara skyldig att lägenheten

genast afflytta utan tillgodonjutande af fardag och utan er-

sättning för utsådd gröda eller inbergadt foder; skolande

dessa böter och skadestånd genast kontant betalas, eller i

annat falli furendatorns afrakning vid Gården debiteras

och utgå i likhet med andra arrendeskyldigheter, sist vid

årets slut.

Sedan är det ytterligare 5 st. paragrafer där bl.a. kan

nämnas att han till vedeldning fick "J stafrum ved om tre

fots lringd, sex fots bredd och sex fots höid och af 5
lass ris" . För detta fick han betala "huggelön derfo, ef-

ter i orten gångbart pris och att sielf låtafrån skagen

hemforsla ofvarutcimndo ved och ris" Vdare fick han

betala 6 oÄ räntapå eventuell skuld.
Kontraktet cir inskickat av Arne I'ilieroos

DIS-öst har haft en limerick-tåvling och foljande limerick

utsåg somvinnare.

En släktforskarsnubbe från Orsa,
llan upptäckte snart att hans morsa

Varot ute på vift
I,ångt ftirr'n hon blev gift,
För ptötsligt så fann han en brorsa!

Den var inskickad av Sven R. Löq Grödinge

$ 4, 5 och 6 handlar omtorpet och den jord han fick Jagtyckerdetvarentrevligtlimerick Harnågonenegen

bruka dtir man kan notera att; Foder och godsel få ej från limerick så skicka garnain den for publicering i vår tid-

lågenheten bortforas eller afyftras. rung' 
Sten_a,e

\ 7 Om Arrendatorn utan jordegarens skriftligatillstånd'

a) idgarjagt eller fiske;

b) intager främmande kreatur till utfodring eller betning'

c) på bete utsläpper kreatur under otillåten tid;

8
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I sit heruskups tienst
Anders kröp in så långt han kunde i taltet och örsökte
trots att det mesta var blött och fuktigt ändå reda sig en

sovplats lor natten. Det var sent i novembeq faktiskt den
30:e.

I morgon ir det julmånaden tänkte Anders trött medan
han snodde runt for att hitta något så när torrt hö att ligga
på. Hungrig var han också furresten, men han behovde
bara stryka av sig hatten och lukta på skullen så kunde han

ännu lornimma doften av stelct kyckling
Ett forbannat dumt sätt att servera kyckling på, sa An-

ders så hogt att ett par trossdrängar for upp och slickade
sig om munnen. De somnade snabbt om när de såg att det

bara var Luxenburg, lägrets och kungens lilla driftkucku
somtalat.

Kungens senaste bravad med lilla Anders, Anders var
nånrligen dvårg, talades det allmänt om. Dagen innan, allt-
så den 29.e november, hade kungen behagat inta sin taffel
i skyttegraven och uppassningen skulle ske av Anders.
Kungen, som önskade roa sin omgivning, befallde Anders
att servera hans kyckling i sin hatt. Dår fick han alltså stå

och se sin hatt sölas ner av fettet från den stekla Iägeln och

samtidigt fungera sombord for kungen. Tillråga på allt
annat elände hade kungen frågat varifrånjag kom, tänkte
Anders.

Genvägen Ers höghet, vad annars hade Anders svarat.

Genvägen var skyddad från kulregnet som kom från
Fredrikstens flistning.

Genvägeq hade larngen svarat, är inte den rätta vägen,

utan denna. Anders hade foljt Karl XII:s behandskade
pekning och sett att den gått rakt mot fiendens eld.

Det är rätta vägen, så gå nu, sade kungen och Anders
fick lomma i väg. Men när fiendens kulor och granater nås-

tan nådde honom kallades han tillbaka, och kungen som

haft hjärthgt roligt åt Anders i kulregnet, tryckte en gulddu-
kat i hans hand.

Anders öl1i en orolig sömn. Han såg for sitt inre flera av
de tilltag som kung Karl åsamkat honom sedan han kom i
kungens tjänst lor ett par år sedan. Vårst illa däran blev
nog Anders nar kungen helt sonika red omkuli honom på

laiaden utanfor Lund.
Kungen med sin stora häst, Knips, hade prejat Anders

på sin klippare. Nära nog lika tragiskt var minnet av det
påkomnabröliopet mellan Anders och en puckelryggig råd-

inansdotter *årLund. Kungen ville flor-gylla tristessen i Lund
och hade redan kallat dit pråsten, men Anders strida tårar
och böner lrade till sist bevekat kunsen

Valina Ander.s, kungen äf död. DLr skall till Stockhoinr.

viskade en ordonnans i örat på honom och bara några
timmar senare var Anders tillsammans med en liten trupp
påväg med kungens lik.

När kistan en natt stod på Målhammar stack Anders
ftan sållskapet ochtill det nårbelägna Ängsö, där då Ctriis-
tina Piper, gift med kungliga rådet greve Carl Piper, resi-
derade. Här på Angso fick Anders nu tillbringa drygl20
år, långt från kungliga upptåg ochtrakasserier. Han upp-
skattades lor sin viskonst med både franska och italienska
visor på reportoaren, liksom for sin berättarkonst.

Anders som ursprungligen kom från Kumla iNärke och
var fodd 1 697, dog på Angso 17 44. Hansgravsten åter-
finns strax intill kyrkogårdsmuren till vänster när man kom-
mer från slottet.

Anders iår spöka, och det är kanske inte så konstigt när
man betänker hur en människa med ett handikapp kunde
hanteras av KarlXII. En dag sorn denna borde det kan-
nas naturligare att hedra Anders Luxenburg än krigarkung-
ell.

(itrtrtttrt' LignaII
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Från gångna tiders Västerfdrnebo
Västmanlands Fomminnesforenings årsskift nr Xl Q9n)
upptogs niistan helt av "En gammal mars anteckningar om
livet i VästerFårnebo socken i gången tid" av Homo S.

Bakom denna signatur dolde sig skomakaren Carl August
Spångberg' i Västerby i Väster Fåirnebo. Han var fodd i
Våsterbyden 10 oktober 18552 ochavled den 18 okto-
ber 1940 i sin hemsocken, där han synes ha bott och ver-
kat hela sitt langa liv Fornminnesforeningen äger flera ma-
nuskript av Spångbergs hand, allabehandlande den bygd,
som den gamle skomakaren klinde så väI. Några av dessa

skildringar publiceras här nedan med bibehållande av for-
fattarens stairning och interpunktion, endast har ett par stö-
rande stavfel rättats och några felande bokstäver tillagts.
Manuskripten har tillkommit vid mitten av 1920-talet, då
C. A. Spångberg var i sjuttioårsåldern. Detta bör låsaren

ha i minnet, när örfattaren anger tidpunkter med exem-
pelvis "i min bamdom" eller "fbr 50 ä 60 år sedan".

MINNESANTECKNINGAR FRÅN V. FÄRNEBO
FöR 6O-TAL ÅR SEDAN

Till foljd afmångamedverkande orsakel - framlorallt iat-
takommunikationeq * harlandskommunema rnistat en stor
delaf de särdrag som for 50 ä 60 år sedan, med ålder-
domlig håvd, såorubbligt etsade samman sockenborna.
Hvarje kommun tyclctes vara omgiirdad afen sannskyldig
kinesisk mur som afspiirrade gemenskap med angränsan-
de orter. Tillföljd derafutvecklades så småningom inom
hvarje socken vissa sirdrag, såval i byggnadsstil, umgänges-
sått, hemlifsom framforallt i språket. Hvad Väster-Fiirne-
bo beträffar så var språket vid angifna tid helt olika nuti-
deng och samma forhälande var åfven rådande i de kring-
liggande grannsocknarna. Triiffades en person från någon

afde angränsande socknarna: Karbenning, Vå14 Folkär-
na eller Fläckebo, så kunde man på talet och kladseln
osvikligen afgöra vad sockenbo personen var.

I afseende på bostaden och dess inredning så kan man,

vad Färnebo beträffar, tydligt urskilja vissa tidsperioder.
Från 1700-talet hade man den låga, långstråckta bostads-
formen, så infoll en ny typ under forsta halften af 1800-
talet: den pompösa tvåvåningsbyggnaden, for att under vår
tid öfuergåtill fullständigt åntastiska utsväftingar i arki-
tektoniskt hänseende.

Jag skall här nedan meddela om inredningen i en sådan

tvåvåningsbyggnad, somjag så lefuande minnes från min

I IIu.sIru.4nna KaroIina IIedstritnr. Rortt: ,1!trtu ('arrtIina
* 1 8820303, Karl,lron * l E84 l 0Al
) liader ,soltlot ,f ndcrs ,Spangherg ,\len, ntotlct' ,\lurio ,\irtpltia
G tt th b e rg, .E.t,sl e r,\,lct ri a Lov i s a * I E 6 2 0 3 2 3

t0

barndom for 60 665 är sedan, och kan anmårka att vad
som kommer att meddelas kan omfatta alla bondehem i
Väster Fiirnebo.

Bostaden var timrad ytterst solid, afliggande timmer,
med s.k. "knutar" i alla fyra hörnen. Rummens antal var
orubbligen två i vardera våningeq - ett mycket stort rum i
nedra våningen samt ett mycket litet som nämndes "kam-
marn". Det störrevar "stuggan". I öfravåningen voro lika
rum som i nedra. "Öfuerstuggan" saknade iregeleldstad.
"Kammarn" var forsedd med öppen brasspis.

I nedra våningens "stugga" var hela familjens samlings-
rum. Der öddes barn, der lagades maten, der arbetades
med kvinnligt handarbete, äfiien hande ej sållan att bon-
den använde "stuggan" till slojdverkstad då ena eller an-
dra skrymmande redskapet skulle fiorftirdigas. det var sjuk-
rum lor den som var sjuk - det var verkstad åt skomakare
och skråddare, det var dödsrum åt den som dog. . . Det
fick göratjänst för allt.

