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Sveriges Slaktforskarförbunds riks-
stämma hölls i år i Växjö, där Kro-
nobergs Genealogiska Förening till-
sammans med Utvandrarnas hus ord-
nade slaktflorskardagar. \4d invigningen blev vi riktigt
överraskade, då en av våra medlemmar i foreningen,
(Mola Ek) kom in i värendsdräkt (se bild) spelande

fiol. Hennes rötter finns till viss del i Småland

Under hösten har viåven besökt Genealogiska Före-
ningens (GF) och Förbundets nya lokaler i Stockholm.
GF har en enorm samling böcker och ett stort klippar-
kiv, där alla familjenotiser i DN och SvD sedan 30-

talet finns tillgångliga. Ett besök på Sabbatsbergs-

ornrådet kan verkligen löna sig. I Förbundets lokaler
på Warfuinges väg l6 finns även DIS-öst, SSGF och

Bo Lindvall som säljer släktforskarprogrammet Holger.

Vår fbrskarförteckning har åntligen delats ut till alla.

Portot blev så högt, att vi valde att dela ut den själva

inom Västerås. Information ändrar sig snabbt, så dar-
fur har vi varit twngna att införa råttelser längre fram
i denna tidning (sid.2). Kom ihåg att skicka in kom-
pletteringar och ändringar.

Bilcler: Iiolo Ek iklodd henh.r'gclsdrcikt fran l'arend
Bredvid en detaljbild ot' hennes ,skarp dar ('arl .\l'I
Grrs/ar,:s n a m n c h iffe rs.vtt s.

Ovan, en plantering iI-cix1ö sorrt t,isar.iubileet:
"Alipration,saret 96 I 896- I 996. "

Uppslutningen till våra hostaktiviteter har inte

varit så stor. V hoppas att vårens program
lockar flera.

På stadsbiblioteket i Västerås finns massor med hjålp-

medel for slaktforskare, som inte alla känner till, dar-
för ordnar vi en träffdär, så att Jan Larsson ffir hjälpa

oss tillrätta. Bland annat kommer vi att titta på olika
CD-ROM-skivor som vi kan ha mycket nytta av. (NAD,
Emigranter, Döda i Sverige 1968- ).

Kom gärna med egna forslag till kommande arran-
gemang.

Har du någon motion till årsmötet i mars, villvigärna
ha in den snarast, så att vi kan behandla den på ett sty-
relsemöte

\4 har två AlU-arbetare som jobbar med Västerftir-
nebo:s kyrkbocker. Se forskarförteckningens pärm vad

som hittills ar gjort. M efterlyser åven personer som kan

hjålpa till med kontrolläsning. Till sist vill valberedningen

ha lorslag på några nya personer till styrelsen.

En trevlig vinter och vår tillönskas er alla.

Sven Olby
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Vårens program 1997
6 februari klockan 18.00

V besöker Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet. Samling

utanör huvudentren vid Fiskafiorget kl. 18.00

OBS! TIDEN.
Besöket kostar en mindre sufirma varför vi måste ta ut en

avgift av deltagarna. I 0 kronor per person.

13 mars kl. 19.00 Årsmöte. Se separat kallelse.

17 april kl l9 00 besöker vi stadsbiblioteket, dår Jan

Larsson visar nyheter, bl.a. den nya datorutrustningen.

3-4 maj blir det vår vanliga utflykt. Den går till Leksand
och forskartentret där. Ar,fard lordag den 3 maj kl. 08.00
Iiån Västra Kyrkogatan vid Stadshotellet. Hemfard från
Leksand kl 18.00 på söndagen.

Anmälan till Peder Danielsson på telefon 021-7 55 25 .

Inbetalning av avgifterna ör buss och forskarplatser skall

ske senast 30 januari 1997 .

Betalning till öreningens postgiro 96054-2.
Det finns 26 st. forskarplatser. Först till kvarn.. ... ..

Kostnad : forskarplats 200 . - I dag, bu ss t. o. r. 25 0'. -.

Inkvartering finns två alternativ:

Hotell inkl. frukost:
enkelrum : 430'.-lpers. dubbelrum : 3 30.-/pers.

Avstand c:a 300 meter.

Vandrarhem:
OBS: Endast 2-bädd och 6-bäddsrum:
1 00: -/pers. och badd. (ingen frukost).
Promenadavstånd 1 5-20 min
Inkvarteringen betalas separat till hotell eller vandrarhem
men måste beställas senom foreninsen.