Inredningen var ytterliE enkel. Till venster innanfor dör-
ren var ett hörnskåp vars ofra håIft bestod afen öppen
hylla med fack for fat och tallrikar samt ståli for träskedar,
i skåpet under lorvarades kokkarl och diverse matvaror.
Från skåpet, - allt räknat fiån venster till höger, - stråckte
sig en väggfast bänk, i regel örbi långsidans båda fonster,
fram till "stuggans" hörn der ett s.k. hörnskåp hade sin
plats. Detta var delat i en öfre och en nedre del. Den öfre
användes som forvaringsrum for husets enda bokflorråd:
bibel, postill4 katekes, samt dessutom brännvinsflaska och
glas. Den nedra aftlelningen var husmoderns sannskyldeli-
ga skräpwå, der garnla smutsiga strumpoq aflagda kläder
och skor, garnnystan och ullkardor bildade ett kaos der
bottnen ofta ej nåddes under generationer. Från skåpet
och vidare fram efter gafuelönstret stod en soff4 - eller
också en kortare våggfast bank med det framfor stående
massiva matbordet, några hemgjorda klumpiga stolar ut-

$zllde eventuella tomrum. I niista hörn möta vi "stuggans"

inventiösastei möbel : siingplatsen. Den bestod af två vagg-
fastabritsar med en öfre våning aflikaledes två sängplat-

ser. För att kunna komma upp till denna öfre våning be-
hofcles en stege som utan pryderi anvåndes af de yngre
personer, - manliga och kvinnliga såvål som barn, - som
hade sin sofplats i dessa öfie regioner. I den undra våning-
en 1ågo alltid familjens äldre medlemmar. Denna sängplats
var skild frånrummet iofiigt genomen "furlåt" (:sparla-
kanr) som råckte från golftill tak, på sängarnas framsida
hade Moraklockan sin bestårnda plats I nåsta hörn möta

-l Si nttr i li. t,ä I u I rtr.sl od
I Sdngonrhc)nge
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vi den kolossala spiselmuren med bakugrL - jämspis fanns
ej då, - der det eldades på den öppna härden (hiillen) for
all matlagning. Denna tegelmurade spisel råckte ända fram
till "kammardörren" som var i plan med "stuggdörren".
Mellan båda dörrama hade gårdens nycklar sin bestiimda
plats, och - nu iiro vi anteligenvid utgångspunkten.

I en del hem, - dock lånE ifrån alla, fanns i stället for
matbord en s.k. fällbänh - iifven på vissahåll kallad: "lop",
som bestod afen rektangular bradlåda om knappa två
meters längd och en meters bredd, höjd: vanlig bords-
höjd, med löstagbar skifua som lock. Denna möbel an-
vändes om dagarna som matbord, och om nåtterna, efter
skifvans aftagande, som sängplats. Man kan fatta det ohy-
gieniska itillställningen. Om främmande personer, - d.v.s.
sådana som i regel ej hörde till huset, såsom handtverkare
af skilda yrken m.fl. ti[falligtvis vistades i huset fingo dessa

sin sovplats i "öfverstuggan", "källarstuggan" eller andra
"uthus", naturligtvis oeldade, - äflien på vintern, - en?ir eld-
stad saknades. Jag har otaliga gånger legat i sådana rum,
under sådan temperatur att andedräkten frusit till istappar
på färskinnsftillens öfra ända. En gång hånde (Julveckan
1872) xtgårdens hund trängde genom den bristfalliga våg-
gen och sökte värmen i den säng derjag 1åg och sof.
Den här ofuan omnämnda öfre-våningssångplatsen be-
nämndes "jdlle", eller "tarre" ("tam"). Att ligga derstädes
kunde i vissa fall ha sina poänger, som synes affoljande,
som på sammagång utgör en profbild af språket i Färne-
bo, i minungdom.
I h,cilstes hadd je någge roli, må du tro! Ha kom

Flatjebokarrar som skull ån Norbarg å kör malnt, å
dåm hadd kvarter ncir åss om natten, å dA va en drring
mri sam.ja vq bekant mri å han fråga va pigan bruka
liddja, å då sala: Hon liddjer påframjcilln.
- Då skala lcidle mcigg ncir hcinne, sa an!
- Ja, gcir ha du, sa ja. - Men si nu va hci på hci vise att
pigan låg på bakjalln, för framjcilln hadd ingen båt-
ten, å i underscinjen Iåg bon å kargen.
- Ja, drcinjen gekk ut å shrll vatten hestane å ge dåm
nattfor Å mellerti så Ia dåm scigg i stuggan, åncir drcin-
jen kom in så klcidd han åf sdgg, å så skull han öpp på
jcilln te pigan.
- " H(i va långt te båtten hrinne " ! Hard ia han sa .t Å sa
vrok han scigg öftey j6llbrcidden å damp ner på butjen
pa kargen... Men då må du tro hcivart eft allo! Kcirgen
sh"ia å bon st,or! Å så tog bon tag i en stenkruka sonr
hci va cirntcilling i, å den slog han i ryddjcin på drcin-
jen, så krttknn geck i tusen bitcu'. A va drcinjen tog
vcijn om natten hci ve1.iar in/, men am marrån hadd
han långäsen burri åf, ncir vi kåm öpp.

OM SKROCKOCH OFVERTRO.

Under äldre tid har i Färnebo, såväl som på alla andra
trakter, tron på befinliga öfuematurliga viisen varit allmiin
och djupt inrotad. En del af dessa väsen voro välvilligt
stämda mot menniskoma. Andra voro illvilliga och sökte
efter menniskans lordiirf Det ansågs derfor rådligt att, om
mOjligt, stå i basta samforstånd med dessa makter. Tom-
ten t.ex. var gårdens outtröttliga, goda genius, men var
synnerligt snarstucken Vd hogtider eller andra hogtidliga
tillställningar var rådligast att ge honom något afhögtids-
maten samt framforallt: brannvin. Han blefdå än villigare
att, - "Draga till huset". Om Tomten afglömskq eller ån

viirre, af likgiltighet blefforsummad då tog han humör, och
drog bort från huset, - ej endast det han forut dragit dit,
utan jämväl mycket derutöfue1 och var därefter hopplost
lor familjen att komma till ekonomisl,t välstånd, trots bäs-

ta ansträngning.

En gård i Åhlsvarta i V Fämebo hade fordom en -qårds-
tomte som under flera generationer varit släktens outtrott-
liga tjänare. - detta tack vare familjens välvilliga uppmärk-
samhet mot honom. En Julaflon utbars en deljulmat samt

ett stort glas brännvin och ställdes i ladan åt tonrten Går-
dens dräng hade dock den djarfheten att for egen del lag-
ga beslag på tomtens brännvin och fyllde i stållet ättika i
glaset. Tomten hade forstås smakat på vålf;ignaden men

när han kånde sig bedragen fyllde han glaset med gödsel,

och efter den dagen tog han sin hand från gården, som
efter detta ålce allt mer påundergångens sluttande plan. -
Detta enligt gammal berättelse, som dock iinnu in i sedna-

re tid ansetts trovärdig.
Äfuenvid milkolning hade man att iakttaga många om-

ståndigheter som hade inverkan på kolningens, mer eller
mindre, lyckade resultat. Ordet : "Eld" ! fi ck ej utsagas, utan
ersattes med. "Vårme"! Svordomarvoro högst ördiirfli-
ga for kolningens lyckliga gång, men alldamäst berodde
aÖetets lyckliga utgång derpå om milbottnen (kolbottnen)
var, afen händelse, anlagd på sådan plats att "Råan", :
Råd-ande, dervid ej blef oroad. Sådant kunde visserligen
ej påforhand beräknas, men genom många års erfarenhet
hade visshet vunnits vilka kolbottnar voro "godgångna"

eller icke. Varkolbottnen "godgången" användes denna

om möjligt, åfuen om virket måste transporteras rätt så

la"g.
Ett säkert bevis på att"räan" kande sig oroad var när

milan "slog" under kolningens gång. Detta bestod deri att
milan for något ögonblick upphorde att ryk4 eller "hö11

andan", for att nästa sekund explosionsartat afkasta be-
tåckningen afgranris och kolstybb. Sådant var ett slmner-
ligt riskabelt fall och fordrade ögonblickligt ingripande och
ansträngande arbete, i annat fall var milan i stor fara att
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bryta ut i full låga, som varit liktydig med hela milans
urdergang. (Detta kan mycket latt örklaras vid nagon krin-

nedom om fysiska lagar, men har alltid ansetts, och anses

ännu, ftlr att bero på "råans" obelåtenhet öfrer intrång i
dess område).
En trakt på Sor Hörende skogsmark benämnd Rödkilen
(: "Rökiln") har sedan århundraden varit känd och vär-
derad lor en synnerligen "godgången" kolbotten. Ej nog
med att kolningsresultatet sädse blef alldeles utmiirkt, utan

äfuen kolaren behöfcle ringa omtanke nattetid. Han kunde

trygg lagga srg i kojan och somnabelqrmmerFitt. \4d minsta

felpå milan blef han städes väckt genom att hans namn

ropades honom i örat. Gck han genast ut på inspektion
var det bast for honom sjalf Var han loj eller långsam kas-

tades kojdörren loss. På Hömsjö-Fors skogsområde finns

en trak, - Vallsjöskoge4 - med en kolbotten som i långli-
ga tider haft ganska dåligt rykte. En egendomlighet är der-
med forknippad att den som börjat kolningen ej en enda

gang kunnat fullborda den utan måst hemsåndas lor tillfal-
lig sinnesforvirring, som dock ihvarjefall varit öfuergåen-
de efter en veckas vistelse i hemmet. Fantasiema har städse

rört sig om en *g, ovanligt vacker kvinna, som varit yter-
lig;t påtrangande gentemot kolaren. Äruru lor c:a 50 år se-

dan anmodades en pastor Gllberg5 i Flirnebo att besöka
den simesforvirrade kolarerl lor att söka lösa den formo-
dade fortrollningerl hvilket äfuen prästen gjorde, med godt
resrltat.