Rättelser och ändringar i medlemsregistret (med FET stil)

Asker
Ros6n Berg (ej Rosenberg)
Ekström
Envall

Ludin
Olsson

Wallin
Wennberg

Wetterbom
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Från redaktören
Då var det nytt år igen. Alla har väl som "vanligt" lovat sig

själva att i år skall den där anan från forntiden som har

varit så svår att finna, äntligen jagas fram ur "forntidens

slöjor" och kunna placeras in bland de andra stamftiderna.

Hur det blir med det återstår att se.

Äret som gick var bra på alla sätt, inte bara i släktforsk-
ningssammanhang (det var ett långt ord) utan även i andra

avseenden hoppas styrelsen.

I mitt arbete som redaktör för denna tidning så deltog
jag i den redaktorskonferens som var i samband med Riks-

stämman i Vaxjö. Jag hoppas att det skall framgå så små-

ningom om jag har lart mig något. Det är ofta små detaljer

som hör "yrket" till som vanliga läsare inte ser, men som

gör om utbildade typografer tycker en tidskrift är njutbar
eller ej. Nu är det nog inte så många typografer som läser

detta. men i alla fall. rätt skall vara rätt.
Innehållet bestämmer Ni sjalva över, så Ni skickar väl in

material. Glädjande nog så harjag ffitt en del artiklar som

kommer i något av loljande nummer.

Sten- Oue Saadtll

Nu som då.

Nu på en tid har wäderleken, såsom mången annan myn-

dighet, rojt ett lynne med de häftigaste kontraster. De arma

warelserna, som äro underkastade dess wälde, hafiva blif-
wit foremålän for en öfiver hofivan gråtmild temperatuq
än åter for en yrande wrede. Någon hwar önskar därfiore,

att under den återstående wintern blifiva behandlad med

någorlundajemt allwar.
|LT 23 I 1810

Västmanlands län i litteraturen.

ABRAHAMS
Har Du mojligen stött
Det var skada. Då vet

Du formodligen inte
heller att han faktiskt
"står Dig ganska
nära!" Det gäller sär-

skilt Dig som brukar
veva film och fosa fisch

i våra lokaler på bib-
lioteket.

Vem är nu detta, frå-
gar Du kanske? Jo,

Abraham Abrahams
son Hiilphers. Född i

Västerås 1734.

HanvarDrecis somDu

^sol/.
på honom i din forskning? Intel

ftingslad av att söka spår av släkten. Det gjorde han i

omkring 50 årintill sin död 1798.

Resultatet av hans strävan forvaras sen många år iVas-
terås Stadsbibliotek. Strax utanlor vårt "biblioteksrum"

står det om{ängsrika kortregistret som r},mmer Hrilphers

Genealogier. Många slakttrad är från mellansverige men

hela landet finns representerat. Där hittar Du kanske Ditt
släktnamn och år en hänvisning till någon av de lO-talet

volymer som står i en "studerkammare" på nedre planet.

Personalen vid fackdisken hjälper Dig att komma in i det-

ta låsta utrymme. Inbindningarna består av tätt handskriv-
na blad som inte alltid ar så latta att läsa men mödan kan

vara guld viird.
Det bör även nämnas att namnen i kortregistret också

finns i en pärm som står i vårt eget bibliotek. Dårinne
hittar Du dessutom på hyllan for mikrokort hela samlingen

av Hrilphers Genealogier

Det är bara att välja det som passar Dig bast. Skynda

fynda!
OIle 0lsson

Nilaste väl den fina kriti-
ken i\rLT den22 novem-

ber 1996 om denna bok
som Jan Larsson och Siv

Hasslev har skrivit. Boken

finns att köpa i receptio-
nen på biblioteket for 160

kronor.

Syster ärfwe lika.