Fors sätteri, - namnet har på sednaste tiden omformats
till: Hörnsjö-Fors, - har sedan forna dagar varit omspun-
net med sägner om varsel aflika art. Så har alltid näst fore

egarens död, ett gammaldags ekipage, lorspänt med sto-
r4 svarta hästar, ljudlöst kort fram till stora ingången, stått

der stilla enkort stund och sedan lika ljudlöst forswnnit.
Den Hörnsjö-Fors tillhoriga, Lämma stångjernssmedja -
numera omändrad till mekanisk reparationsverkstad, - har

likaså haft sin blomstringstid vad öfuernaturligheter betriif-
far. Smederna har derstädes, allt sedan 1600-talet ofta
iakttagit en mycket liter\ gråkliidd, langskaggig gubbe, som

med örnöjd min setat gungande påbiilgen (: blåsmaski-
nen), dock endast vid nattskiften. Dettavar tydligen Läm-
ma-smedjans tomte, ty när en ung "måstersven" (smed-

driing, näst mästaren i yrkeskunnighet) en gång kastade

ett glödandejämstycke mot den gråklådda gubben, flor-

ändrades plotsligt blåsmaskinens lyfttryck till sugning så

att både glodande kol och mindre järnstycken drogs in i
luftkanalerna, med stor fara for eldsvåda, som dock med
knapp nöd afuärjdes genom vattenhjulets ögonblickliga
stoppande. Sedan detta tillftille har aldrig den gråklädde

-J Per Fredrik *18200823. Hustru A,laria Eli,sahelh Ihrnrarli
*183109 13. Fader Per,lona,s Gillberg. ALoder Llisabeth
Christino Kilman
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visat sig derstädes. Men smedjans tillvaro var från denna

srund tillspillogifuen
Våsterbyåns vattenfall vid Låimma har äfiien varit kiint

som tillhåll för "Näcken". I min ungdom fanns en af mig
personligen kand fiolspelare, som ville forkofra sig i sin
konst, och for den skull tog sin fiol och praktiserade sig ut
i fallets hala och våta raviner, en Skärtorsdagsnatt. Han
satt der liinge nog, både våt och frusen, men han erkände

erfteråt att Näcken behagade uteblifua.

KULTURBILD FRÅN V. FÄRNEBO FÖR 70 ÅR
SEDAN

Vd denna tidpunkt var alla handtverkare inom V. Färne-
bo, ambulerande, d.v.s. arbetet utlordes i kundens hem,

vilken äfuen bekostade behöfligt material samt mat åt
handtverkaren, hvars funjånst på sitt arbete var ytterligt
minimal. Den, som af ena eller andra orsaken råkade bli
skråddare eller skornakare, var redan från början domd
till lifslang misar, varur det ej fanns minstautsikl att kunna
höja sig. Till en dei berodde detta på en mördande kon-
kurrens inom respeklive yrken, men äfven derpå att yrket
rekry,terades bland befoikningens mest undermåliga indi-
vider. Den som led af någon kroppslig eller andlig defekt
ansågs ej duga till "annat än skräddare eller skomakare".
Yrket i sig sjalft, arbetsdagens liingd samt ytterst halso-
vidriga örhållanden i arbetslokalerna bidrog äfven att yt-
terligare nedrifua och lorsämra en redan forut svag Srsik.
Dessa befolkningens parias voro stådse ringaktade och
utgjorde tacksamma objekt for den öfrigabefolkningens
hån och gyckel som ibland tog sig uttryck i klumpigt hop-

komna nidvisor. . . Hårnedan låmnas nägrameddelanden

och anekdoter från denna handtverkeriets mörkatid.
Skäddaren Lars "från Kilbo körkv ag" var en af dessa

ambulerande olycksfäglar. Han hade stor kundkrets och
var efter dåvarande ringa fordringar godkzind. För att hin-
na betjåna sina vidt spridda kunder hade han vanligen två
wxna gesäller samt en mindre larling. Till sina personliga

egenskaper var han mycke inskråinkt och i synnerhet myck-

et rädd; rädd ör allt, både befintligl och obefintligt. Som
fattigdomen i hans hem var stor blefhan vid ett tillfiille nöd-

sakad att hos en granne låna några kakor bröd. Efter ut-
råttat ärende begaf sig Lars på hemvåg med sitt lanta bröd-
forråd. Han hade dock bliftit fordrojd så att mörkret bör-
jade tätna alltmer, men i öfrigt var det fullmåne och klar
sikt. Som Lars anade faror och lurande forsåt ofuerallt så

såg han ganska ofta bakom sig ör att i tid observera nå-

gon annalkande fara, och mycket riktigt såg han bakom

sig en smygande gestalt som tveksamt stannade närLars,
skälfuande afrädsla, vände sig om. Föremålet var visser-

ligen af obeståmbar lornr men Lars fantasi konstruerade

ögonblickligen ihop att det var en varg som gjorde sig i
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ordning till ett lömskt öfuerfall bakifran. Situationen var
hOgeligen kritisk, varftire Lars tog den enda utväg som
stod till buds: bröt afett stycke bröd och kastade bakom
sig for att om möjligt distrahera ellerblidka det glupska
odjuret. Försöket kröntes med framgang ity att "vargen"

stannade, antagligen flor att sluka brödstycket. Lars såg

sig åter om och fann "vargen" hack i hål på sig, hvarfore
samma utväg anyo måste tillgripas, med samma resultat.
Slutligen nåddes hemmet men dåvar det äfven slut med
brödet och sista biten slängdes, när Lars ryckte upp dor-
ren och halfdöd af ångest rusade in.... Dagen efter gick
dock fru Lars (hustrun) och samlade ihop brödstyckena
som Lars kvallen forut kastat åt, - sin egen skugga!

Md ett annat tillftille hade Lars ffitt låna en dragoxe lor
att forsla en del säd till Fors kvarn att formalas. Mycket
tidigt på morgonen måste fiirden anträdas for att med det
forsta och snarast möjligt inträffa vid kvarnen. Som det
var strång vinter och Lars visste att vargarna voro djarfva-
re och glupskare vid stark kyla, så medtog han lårpojken
på ftirden ör att åtminstone ha någon mänsklig varelse att
trygga sig till. För att ej vara helt blottställd på örsvarsva-
pen medtogs enbastant käpp. Når ekipaget hunnit till den

hårdtfrusna och snörika vågen bör1ade det kända tjutet
som åstadkofirmes genom medarnas friktion mot frusen
snö Lars var genast på det klara med att en varg befann
sig under släden for att anfalla oxen bakiilan. För att om
mojligt rädda både sitt och oxens liv formådde han pojken

att från slädens framända krypu under släden och drifva
fram vargen vid slädens bakre ånda, där då Lars var i
beredskap att gifua vargen dödsslaget med käppen. "To-
kig gjorde som galen sade". Niir pojken stack fram huf-
vudet vid sladens bakre ända trodde Lars att det var var-
gen, hvarlore han gafpojken ett dråpslag i nacken som på

ett hår när kururat siindt pojken till de sälla jaktmarkerna.
Ett år under sjåilfua Julveckan, var han med sina tre med-
hj:ilpare hos "Matts-Hans" i Osby för att sy kläder. Man-
gården där ar en massivtimmerbyggnad i, som det hette,

två "stugulängdef ', d.v.s. den ena ändan på huset använ-

des till dagligt begagnande. Den andra åndan, med lika
många rumvar oeldad och obegagnad. I denna del afhu-
set fick skräddarna sin liggplats anvisad. (Att handtver-
karna fingo liggai oeldade rum på vintern var regel. Jag

har otaliga gånger pröfvat det själf). "Matts-Hans mor"
hade bryggljuldricka och ställt det fiirdiga ölet tilljäsning i
ett stort kar öfuerholjt med en skinnfiill for att bibehålla
den ändamäsenliga temperaturen. Skräddarens gesäller
som hade ganska ringa aktning for sin mästare hade an-
ordnat en komplott hvari äfuen lärpojken skulle medver-
ka. - Sångplatsernavoro så anordnade att Lars och lär-
pojken skulle ligga i samrna säng. - Når det blef sängdags

slqyndade gesällerna och pojken in i sofiummet, kladde i

hast af sig och gingo till sängs innan den mera sen{iirdiga
mästaren hann inkomma. Ljuset släcktes och pojken hu-
kade ned sig, enligt instruktion, bakom ölkaret. Lars kom
iq fann ljuset släckt, men klädde af sig for att gå till såings,

men som han ej i mörkret hittade rätt på siingen så frågade
han:

- Var å du, pojtje?
- Iagä hännel svarade den bakom ölkaret sittande poj-
ken. Lars gick omisstänksamt efter ljudet. Lyfte på skinn-
fällen och, - ramlade baklånges i Matts-Hans mors julöl!
Medan gubben plaskade i karet, smög sig pojken i säng
och frågade oskuldsfu llt :

- Va tar ni väjn, far?
Det fanns dock en och annan

handtverkare som opponerade sig

mot det rådande fortrycket samt

betalade han ochforakt med sam-

ma mynt. En sådan var skomaka-
re Säterlund" iPrästhl,ttan. AJ]
ven han hade stor kundkrets och

ambulerade mellan gårdarna på

ett stort område. - Vd ett tillfal-
le, då han infann sig i en bond-

gård for att börja arbetet, sade

den myndiga och sjalfmedvetna
bondhustrun:

- Ja, lika glad som jag år när du kom-
mer, likaglad är jag niirdu går!

- Då är det bäst att du är glad på en

och samma gång då! svarade

Saterlund, samt gick sin väg
utan att börja arbeta. En an-

nan gang hade han infi.mnit sig i
en gård dit han varit betingad
samt plockat i ordning sina

verktyg och begårt framtagan-

de afbehöfligt material, - bland

annat s.k. skogarn, hvilket
spanns i hemmet af finaste lin, men vid detta tillfalle be-
fanns vara afunderhaitis beskaffenhet. Säterlund klandra-

de garnet och utbröt:
- Det här garnet har du spunnit af såimsta blåren (linaffall)
det duger ej till skogam! Bondhustrun blefhögeligen in-
dignerad och svarade utmanande.

- Jag har spunnit skogarn innan jag såg näsan på dig! Sä-

terlund svarade ej ett ord. Tog en stor knif och klöf midt
itu åtta skogamsnystan, stora sombamhufi,uden, samtgick
sin väg utan ett ord vidare.

6 .Ia n,Sci t e r I u n d,'A.Ia I t,s.son. I I u stru B ri I a, n tl e rsd o | | e r ll a nt
Sara Li,so *18-180109, Sophia och.lohanna *18110725,

.lncler.s *l 813 I I I 9, .Johanna I 816061 8.
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Hår ofuan näimndes om Skraddare-Lars rädsla for var-
gar. Ej alla voro så harhjlirtade som han, men vargen var i

alla händelser ett rofcljur som ingaf respekt. Den som ej

sett detta djur i frihet utan endast i menagerier har blott
sett en wångbild af en varg. Detta djur började i min barn-
dom bli ganska såillsynt, beroende på intensiv forfloljelse,
men jag har dock vid elfva års ålder sett två stycken i full
frihet. Jag var siind ett iirende, och fick under vägen detta
riskabla möte. Den största vargen vädrade i riktning mot
mig, slickade sig om munnen och visade sina hvitgliinsan-
de betar, men det stannade till alla lycka dervid.

En ensam vargvar riskabel att mötafor en obeväpnad
man. För vargar i flock eller två åtre tillsammans kunde
intet djur i Sverige reda sig, ej ens håst eller älg. Det enda

djur som vågade upptaga striden med en ensam varg var
en kraftigt danad, svart och storväxt hundart (vet ej af
hvad ras) och i vissafall kunde hunden bli segrare, dock
endast om hunden var forsedd med halspansar. D.v. s. groft
haisband, rundtom forsedt med långa och hvassa jänrtag-
gar, men striden blefalltid hård och långvarig

Jag minns franmin barndom en kvinna, hustru till krono-
länsman LehnbergT i Berg, Våster Färnebo, som en vin-
ter ensam, endast åtfoljd af sin hund "Fellov" skulle köra
till Sala. Niir hon befann sig på hemväg och i skymningen
hunnit till Gullvalla mosse (vid den nuvarande torffabri-
ken) skyggade plötsligt den eljest fromma hiisterq och satte

i vildaste sken hem till länsmans bostället i Berg. Det sista

fru Lehnberg horde innan hästen loll i sken var när hunden

Fellov under ett utmanande wålande kastade sig in bland
getporsen på mossen. Hunden kom emellertid ej hem den

natten, och dagen efter for länsmannen sjålftill den affrun
angifrr,a platsen for att forska efter hunden, som man mycket

riktigt antog varit i strid med en varg. Valplatsen återfanns

med låtthet och att striden varit hård bevisades aftalrika
blodspår samt hårafbåde hund ochvarg. Ingenderakun-
de dock antrå.ffas, men efter två dygn hemkom Fellov, illa
sönderrifuen men ej livsfarligt skadad, dock så uttröttad
att han låg som död ett helt dygn.

Det finnes dock äfven ett annat tamdjur som ej tvekar
att upptaga striden med ensam varg - for öfligt äfizen med

flera vargar ehuru utgången då är oviss, - och detta är
gammal fargalt. Ögonvittnen haberättat for mig om ett
envig mellan largalt och varg som for många år sedan ut-
kämpades på ett gårde i Björsbo i V Fiirnebo. Fargalten
gick en hostkväll på det frusna men snöfria råggårdet och
sölae foda då han anfolls af en dumdristig varg som smy-
gande kretsade omkring galten for att angripa honom från
den låmpligaste punkten. Galten vred sig lugnt och säfligt

7 (.'larl Johan. Hustru lltilhelrnina Holmhery. Ilarn: T'hor lljiirn
{'arl *le\5903 17, Anders Isac }ulagnus *18601219,.\nna Inga
Il"i lhelnti na * I 863 I 2 I 7.
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på så sätt att han alltid riktade sitt hufuud mot vargen. Var-
gen rusade slutligen till anfall därvid både galt och varg
rullade omkull. Galten hade dock i samma ögonblick gjort
det bekanta sidokastet med hufuudet och med endast ett
hugg af sina krökta betar slitit ett så stort hål på vargens
buk att alla tarmarna runno ut. Vargens öde var beseglat,
men galten fortsatte att helt trankilt8 äta rågbrodd.

En korporalvid Bergs kompani af Västml. Regemente,
varjämte ett antal soldaterbeordrad att infinna sig vid ett
s.k. visitationsmöte, d.v. s. uppvisa uniform och vapen så

att vederbörande befiil fick visshet att persedlarna vårda-
des omsorgsfullt. Niir forriittningen var afslutad, gingo samt-

liga till sina henl men korporaien som hade ett ärende att
utråtta på ett annat håll bad en sin kamrat att medtaga
koqporalens gevär, medan korporalen gick ofuer den till-
frusna sjon for att uträtta sitt årende. Han kom dock ej

hem under natten hvarfore den oroliga hustrun vidtalade
folk att söka efter honom i handelse han råkat ut lor någon

olycka på sjön. De sökande fingo snart sikte på några
mörka furemål på isen, sonr vid närmare undersökning
befanns vara lyra döda vargar, ett längre stycke deriliån
krälade ännu en varg, lefuande men med frambenen af-
huggna. Korporalen hade synbarligen anfallits af en varg-
flock och med sitt sidovapen den s.k. huggaren (halfmeter

lång, mycket tung sabel i kiderslida) forpassat fem vargar
till annanjakmark.

Som det ej visade sig spår afkorporalen fortsattes sö-
kandet och snart anträffades ånnu en valplats, men där
sågs inga döda vargaq endast trasor afkorporalens uni-
form, hans afgnagdahufuudskål (kraniet) samt huggaren,

krokt och skadad men fastfrusen i sin läderslida.

Ögonskenligen hade forloppet varit att korporalen an-

fallits af en vargflock, och dödat ett antal af dem samt se-

dan, troende sig säkerstäIld, stuckig huggaren, blodig, i
laderslidan där den frusit fast och var oåtkomlig niir karlen

ånyo anfolls af antingen en nyvargflock eller ock afdjur ur
den nyss språngda flocken.

En arbetare hos häradsskrifuare Carl Samuel Esseenn i
Västerby, V. Färnebo blef en vinter något år i slutet af
1840-talet, afsinhusbonde ålagd att håirntagrus vid grus-

åsen ofiran Backa. Arbetet pågick flera dagar och dragar-
na, ett par oxar, voro vana och väl fortrogna med vägen.

En eftermiddag när sista lasset for dagen skulle hämtas,

hukade körkarlen ned sie i skrindan och lindade ett med-

8 Lugn, obekvnrad.
9 [-ILrstrLr Eugenia A{alhilda IJallen *182602 10. Barn: Anna
,\laria x18500918, llilna A,fathilda *18520127, Emma
Josefna x18530319, Corl Eugene *18540728, Flric ll''ilhelnt
*18560212, Agnes Elisabeth *18570110, L-laes Gusraf
16580707. HuslrLtn.s lörcjldrar: Per Niclas llollön, Alaria
Lot, i s a lis se e n.' Iirsdo I le r
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fort fuisttacke omhufi,udet lor att i någon man skydda sig
for den bitande blåsten på de vidsträckta giirdena vid Sal-
bo. Oxarnaglngo makligt idisslande, och veko sjalfmant
aflandsvägen in på bivägen till grustaget. Körkarlen ryck-
tes då hastigt ur sin dåsighet genom oxarnas egendomliga
brölandg som den med djurlifvet fortrogna ganska våil igen-
känner somvarning vid öfuerhäingande fara. När karlen
såg upp varsnade han fem stycken vargar, deraftvå hade
hukat sig till språng i oxarnas hals, de andra stodo bakom
till reserv. Situationen fordrade ögenblicklig handling hvar-
ftire karlen kastade sig ur släden och rusade med utbred-
da armar in i vargflocken som, öfuerraskade afdet ofor-
modade uppträdandet afen oanad fiende, ryggade bakåt
så att karlen hann hämta ett medfort järnspett och med
detta kraftiga vapen drifua vargarna på flykten.
Otaliga liknande episoder kunde anfrras men det sagda
må vara nog, hvarflore något skall nämnas om ffingst af
varg

Vargen fångades stundom i, for åndamålet gräfcla gro-
par, dit han lockades genom utlagt bye. Ibland sköts han
på åtel, lran vakglugg. Den vargart som örekom i de skan-
dinaviska länderna kunde ej jagas med tillhjälp af hund.
Deis vågade ej någon jakthund stå denna risk och dels
lönade det ej att göraforsök dermed emedan hunden ofel-
bart dodades afvargen.

Vd skjutning fran vakglugg anviindes en kort, grofkali-
brig bossa som laddades med synnerligt ktaftigt skott. Pro-
jektilen var ej kula utan l0 ä 12 små kulor, kallade "snär-
po/'. Vd fulltriifref detta skott så storr hål i vargens kopp
att man kunde köra armen genom densamma. Kula kunde
ej med tillforsikt begagnas, emedan om ej det mest vitala
parti på vargens kropp triiffades så kunde han aflägsna sig
miltal eftertrzrff Ej så efter skott med "snärpor".