Rikets Ständer hafiva d. 19 dennes warit kallade till Ple-

num plenorum på Rikssaler\ lor att emottaga Kongl Maj:ts

swar på åtskilliga lagfrågor. Ibland dessa örekom äfiven
Konungamaktens sanklion på den ändring, som tre Stånd

beslutat i afseende arfs- och giftorätten, iföljd hwaraf den

lorra hådanefter blir lika emellan Bröder och Systral och

den sednare likamellan man och hustru inom alla stånd
r7.7' 22 5 t815
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Vi hälsar alla nya medlemmar
under är 1996 hjärtligt väl-
komna till klubben med denna
lilla blombukett.
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En svensk Leonardo da Vinci i Biörksta?
Den här historien borjar for länge sedan, men så görju de

flesta historier, som folk som vi intresserar sig for. Någon

gång 1603/1604 fick en flicka från Djupdalen i St Skedvi

sitt tredje barn med adjunkt Andreas Georgii Schedvi-

montanus i Björksta. Flickan, som inte har något namn i

böckerna, fodde 13 barn innan hon dog och maken gifte

då om sig och fick sex barn till med nya hustrun. Om du är

nyfiken på den stora familjen kan du besöka Björksta
kyrka Ovanfor ingången till sakristian finns en tavla från

1 710 som foreställer Andreas, hans båda fruar och de 19

barnen.

Den här historien skulle ju handla om det tredje barnet

så vi återgårtill honom. Han döptestill Mattias (Andreae)

Björk. Han undervisades hemma av sin far de forsta åren.

Han var duktig i matematik och fusik och blev snart bättre

på det än sin lärare, hans far.

I boken "sällsamheter i Västerås" av Ivar Wallensteen

berättas det om en av Andreas Georgii Schedvimontanus

söner. Det handlar troligwis om Matthias. Det står:
" Bland sönerna.fanns det en sottr gjorde ntaskiner attJl.vga

nrecl. IIan kont inle langt nten i allafall. En gang störtode han
"ur lu.ften" ner i en hunrlegård och var ndra atl spetsa.\ pa
störarno, en annan gang ramlade han nitt i en siö, dcir en

.fi.skore drog upp honont. ht,arr ges ingen beskrivring pa hur

.fl .r,gfarkosten sag ul. "

Som I6-åring började han i skolan i Våsterås och i febru-

Teckning at'den riktige Leonardo da Iinci pa en vinge till en

fl.r,gfarkost. Kan.ske sag,\Iatthias.farkost ut pA eft liknande
satt ?

ari 1627 , när han var 23 år, flyttade han till universitetet i

Uppsala.

Under sin tid i Uppsala fick han ett brev från Domkapit-
let i Västerås, som befallde honom att stå till svars för att

han fore avresan har haft lor nära umgänge med en piga

på Smedjegatan. Den l6:e januari 1628 dömdes han en-

ligt skolans lagar antingen till "rygghudens avläggande eller

henne (rygghuden) med 10 daler igenlösa". Han valde att

betala men forvisades från skolan och staden på tre år.

Matthias var ett mekaniskt geni. 1632 konstruerade han

ett repetergevär med 5 skott som han hade tänkt skänka

till Gustav II Adolf Som alla vet blev kungen skjuten och

hittades ibara underkläderna i Ltitzen samma höst. Han

hann inte få geväret, och det var vål synd. Gustafll Adolf
varju fortjust i "kigsmaskiner" och kanske skulle han ha

använt geväret om han bara hade fått det. Det hade kun-
nat ändrat vår historia.

1633 återvande Mattias till Västerås och på hosten bör-
jade han arbeta på gymnasiet. 1639 blev han matematik

lektor vid skolan. 1640 prästvigdes han och 15 augusti

samma år gifte han sig med Marina Hansdotter. Efter vår-

terminens slut 1642 blev han adjunkt åt domprosten och

två år senareblev han komminister.

Mellan 1633 och -43 tillverkade Matthias ett astrono-

miskt ur i domkyrkan och han skrev ockå en lärobok i

aritmetik som antogs for undervisningen i stiftets skolor.

Den kom ut 1 643 och hette Arithmetica eller Rtikne-book.

Han fick också iuppdrag att skriva rent alla domkyrkans

gamla handlingar i en bok. Detta tog honom fora år.

Han köpte Skikegården vid lilla kyrkogatan i Västerås

och sålde sin arvedel iKasseby i St Skedvi. Matthias dog

i slutet av oktober 1651. Hans hustru Marina dog troligen

1678. De fick sju barn.
Karin f 25 juli 1641

Kersten fl l2 februan 1643

Natanaöl | 19 februari 1645

Gabriel f l0januari 1647.

Samuel fl 22 februari 1649.

Marina f. 26 november 1650.

Odöpt barn som begravdes 2 november 1651 tillsammans

med fadern.
Ingela Engelhrekl.utn
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Teofron Munktell

Om min farfars farfar, prosten Johm Fred-

ric Muncktells märklige son Theofron,

och i synnerhet hans verk, finns mas-

sor att berätta lor den som har energi
nog att ördjupa sig iverkstadsindu-
stri- och teknikhistoria. Själv fick jag

en del underlag av stadsarkivarien i

Eskilstuna därmunktellama gf ort be-

tydelsefulla insatser. Han avslöjade
att kommunen har planer på spons-
ring av en doktorand som presenterar
Theofron och hans jämforelsevis ano-
nyma gtiming. Till dess årvi noja oss med i

brottstycken, bl a ur den åldrige Johan The- ''ri:rt

ofrons esen levnadsbeskrivnins daterad den26
juni 1884 när han (79-äng) kallades till ledamot av Kungl.
Vetenskapsakademien. Inför hans 80-årsdag presentera-

de lokaltidningen ett helsidesporträtt, som skildrar inte bara

den ofattbara bredden i hans verksamhet och otroliga ar-

betskapacitet utan också hans vänlighet och milda sinne-

lag (Prostens son forvaltade sin gudfruhiga och fromma
fostran livet utl). Hans viilviljatog siguttryck i ödmjukhet

och anspråksloshet for egen del och osedvanlig omsorg
om arbetarnas välbefinnande. Familjen nåmns inte i arti-
keln.

En sarnling munktellskajordbruks- och vårgmaskiner och

en hel del annat finns på Munktell-museet i Eskilstuna, som

också visar en video inspelad till öretagets 150-års-jubi-

leum 1982. Den presenterar fråmst en iderik mekanikers

verkstads utveckling genom ekonomiska kriser till en av

sin tids mest betydande verkstadsindustrier och vidare
vdgentilldagens Volvodominerade storföretag men i viss

mån också grundaren. Dår figurerar också de olika fore-
tagare som samarbetade och så småningom fusioneras med

Munktells. 1932 bildades Bolinder-Munktell, som kop-
tes av Volvo och forvandlades till Volvo-BM 1950. 1985

bildades'/l\4E Group genom sammanslagning av Volvo
BM, Clark Michigan och Euclid.

Johan Theofron foddes den 20 mars 1805 på Kärrbo
komministerboställe Fadern var teol.dr. Johan Fredric
Muncktell, sedermera kyrkoherde i Irsta och främst ihåg-

kommen genom sina sl,nnerligen utforliga "Västerås stifts
herdaminnen" utgivna i 3 band på 1840-talet. Modern
Christina Charlotta ödd Nohrborg var av gammal präst-

sl!il't. Även familjen Munktell har lott många präster, även

om Johan Fredrics år och farlar innehade befattningar som

bergsfogdar och geschworner* vid Stora Kopparberget
och Falu Bergslag. Grycksbo pappersbruk äg-

des och drevs av sl?iktinsar sedan starten

1740
Theofron var ende sonen, fodd efter

tre flickoq ochnäst yngst i syskon-

skaran. Prosten skrev lorutom
sina herdaminnen också en de-

taljerad dagbok under åren
1814-29, med senare kommen-
tarer imarginalema. I dagboken,

iir som han skevfor sinabam och

inte for oss sentida smygläsare,

'a-, ekonomi. hälsa. väder. skördar och
i:' alla söromål som måste utforas utöver
täta hembesök hos sockenborna predik-

ningar och andra kyrkliga angelågenheter och
de plågsamma räkenskaperna. De alldagliga sysslorna i

familjen och på traklens gårdar engagerar honom likaväl

som Napoleons återkomst "de hundra dagarna" och an-

dra storpolitiska skeenden. Dagboken vimlar av handfas-

ta praktiska råd blandade med fromma och själsdanande

anvisningar.

Som ende sonen blev lille Theofron tidigt faderns ögon-

sten. Den 20 mars l8l5 skriver prosten i sin dagbok "Del-
tct t'er Theoftrrfodel.sedag. Jag kom med rörelse ihag,
huru jag pa denna dagför I0 ar .sedan var, sjuklig och
nog svag, pa gyavöl och lva sockenbud, och ncir jag
hemkom ont aftonen, hade gossen kl 1 e m kommit till
verlden. Han cir Gud .ske lof .fi'esk och icke ulan dug-
lighet, sa at.jag eger hopp ont hononr. Gode Gud be-

vara och vcil.siqina hononr och alla ntina banr."
För att drygaut sin knappa ekonomiläste prosten med

några inackorderade pojkar, t ex Carl Sabelhierta från
Kusta och borgmästare Carlssons son från Enköping. Latin