Det effektivasteångstsåttet vardock s.k. vargskall, som
under iildre tid var ett kommunalt äiggande. Mycket grof-
va nåt, 4 alnar höga samt af ansenlig längd, uppspändes
på plats som af"skallfogden" ansågs lämplig, hvarefter
trakten som skulle afiagas omringades af ett stort antal
uppbådade personer som under det hiskligaste oväsende
som kunde åstadkommas, drefuo vargarna i näten der de
intrasslades och kunde dödas. Vd ett sådant vargskall i V.
Fårnebo fastnade en varg i nåtet och slogs till döds med
en )r(a, men stånk1e saliv eller fradgaiansiktet på karlen
som deraffick ytterst långvariga och svårläkta sårnader
på de ställen i ansiktet der saliven träffat.

På hvalfuet i V. Fårnebo kyka har jagsett sådana varg-
nät floryarade, som en kommunens gemensammatillhörig-
het

l1 t '. 1111 11 i i/ \/ \1,.t\(;lJl,,ll( j

En sämre piga för
två daler ätta öre

I den gamla goda tiden, då allt var ordnat genom lag, fore-
skrifter och taxor, visste en landsfaderlig styrelse jämvål
att foreskriva huru mycket drängar och pigor skulle ha i
årslön. Ochtidningen Helsingen av den 1 december 1875

berättar:

Hår är ett litet utdrag ur 1723 ärs "Taxa hvarefter'ljenste-
folket kommeratt städjas och lönasuti Väster-Norrland".

En fullvuxen dräng:

i stådsel 6 daler koppar mynt, ilon 54 daler.

En halwuxen dräng:

i stådsel 3 daler, i lön 24,30, ti11 36 Daler alltsom han fin-
nes flögdesam och skickelig till.

En fullvuxen piga:

i städsel 3 daler, i lon 30 daler

En sämre piga:

i städsel 2 daler 8 öre, i lön 15, 18 till 24 daler, allt efter
hennes åmne och skicklighet.

Av dessa avlöningar, även med den tidens höga pen-
ningvärde, ej varit lockande, framgår av de stränga be-
stiimmelser som själva stadgan innehäler om skyldigheten
att tagaårstj enst som legohj on.
Till det fOrsta vete vi alt inga landstrykare, lösdrivare,
lcittingar eller inh),seshjon skola i stciderne eller å landet
likaså lidas, utan ailvar och en, karl eller drr:ng, som icke cir
sjcifusutten Borgare i Stciderne och driver borgerlig handel
oclt nciring eller på landet å hemman eller torp, landbruk
drit,er, skall statlja sig i tienst.

De som ertappas tjenstelösa togos till båtsmrin eller "knek-
tar" eller forslades till kronans slott och fästen att där ar-
beta for sex öre om dagen.

Signe Falkenberg

Citat ur en gammal skomakarevisa
Skottrakore och skolåda,
Ici.stokttippet och pinnasu Ia,

suIuJtatttl.:kert oclt tuttttttarittgett
och ga till flickorna i nrånoskin.

l-s
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Problem fiir släktforskare
Stararingen av namnen harju varierat genom tidern4 lika-

så bruket av namnformerna. I artikeln pekas på en del av

de problem som en slåiktforskare kan ställas infor.

När man börjar att slåiktforska är det viktigt att man har

fullt siikra uppgifter om den person från vilken forskningen

skall utgå. Är man inte helt siiker på hans eller hennes nam4

fodelsedatum och -ort eller eventuellt dOdsdatum och -ort
och har man inte kunnat verifiera dessa uppgifter i kyrko-

böckerna, bör man nog påborja forskningen ett led när-

mare vår tid, om uppgifterna där dr mera vissa. Det är lätt

att komma in på ett felaktigt spår ifrån början, särskilt om

det giiller en person av allmogen med ett vanligt fornamn

och ett eftemamn som slutar på-son eller -dotter.

Verifiera uppgifterna
Har man emellertid en uppgift, verifierad i kyrkboken, är

man säker på att vara på rätt spår. Däremot kan det inte

tillrådas att påbörja forskningen med enbart uppgift ur en

husforhörsliingd. Under personemas flyftningar från en plats

till en annan forekommer det gviirr alltfor ofta att ödelse-

datum eller fodelseort blivit forvanskade. Inte heller ger

åldersuppgiften i kgkboken vid en persons dod en tillfor-
litlig uppgift på vederbörandes fodelseår Även när åldern

iir uträknad i år, månader och dagar är den ofta felaktig.

Man kan aldrig vara nog forsiktig i att godtaga de upp-

gifter man erhåIler, ilnda tills dess man skaffat sig slutgiltiga

bevis lor att de år riktiga. Har man med säkerhet känne-

dom om att en person är fodd en viss uppgiven dag i en

viss uppgiven forsarnling och finner man att detta överens-

slåmmer med dopboken i denna forsamling, kan man lugnt

fortsätta &ån dennautgångspunkt. Sedan uppsökes famil-
jen i huslorhörsböckerna framåt och tillbaka i tiden till dess

man fått datafor ödelse, vigsel, död och eventuella om-

giften samt alla barnens fodelser. Alla dessa uppgifter kon-

trollerar man i respektive ödelse-, vigsel- och dödböcker

och ur dessa skriver man av ordagrant, vad som rör de

personer man forskar efter. Det är tillrådligt att slå upp

familjen i alla husforhörsllingder där den lorekommer och

inte nöja sig med en eller ett par längder.

Uppgifterna i husforhörslängderna är inte alltid att lita på

och det kan hända, att en person i en längd har en flodelse-

dag, i en annan längd en annan, att fodelseorten blivit and-

rad under vederbörandes fly'ttningar. Det gäller då att ve-

rifieravad som *råttochbevisavad som årorått, innan

man går vidare med lorskningen
Dra inte fiir snabba slutsatser
Man bör inte heller dra några säkra slutsatser om slåkt-

skap av en persons ellernamn Det {änns visserligen i

Sverige i lildre tider, i synnerhet bland pr'äster, borgare

och adelsmän, verkliga eiteirtanrn. sonr behölls fiån {är till

l6

son i generationer. Men den svenska allrnogen bildade iinda

till långt in på 1800-talet siu efternamn av fadems fornamn

med tillågg av -son eller -dotter, varör man alltså kan utgå
ifrån att Erik Larsson, flodd t. ex. i mitten av 1700-talet,

måste vara son till en Lars. Däremot är det inte absolut

säkert, att en Erik Hansson måste ha en far vid namn Hans.

Fadern kan också heta Johan. Detta kan vara forvirrande.

men man måste tänka på att Johan och Hans samt Jon och

Jöns endast är olika varianter och kortformer av samma

namn nämligen Johannes. Likaså kan en man som heter

Jonsson ha en far som heter Jan och en man som heter

Persson en far som heter Peter, ty Peter och Per eller Jan

och Johan var egentligen samma namn och det räknades

inte så noga om man t. ex. kallade sig Persson ellerPeters-

son efter en far som hette Per.

Även en persons fornamn varierar. Olikaformer av sam-

ma namn används omväxlande. V vet ju att Karin och Ka-

tarina är samma namn. Lisa och Lisbet eller Elisabet, Ker-
stin och Stina eller Kristina, Elin och Lena eller Helena,

Märta och Greta eller Margareta är varianter av samma

namn. En person i luxen ålder kan kallas lor det ena och i

dopboken vara antecknad under det andra namnet. Det
hllnder även då fadern burit ett efternamn som Sjöström,

Bergström ellerdylikt, att bamen likval bildat sitt eftemamn

av hans lornamn med tillagg av son eller dotter.

Soldatnamnen kan vålla protllem
En kategori av efternamn, som vållar forskaren mycket hu-

vudbry är soldatnamnen. De indelta soldaterna, ryttarna

och båtsmannen fick namn efter det torp de bebodde och

foljaktligen måste de byta namn om de flyttade från det

ena torpet till det andra. En båtsman som bor på en rotes

fordubblingstorp heter t. ex. Starlg flyttar han sedan till or-

dinarie båtsmanstorp, så kallas han Björn. Därav foljer att

sarnma man kan ha flera olika efternamn allteftersom han

flytar från det ena torpet till det andra och det är svårt att

konstatera om det gäller samma person. Som regel beholl

soldatens barn inte hans soldatnamn, utan hette han t. ex.

Erik Stromberg såkallade de sig Eriksson. Detta gör forsk-

ningen i soldatsllikterbesviirlig och forvirrande, i synnerhet

som det ibland kan vara svårt att ffiveta soldatens verkliga

namn, innan han inträdde i krigstjänst.

Ofiicerare och soldater bör sökas i militara handlingar,

forst och främst rulior. Dessa finns dels i respektive läns-

styrelses arkiv i landsarkiven, dels i Krigsarkivet. Rullorna,

i synnerhet de s.k. generalmönstem;llorna, lämnar mycket

goda upplysningar om o{icerare, men mindre goda betriif-

fande menige man Om soldaten i ledet ffirman veta hans

efternamn, hans tjänsteåt, r,ar han är lbdd t ex i Småland

eller Östergötland. nren inte vilken socken, hans åldeq vil-

ken ibland är ritindre eralil DessLrtonr atttecknas där vetll
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han ersatte i tjånsten och när han avgår, eventuellt faller i
krig Uppgifternas omfattning varierar i olika rullor.

Sammanfattningsvis kan siigas aft i all forskning bör man

ha klart for sig de ftillor som finns och inte ta ör givet allt

som står antecknat i de olika kiillorna. Först när en uppgift
år verifierad kan man säga att så här är det. Det är ju
synnerligen viktigt att inte låta felaktiga uppgift er gå vidare

for det är ofta svårt att få det rättat i efterhand. Sådana

uppgifter har en formåga att leva vidare trots att det är

uppenbart att de år felaktiga. Men är man noggrann och

kontrollerar så blir forskningsresultatet till slut oftast

lyckat.

^;::i',: f;!-i:i,

Ny teknik
Ständig omkopiering i digitala arkiv

Rester av lagerbolcfuring fiån Cet gamlaBabylonien finns

bevarad ån idag, flera tusen år gamla lerskårvor med kil-
skrift . Dödahavsruliarna kan berätta om troslorestiil lning-

arna vid tiden omkring Kri sti fodel se.

Men hur är det med dina fem år gamla disketter, den

dar sladdriga sorten med svarta pappkuvert? Finns in-

formationen fortfarande kvar på dem? Och har skivorna
klarat att stå där på hyllan vid elementet? Och frrresten,
har du någon gammal dator med rätt sorts diskettenhet?

Det kanske inte spelar så stor roll. För du harju i alla

fall ingen kopia kvar på det gamla kalkylprogrammet, el-

ler hur?

I det traditionella arkivet, med mängder av böcker, brev

och andra pappershandlingar är sjålva den Srsiska livs-

liingden avgörande. Om papperet mörknar ellerfaller sön-

der forstörs också informationen.

For digitala data är den fysiska beständigheten mindre

viLtig Ett magnetband tappar till sist sin informatioq men

det är lätt att i tid stoppa in det i bandstationen, låsa av

det och skriva in alla data på en ny fräsch kopia där var
enda nolla och etta stämmer med originalet.

Ointressant livslängd
Det är säl1an den fysiska livslängden som är intressant

for digitala handlingar, såger B örj e Justrell, arkivråd och

chef lor Riksarkivets tekniska b1rå.

Det spelar inte någon större roll om en CD har en livs-
längd påfemtio år, minnestekniken kommer att ha for-
ändrats helt långt innan dess. Det är den tekniska livs-
längden som är viktig. Därfor måste vi ha en strategi for
att lora över informationen till nya medier.

Riksarkivet år svenska statens centrala arkivmyndig-
het. I Riksarkivets berqrum samlas åven vissa enskilda

arkiv från loretag eller privatpersoner. Den ständiga om-
kopieringen av det digitala materialet, "migreringen ' till nya

medier haren stor fiordel.

Varje ny generation minnesmedier klarar mycket mer,

på en litenbandkassett fårvi idag inmotsvarighetentill tre
gamla rullband. På det viset frigör vi hela tiden nytt utrym-
me att expandera i.

För att klara migreringen har arkivet byggt upp en data-

hall med bandstationer, bandwättar, enheter for olika kas-

settminnen och bråinnare for optiska skivor med mera. Den

iir helt avskuren från de yttre nätverket. Ett sätt att garm-

tera att ingen utifran ska kunna manipulera arhverade data.

Och i ett hom står en gammal PC, en överlevare med enda

uppgrft att läsa gammaldags stora disketter.

Spara
För att spara ett datasystem räcker det inte med att spara

en mångd rådata. Da material vi fär från myndighetema tir

enbart data,rädataioberoende format. Med hjälp av do-
kumentationen återskapar vi sedan de vyer, de informa-

tionssammanstiillningar, myndigheten en gang kunde se. V
sparar inte de system som en gång anviindes, men det är

oftast latt att åstadkomma sarrlma\ryermed modern pro-

gramvara.

Magnetband
Ett exempel ar det nedlagdaBåtregistret. Magnetbanden

med registerdata lordes övertill Riksarkivet. Men forfråg-

ningarna till det gamla registret från polis och forsiikrings-

bolag iir fortfarande många. Diirör har Riksarkivet byggt

en egentillåimpning med Båtregistret på en persondator.

Inga disketter
Riksarkivet harformulerat råd for vilka minnesmedieroch

standardformat som kan användas lor arkivering. De finns

i Riksarkivets forfattningssamling 199 4 :2 och 1 994. 7. En

sak år klar - disketter fuller inte kraven. Så du kanske ska

fundera innan du lortsätter att fylla på hogen dtir vid ele-

mentet. Och vill du vara riktigt säker på att dina data ska

gäattläsa om hundra år så kanske du ska skrivaut dem

på papper.

Arkivrådets trästa råd
Detta iir det viktigaste att tänka på når digital information

ska långtidslagras, enligt arkiwådet Börje Justrell:

1 . Tänk på kompatibiliteten bakåt. Spara data i ett format

som går att läsa även med dina nya program.

2. Gör dokumentation som talar om vad olika dataposter

innebär och exempel som forklarar olika interna koder.

3. Gör backup som lorvaras på annan plats.

l7
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EftErlyErlinHar
Nummer6

Undertecknad hittade ör ett par dagar sedan en sliikttav-
la som jag uppfattar borjar med Tullnär Anders Ersson
Westbeck och i rakt nedstigande led landar på mig. Vore
roligt att å veta vad det finns for möjlighet att hitta lite mer
information om Anders Ersson och hans anfäder.

Så har står det; Tullnär Anders Ersson Westbeck i
Westerås, gift med Elisabeth Schillström. Föräldrar till
Zacharias Westbeck, kontraktprost och ledamot av
Wa????? Akademin. Född i Västerås 16960616, död i
Östra Löfsta forsamling 1 76505 14. Zachanas Westbeck
lä vara omnämnd i Nordisk familjebok (forsta upplagan).

I vilken iinda skall jag börja?
St affan II/e,s t b e ck A po I e k st, ci ge rt 3 A

lBl 30.4kersberga
tfir. 08- 5 4 067 3 3 6 (kt,cil l,sti d1

Nummer 7

I Anfiidertill PetterEriksson fodd 1700? i Hjulsjö? (T),
död 1755 i Grythyttan (T) Mjölnaren i Grythyttehed,
gft 17 52med Kristina Olofsdotter lodd 173 1 i Grythyt-
tan (T)
2. Arfiider till OlofOlofsson ödd I 688, död 17 3 4 i Gryt-
hyttan (T) Länsman i Grythyttan (T) gift med Anna
Olofsdotter Jacobi Fabrici4 död lT34iGrythyttan (T).
3 . Anfiider till Karin Gustafsdotter, död | 699 i Grythyt-
tan, gift med OlofJacobsson Fabricius, född 1660, död
1738 i Grythyttan (T), köpma4 gästgivare i Grythytte-
hed.
4. An{iider till Jacobus Thomae Fabricius. död 1691 i
Grythyttan (T), grft medKristinaBerg död 1706 i Ljus-
narsberg.
5. Anfiider till Kristina Berg gift med Jac. Th. Fabricius
(se ovan)
6. Anfiider till Petrus Olai Rytterensis, fodd i Rytterne
(U), död 1653 i Ljusnarsberg (T), kyrkoherde i Ljus-
narsberg gift med Anna Persdotter död 1672.

7. Anftider till Anna Persdotter död 167 2 eift med P. O.

Rytterensis (se ovan).

8. AnfiidertillJohanJönssonBernmark, fodd i687 i IIed
(t , död 1763 i Hed (U), hammarsmed, äderman i Berns-
hammars trruk, Hed (U), gift 1710 med Anna Eriksdot-
ter? (Anna Greta Andersdotter?).

]?olantl lik I"in,'^t,ik 2327
670 10 Alantlshro t/)1. 06ll-66081
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NummerS
Jag söker attlingar till rådman Johan Andersson i Arboga
och hans hustru Margareta Eriksdotter. Johan d og 1679-
05-17 i Arboga Landsftirsamling ochMargareta dog
1680-05-28. De fick l2barnmen jag har bara hittat 6.

Andreas Johannis Arbman blev pråst och gifte sig med
Sara Sevallia. En dotter gifte sig med sjötuliskrivare Jo-
han Eriksson Hjort.

Sonen Johan öddes I 64 1 . Daniel Johannis Aöman blev
pnist och gifte sig med systrarna Sara och Catharina Carls-

dotter. Sara Johansdotter gifte sig med tullinspelcor Arf-
wid Elwing. En dotter gift e sig med Anders Remmer.

Vet Du något om den har familjen? Hör av Dig till mig,
jagar ättlingtill Andreas och Sara.

Ingela Engelbrektson Prot,argann 3

72-l 66 liästerås.
tfu. 021-18 22 54

Nummer9

Jag söker uppgifter om Gråås Hans i Västerås. Hans
örsta hustrus dotter Margareta gifte sig 1621-03-02 med

Ore-priisten Israel Andreae Dalekarlus. Allauppgifter om
Gråås Hans och hans familj mottages tacksamt.

t'n''n!;::lu,:'!f;:.

Numrner 10

GustafArosin fickendotter, Maria, iVästerås 1686, det
iir den enda uppgiftenjag har om honom.

Kan någon ge mig mer information?
Peder Danie lsson Vcistanåvcigen IB

730 50 Skultuna
tfn. 021 - 755 25

Nummer 11

(Ur Rotposten våren-97)
F. S. Hindmarsch från NyaZealand söker slåkl till Wil-
lem Eklund med hustru EmmaKristina, ödd Pettersson,

från Västerås. EmmaKristina vartroligen senare bosatt
iEnskedeochdog 1961.

Tacksam for tips eller uppgift er.

Ulla Ryd Box 53
560 27 Tenhult
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Nummer 12

Stake Jag söker personer med släktnamnet Stake och
ingifta i sliikterq boende i Arboga under 1600-talet och
tidigare. Förekommer namnet utanör orten men med

anknytning dit firjag naturligtvis också intresserad.