med grammatik och skrivningaq matematik och algebra

horde till åmnena på schemat. Theofron var visserligen en

strävsam och duktig gosse, tidiE uppe och ofta sent i säng

och ständigt mån om att vara sin far till lags. Redan som

liten parvel brukade han ffi folja med sin far ut på olika
tjänstefonättningar. Detta gav honom tidigt vana att um-
gås med alla sorters människor. Han var ett oerhört tjäns-

tvilligt och välartat barn, som flitigt laste sina låxor, men

hans begåvning låg inte åt det teoretiska hållet. Helst till-
bringade han sin tid vid svarvstolen, där han var uppseen-

deväckande händig. När Theofronär 12 år klagar fadern

i dagboken "trhd ufi,ag 1ag skall laga med Theofron

;,.iii skildrar han glädje och sorg.
ill krampor och bekymmer, oro för
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vet jag icke. Boken cir icke hans sqk, n?en snall cir han

ctll svan,a och verksam i allehanda annat. L'arfor kan

icke en heskedlig ochflitig gosse blifi,q lycklig i hqnt-
verk?" och på ett annat stället säger han "Gossen hat
ingen gava för studienn nten mycken handighet och

arbetslust.för åtskilligt ,som rindå kan bli honont tt7'l-

tig/. Gud vqre lov atl han har goda bö.ielser och kcins-

la.for religiort."
Uppenbarligen hjiilper den gode pråsten sin händige son

att utveckla sina praktiska ftirdigheter. I sin levnadsteck-

ning till Kungl Vetenskapsakademien 1884 skriver Theo-

fron själv "Med forkcirlek för handslöjd anvcinde iag
hvarje ledig snmd under ,skoltiden med smidning, fil-
ning och svarfning, och efter Il dagars unden'isnirtg
af en Instnmrentmakare i Weslerås forfardigade jag
pa egen hand enfullstdndig Clarinett med klaffar med
sq ren ton att den kunde kopas och begagrcIs Qv en

Musikdirektör vid Westmanlands Regemente. "

Som l7-åring kom Theofron på rekommendation av en

slakting som elev till Myntverket under den tidens mest

framstående mekaniker GustafBroling. Han sysselsattes

med maskinritning, filning, svanrning och sammansåttning

av diverse redskap och instrument. På nätterna tillverkade

han stålpennor, som ännu inte fanns i landet. Det arbetet

var hans främsta forsörjning under det forsta året. Fattig

och flitig hade han ju varit sedan barndomen.

På våren 1823 ljusnade de mörka utsikterna ör l8-åring-

ens bargning. Den inflytelserike presidenten vid Jernkon-

toret afRobson lorlorade då sina tiinder i overkaken. The-

ofron, som var en både praktisk och tilltagsen yngling be-

skriver situationen så här. " Sont Hufudstaden da dnnu
var i sahrod af tandlakare som kunde inscitta artifi-
ciella tcinder, erhjöd jag mig och erholl tillätelse aft at
honomforfardiga en ny 67'7i7riell tandgard. Hartill be-

gagnade jag mig av unga frirska hcisttcinder son? er-

holl,s vid Grimshage utanför Stockholm. Emaljen pa
dessa cir sä tiock atl sadan tand, formad ntedel.st fil,
för ögat ,Utts son? 

^)enne. 
Med vaxblandning afrryck-

tes den tandlöscr kaken. Fornten afglöts darefter i gip,s

och ytlerligat"e i melall, hvarpå den tunna grldplaterr

.formade,s. Pa denna fastlöddes forutom ficidrar: guld-
stift som förlennades, och nrolst,arande hal borrades i
lcindema - nagot vidare upptill. Sedan dessa bl{1,it
inpassade, ingjöts larcmah metall omh"ing guldstif-
ten. Tandgarden hlef sa .slark att den gjorde sqmmct

l.jensl som nalurliga tcinder. Ert sadan tandgard för-
.fatdigade jag sedermera arligen i lre ar al sqmma pet'-
son, enredan tcinderna smaningom blevo anfrcttta.