Vänliga hiilsningar - Göran
Göran Ekberg Frogesta 692 91 Kumla

Nummer 13

Söker Carl Fredric Lindh ödd 2815 1785 i Arboga. Det
enda jag vet om honom, är att han var hästhandlare och
gifte sig är 1844 med Catrina Lindberg, troligen fodd i
Säteq Dalarna. Hon var fodd 8/4 18 15 och det var hen-

nes 3:egiftemä. Dessa iirbarnen:
1 g: Lena Caisa9ll 1820, Lars Johan 813 1825
2 g: Reinhold 18/5 1828 frdd i Mattsbo Hedemora.
Sofiha Wilhelmina 30121829, Hedda Charlotta 30/10
1830, Johanna9/5 L833
3 g. CarlFredric25l? 1837, Eric Adolfh 1513 1840

På de fem sista barnen finns en anteckning om att de är
"frdd i bot" troligtvis i Mattsbo. Om någon vet nagot om
denna familj och speciellt Carl Fredric Linds härstamning
och foräldrar såblir jag våldigt glad for ett mail.

Hcil sn ingar Anna Tege lb erg
ronn y. te ge I b erg@b or I a n ge. m a i l. te I i a. cont

Efterlysning 14

Margareta Björn f 16fi-A9-25 i Västerås, d 1720-04-
i 5 i Hallsta, Stora Skedevi sn, var enligt dödsruna 1720

dotter till Björn Olsson, klockgjutare i Västerås, o h h

Karin Larsdotter.

Den enda i Västerås boende hushållsforeståndaren un-
der denna tid med fornamnet ?ir Björn grytgjutare. Han är
belagd frän1642 somboende i stadens västra kvarter.
Hustrun står som änka 167I samt anges som gammal
t682.

Ar han Margaretas far? Soker ytterligare upplysningar.
Med viinlighälsning' 

Roger Axersson wargentinsgatan 3, 5 tr
1]2 29 STOCKHOLT4

... .... o .... ... .. .. . .t:::::7.'::.::.

Efterlysning l5
Jag såg Västerås Släktforskarklubbs hemsida på Intemet
och vore mycket tacksam om ni harmöjlighet att infora
dennaefterlysning

Jag söker forf;ider och syskon till min anfader Georg
Norling som var frdd29l9 1731i Norberg. Han bodde i
Stockholm (Kun gshol ms ftirsamlin g) vid vigseln I 759
med Anna Catharina Forsman (född 173 I i Falun). Han
utbildade sig till garvare och familj en flyttade via Tyllin ge

i Dalhem sn (H) till Hökfors i Tirna sn (H) där Georg
dog 1793

(Av de fyra barnen blev bl a en dotter gift med Adolf Dra-
ke afHagelsrum och sonen Heruring Nortng stadsmäkla-
re i Stbckholm.)

I Norberg finns en Göran fodd 18/9 1 73 I , son till Go-
ran Goransson och Karin Andersdotter i Rosendal, som

skulle kunna vara Georg, ty han kallades "Jöran" vid lys-
ningen i Stockholm. Han fick åven en sonson som döptes

till Georgmen kallades Göran.

Känner någon till något om rulmnen eller om Rosendal

skullejagvara mycket tacksam for evenfuella upplysning-
ar som kan ge mig iedtrådarom det är rätt Goran jag hit-
tat. Tack på örhandl Hälsningar

Stefan Karlsson Åbylundsgatan 36
582 36 LtNKoPt^G

. . .. ..:':o::?':':::':::::.':

Olympiad
V svenskar är tydligen ofta fore vår tid. Se bara vad som

stodiVLT denI4lT 1836.
Från Lund underrcittas allmönheten, att den så kallade

Olympiska Föreningen, (hwars f<;remål rir att bland Swenska

Afiedborgare wcicka en mera allmcin hågJör sådane kcimpalekar
och idrotter som i forntiden utvecklade kraft och dygdfulla
generationer) derom, att berörde Förening inom denna månads
utgång, wid Ramlösa anstdller en Olympiad, hwarwid
Jörekomnter: ffiflingar i brottning, språng i höjden och kingden,
eller allmc)nna gtmnastiska öfningari rintringuppåt en hög mast,

kapplöpning tillfots, samt pröfning af aJhandlingar om de fordna
Olympiska spelen, jemfarde med Medeltidens Riddarspel oclt
torneringar, samt nyttan af kampalekars återupplifvtande i
ncint'arande tid. De priser som komma att utdelas ciro.

I silfwerbagare, I guldring nted karniolslen, Specie-
Riksdalrar sam.t en krans af ek och lager.

tq
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Bokgåvor till klubben
Gåva av Nancy Söderberg
Våisterbotten Nr. 1 -4 1 986

Viisterbotten Nr. 2-3 1 987

VästerbottenNr. i 1988

(Utglona av Viisterbottens liins Hembygdsforbund).

Gåva av Ernst Anderuson

Österbotten 1966. fusbok
Österbotten 1 969. fusbok
Matrikel öfuer personal vid Sveriges Jernvägar 1897

GF-aktuellt 197 4-197 8.

Inköp av fiireningen

Vem är det 1973. Svensk biografisk handbok 1973.

Vem åir det 1975. Svensk biografisk handbok 1 975.

Det handlar om ICA En rundresa genom Sverige i
ochbild.
S liiktforskarnas årsbok -97.

Svenska Smedslakter Nr. 4

Forskarförteckningen finns att
köpa. Kostnad inkl. frakt 40 kro-
nor. Betala in det på postgiro-
nummer 96054-2 så kommer den

med posten. O B S I Ange noga

namn och adress på inbetalnings-

kortet så att vi vet vart den skall

skickas.

ord

Vd genomgång av det material som vi fick från dodsbo

efter Anna Lisa Johansson så fann Gun Envall-Larsson
denna anteckning. Var och en fär själv kontrollera san-

ningshalten i historien.

"Originell rcihting som finns i Nyeds lryrkoarkiv i
Karlstads stift. Dcir står bl.a.: Gjort ny nrisa på den

ene rövaren. Omstrukil översteprcistens piga 3 gång-
er Insatt ny tand i Petri nrund saml repareral luppens

fjadrar Förbcittrat den heliga Magdalena, som var
alldeles.förstörd. G.jort nytt hår på Kyska Susanna.

Gjorl vcirldens dnde lcingre. Oversett de 3 kloka samt

.förbciltrat dem hcir och dcir: Gjort Röda Hat:el renl,

som var mycket smutsigt. Fernissat Potifars hu,stru.

Gjort ny fågelsmuts på den blinde Tbbias ögttrt.

Rrikningen cir dqterad och kvitter"ad år 1836 av
A.P.Björklund, Ullerud. Troligen har det vril gcillt en

altaruppsats.
Om målarmcistaren bör vcil srigas att han kunde den

Heliga Sk rrt ganskn bra Speciellt $r var han inte

heller
Nyed var en av de första kyrkorna i Sverige som

sknffade orgel.

Av 29 stycken hela gårdar i sochtenfanns inte min'
dre cin elva stångjrirnshammare. Linnö tyckte nog (år
1746) att lgtrkan lika bra kunde ha byggts i icirn ncir

så vat'."
Sten-Ove

Vi tackarHåkan Östholmlor ortsregistren som han skiinkt

till foreningen. De finns både på diskett och i en pärm.

Annonsering

Styrelsen har beslutat att mottaga annonser lor inforande i

Arosiana. Pris. 1/1 sida: 800 kr. Il2 sida:400 kr. och

1/4 sida : 200 kr.

20
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S I ä kt e n o u c h t e rl o n y å!fi :iJl.illffi f;3,iä':fää,ä:iä#äfrå
Vår medlem Gert Jacobsen har insåint en del om sin forsk-
ning och om sin slåikt som vi här presenterar några valda
delar av.

ouc*rERlon.-y OuchterlonydeKellie.
Skotsk feodal uradel av piktiskt ur-
sprung ( enl.traditionen hårstammande

från det på 800-talet störtade piktiska
konungshuset), sombär sitt namn efter
stamborgen Ochtirlowny, i grevskapet
Forlar vilken redan under 900- och
1 000-talen var i ättens äso. Som dess

anherre nämnes John. baron de Och-
11 DTT'S }IIHI ADJLTORN'.ri-i -åt-r firlowny. vilken är 1226 utbwte fåder-

Ouchterlony. neborgen mot slottetKenny' Från ho-

. nom är släktledningen såker och oav-
bruten intill närvarande tid. Bland de skotska baroner, vil-
ka (enligt den berömda "Ragman Roll" jåmte John de Bal-
liol, konung av Skottland), swro trohetsed till konung
Edward I av England vid Berwick-on-Tweed är 1296.
nämnes Wauter de Oghterlowny. Omkring år 1300 erhöll
sirWilliam Ouchterlony, I :st lord ofKellie, isitt gifte med

Margaret Maule, dotter till sirWalterMaule ofPanmure,
godsen Line och Greenfoord. En kunglig stadf;istelse på

åganderätten till dessa gods utfärdades av Robert III 1395

ör Alexander Ouchterlony de Kellie Baroniet Kellie stan-
nade i ättens ägo till 161 5.

Till Sverige inkom åtten med kaptenen John Ouchterlo-
ny de Kellie, ödd i London 1729, död 1778, vilken bo-
satte sig i Karlshamn, grfte sig 1 75 5 med Margareta Ma-
ria Hulst, fiodd 173 1, död 1799 . Frän deras son Isaac
hårstammar de i Sverige levande medlemmarna av åtten.

Isaac (den 19:ebaronen) lodd 1766, handsekreterare
hos konung Gustav III, kammarrättsråd och godsägare.
Död 1835. Gift 1795 med CharlottaElisabethDahlberg
född 1770 och dod 1837. Isaac var Gerts farmors fars
farfar.

Hår år en del av anteckningama som finns i lsaac Ouch-
terlonys bibel.
"Den bcista skatt på jorden. Bibeln Femle upplagan trvckt och
upplagd at, Johan Georg Lauge Stockholm 1782.

Isaac Ouchterlon-v
Carlshamn den 28 Februari 1766, då sladen var jcimt 100 år.

Charlotte Elisaheth Dahlberg tirfAdd i Carlshamn den 8
December I770. "
Ä,r 1792 d 30 Sept. sammanvigdes Isaac Ouchterlony
och Charlotte Elisabeth Dahlberg.
Ar 1794 d. 20 Januarikl.2 e.m. blef vår käre Sohn John
fiannödd tillvärlden

CarlWhelrn.
Lr 1796 d. 30 April kl.3 Eftermidd. foddes vår 1:sta k.
Dotter, och blef i det hel. Dopet den 3 May kallad Maria
lnvisa.
Lr L797 d. 16 May kl 112 6 form. foddes vär Z'.drak.
Dotteq ochblefi det hel. Dopet d. 18 ds kallad Charlotta.
År 1798 d. 2 September kl. till Ett förmidd. (eller om nat-
ten) foddes vår 3:e k. Dotter, som i det Heliga Dopet d.

5:te darpå öljande blefkallad Augusta Mathilda.
Ar 1799 d. 26 Octob er H. Il2 till 1l form. foddes vår
3:dje kära Son, som i det Heliga Dopet d. 28 derpå fol-
jande, blefkallad Mauritz Edvard.
År 1800 d. 1 December, som var en Måndag, H l12tiIlg
om morgonen, dog i scariakansfeber" kikhosta, holl i brös-
tet och daraftillstött qvåvning på lungorna, eller slag, efter
14 dagars sjukdom, vår lilla k. Dotter Augusta Mathilda,
2 Il4 är gamm. Hon begrofs Thorsdagen dår d, 4 De-
cember 1800, klockan 4 efterm. utiMaria MagdalenaFör-
samling där hon hvilar sin örgzingliga del uti en Slågting Hr
Capitaine Baumans inmurade GrafNo 1 på södra Sidan

afMaria KyrkoGård, till sin kamrat i Grafen har hon sin

lilla for 1 112 är sedan afledna Coucine Marg Lovisa Bau-
ma4 som lefcle blott i 2 manader. På fotplåten å lilla Augu-
stas Likkista ståq af Pred Bok. 3. Cap. v. 20. Allt far till
ett Runl allt argjordt afett Stoft, och vardertill Stoft igen,

och på Hufirudplåten står hennes Namn, hennes fodelse-
och dödsdag.

År 1801 d. 21 October klockan 314 till 12 om natten,
foddes vår 4.de k. Dotter som i det Heliga Dopet den29
därpå foljande blefkallad Aurora Amalia.
Samma natt var en svår Eldsvåda på CatharinaSidan.

År 1803 Natten mellan Onsdagen d. 8de och Thorsda-
gen d. 9 Junii nedfoll min kåra hustru i Dess 8ndeBarn-
säng och framlodde Tvillingaq det will säga2ne Söner,

hvilka i det HeligaDopet den 14de derpå foljande, som
var en Thisdag, blefuo kallade August Ferdinand, lodd ca

kl. 114 tlll12 om natten och Fabian Constantin, lodd do
20 Minut. pä 12. Denna dagen d. 14 åskade dråpande
starkt med hagel som hasselnotter.

År 1805 Fredagen den29. Mars klockan tio minuter öf-
ver tio på aftonen (eller högstsalig Konung Gustafs den 3

djes dödsdag) inträffade min k. hustrus 9 de Barnsäng då
vår 5 te kära Dotter foddes i vårt eget hus nr 5 och 6 på

Regeringsgatan i qvarteret Hammaren. Hon befordrades
till det Heliga Dopet Thorsdagen den 4de darpå foljande
Apriil af Kgl.Öfu.Hofpredikanten mm Doctor Lehnberg
och blefdervid kallad Augusta Mathildatill åminnelse af
sin lilla svster år 1800 avlidna af samma namn

2t
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på 2 i middagsstunden nedfoll min k. hustru i dess l0nde
barnsäng och framödde vår 6te kära Sohn i huset nr 5
och 6 på Regeringsgatan i St Jacobii Församling i qvarte-
ret Hammaren. Söndagen d. 8. November befordrades
han till det Heliga Dopet afTheologie Doctorn och kyrko-
herdenBorg. Hvarvid han bleftill åminnelse af 2ne anflor-

vandter blef kallad Alexander Thomas.

År 1808 d.29. Aug.en måndag klockan 9 formidd. dog
detta lilla vakra och kzira barnet efter några veckors sjuk-
dom af mässling och iilta och Tandplågor. Den 2dra derpå

foljamde September, en Fredagjordfiistes han in St Jaco-

bii grafchor. Menflyttades dagen derpå afsina2ne äldsta

bröder John och Charles Wlliam samt 2ne andra anfor-
vandter Sqrrman Isaac Smidt och Handelsman Ebbe Bau-

man till Maria forsarnlings Kyrkogård uti Baumanska in-
murade grafuen, diir hans stoft hvilar emellan Dess lilla sa-

lig systers Augusta Mathildas samt Dess lilla saliga Cousi-

nes MargaretaLovisa Bauman. På kistans fotplåt stod till
Tänkespråk: Låt Barnet komma till Gud och lormena det

icke, ty hans rike hor det till, och på Hufuudplåten stod det

vanliga eller fodelse och dodsdag.

År 1 809 Fredagen d. 24 Mrttiklockan 3 I 4 till 6 på Mor-
gonstunden (Gabriels dag) nedkom min k. hustru i dess )([
Barnsäng och framfoddevår 6te k. Dotter som i det Heli-
gaDopet Onsdagen d. 5te dårpå öljande Aprill blef kal-

lad Laura Cordelia. Acten forrättades afOrdinarie Batail.

Predikanten och Adjuncten FIr Magister Mohberg.
Sedan är det hopp till I 8 1 7 då hans ende bror dör och

begrafs i London. Aven deras silverbröllop firas 1817.

Dårefter kommer örlovning, bröllop, barnbarn och döds-

dagar, allt är noga antecknat. På alla fodelsenotiser står

också alla faddrar uppråknade, men av utrymmesskäl är

de ej medtagna.

Några texter på ett par barnkistor kan nämnas.

Dotterdottern Charlot, 5 år och 11 månader gammal, på

hennes fotplåt stod det: Sall den, som Menlösfann din
grafför åren, Likspcida blomman, som foll av ont vå-

ren.

Morfar Isaac hade skrivit om dotterdotter Elize Bayer 8

månader och 3 dagar gammal folj ande : Do g af Tandp lå-
gor mm Wår Lilla Englavah'a Dotterdotler Elize.

På fotplåten stod foljande vers. Liten och svag, kcim-

pade jag Och vann min Krona pa Förlossningens dctg.

Som sista arteckning i bibeln står:

1835 Februeri Dog vår älskade Isaac Ouchterlony, 2ne

dagar flore sin 70de Födelsedag, efter att ha varit sänglig-

gande nära4raMänader, men utan särdeles plågor, blott i

ett alirnänt aft)nandes tillstand och fullkornlig redighet hade

han tili sista stund, ehuru Han Slutiigen ej fönnådde ut-
trvcka Hvad han vilie. Nr 477 i Nya Psalrnboken fbrelas-

22

tes vid Dödssängen och derunder vånde Han sina kär-
leksfullablickarkring alla kringstående, Mak4 Barn och

Barnbarn, hvilka mottogo den älskades sista suck.

Sten-(h,e

Till minne
ArneMolin
Arne Molin var efter sin pen-

sionering en av den ledande

slaktforsk arna i Västerås
Slirl<tforskarklubb. Hans brin-
nande intresse for ämnet gjor-
de honom till en erfaren fors-
kare, som gärna delade med

sig av all sin kunskap till andra

som behövde hjälp.

Så liinse kraftema stod bi var
han varje dag på Stadsbiblioteket, där slaktforskare träf-
fas.

Ame Molin vartryggheten lor både nya och ganrla fors-

kare. Han stod alltid till tjånst med goda råd, hjiilpte till att

tyda svårtolkade ord och uttryck, samt reparerade lasap-

paraterna i forskamrmmet.

Under ett antal år deltog han även i sty'relsearbetet. Han

lyckades med konststycket att ffi nästageneration, inom
familjen, intresserad av genealogi. Hans forskningresultat

tas därigenom tillvara och presenteras med datoms hjälp.

\Ä minns Arne Molin som en generös och kunnig släkt-

forskare viird all aktnins
u'lla Skald

Har Du funderat över var Din forskning hamnar när Du
inte liingre orkar fortsåtta? Det kan bli så att den hamnar i
någon låda där ingen har glådje av den. I värsta fall kan-

ske den bara slängs bort. Föreningen ståller gärna upp

och lorvarar en kopia av Din forskning så att framtida fors-

kare kan ffi ta del av den. Kontakta st1'relsen om Du vill
lämna en kopia, antingen på papper eller diskett.

Antavlan
V lovade tidigare att presentera antavlor itidningen, men

tillströrnningen har varit obefintlig, det vill såga tills nu, då

vi ffitt en antavla från Peder Danielsson. Antavlan borjar
rned hans monxors far \Äktor Olsson fodd i Enåker.

Skicka gärna in en antavla f-ör publicering. Helst skall

den omlätta anorfiån Västeräs med omneid
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c/o Sven Olby
Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås
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PORTO BETAL

Det gamla vykortet
Till hoger om det vita hu,set (d(ir
Dorttus idag fi nns) går Sntedj egalan
ner. Lttugst ner till höger kan man
ana Köpmangatan. De fna husen till
vcinsler skulle idag fnnas nr)stan på
tnitten av torgel.

Ant70t1s

Behöver Du hj,itp med arbetet på
infarten , anläggande 

^v 
gr^sm tta

förtroende ti11 oss.

foaftim larsson tnttG[tenad
Ielefonfi224- 188 44

/naä*,tu ^4azaau
w&t/' 010 - 650 38 3l

tomten, såsom asfaltering av g rage-

eller andra arbeten, vänd Dig då med

0dingatan 43 [ tEE 32 $ala

azo&h

Satae /anatno

010 - 277 80 87