Meddelade nrin metod lill en inslntnrentmakare Col-
lön, sonr adoplerade den.samnra till dess slutligen en

tandlcikare fi'ht Berlin nedsatle sig i Hufvudsladen
Denne inforde begagVandel q1t gettcinder " Skisserna

till det robsonska garnityret finns bevarade. Det är inte

omöjligt att detta var Sveriges forsta loständer. Nagra åldre

uppsättningar år inte kända. Som beloning utverkade Rob-

son ett årligt stipendium av 200 Riksdaler Banco for att

Theofron skulle kunna fortsatta att bitråda den ädrige Bro-
ling vid tillverkning av gfutståI. Där fick Theofron åven i

uppgift att konstruera "Sliding RuIe.s" (r'dknestickor) av

buxbomstrå, vilka sedermera av Jernkontoret delades ut

till alla bruk att begagnas av byggmästare m.fl.

På gjutstålverket blev hans forsta uppgrft att med egna

händer mura om de forbrånda ugnarna och tillverka nya

deglar. Från 1828 övertog han på egen hand ansvaret för
gjutståltillverkningen, men då även tjänsten vid Myntver-
ket sysselsatte honom på dagama skedde gjutnin garna "pa

lediga stunder" främst nätterna mellan lordag och sön-

dag. Som granne med myntverket verkade den från Eng-

land inflyttade ångmaskinskonstruktören Samuel Owen.

Denne blev så imponerad av det unga mekanikersnillet att

han tillät honom tillträde överallt ör att inhlimta klinnedom

om alla arbeten som utlordes inom hans verkstad och även

lorsokte locka överMunktell som verkmåstare. Theofron

avböjde. Han var då fullt sysselsatt med Myntverkets
omorganisation och modernisering, som han beskriver som

en synnerligen ansträngande befattning: I praktiken skulle

han ersätta "det av Polheimer int,enlerade myntmach-
ineriet som blivit föråldrat och odugligl" Som enda

lorlaga hade han myntproberaren Almroths vid besök på

utländska myntverk inforskaffade gravyrer och teckning-

ar. "(huler deföljande aren tillverkades under min led-
ning och ej scillan med egel handarbete alla de finval-
s'erk, huggyerk, lusleringsntachiner, pressar mn? sonl

erfordrades, etl desto s)arqre arbele som dertill nödi-
ge arhetsverktyg af duglig och cindamalsenlig beskaf-

fenhel sahwde,s". Under "ledigo .slunder" tillkom ock-
så en av Järnkontoret beställd Hydraulisk sträckmachin
lor pror,ning av kättingar vid Furudahls bruk. Når maski-

nen levererades visade det sig att varken ägare eller nå-

gon annan vid det nyuppsatta valsverket ägde någon in-

sikt i konsten att valsa rundjårn. Theofron åtog sig han

gjorde riktinstrument lor kanoner, stansar lor pressning av

blykulor till handgevär och andra arbeten till artillerifonå-
det. Han konstruerade även den boktryckarpress vari Lars

Johan Hjerta tryckte det lorsta Aftonbladet 1830. Gjut-
stålverket bar sig dock inte utan måste laggas ner 1837.

Detta innebar for Theofrons del kännbar ekonomisk for-
lust ör personliga kontantinvesteringar och stor besvikel-

se överett så snöpliE slut på alltidspillan och idogt arbete
'på helger och nätter.
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Men dessforinnan hade Theofron flynat tillEskilstuna, där

han 1832 på uppmaning av Direktionen for Carl Gustafs

Stads Kronogevärsfaktori och Eskilstuna Fristad med stat-

ligt understöd anlagt en mekanisk verkstad. fuet darpå

gifte han sig med barndomsvännen Fredrika Wilhelmina

Hjertstedt från Munktorp. Umgänget med prästfamiljen

Hjertstedt i Munktorp omnämns i "Prostens dagbok".

Hon avled 39-ängefter 13 års åilctenskap redan 1846 från

sin man och fem små barn, bara2-12 år gamla.

Våren 1835 fick han tillftille att göra en resa (bekostad

av statsmedeloch Järnkontoret) for att inhamta närmare

kunskaper om den engelska gjutstålstillverkningen. För-

nämliga rekommendationer bl a professor Berzelius öpp-

nade alla dörrar i Sheffield, där han lärde sig allt han kun-

de om järn- och stålforädling. Han fick också tilltrade till
Kronans GevärsfakloriEnfield och tillåtelse att göra an-

teckningar med tanke på det planerade Carl Gustafs Stads

Gevärsfaktori som han konstruerade efter egna ritningar
hemma iEskilstuna några år senare. Vidare besökte han

åtskilliga fabriker i London, Birmingham, Manchester,

Leeds m fl städer och besåg iHull "den.för.sta Ångbat,
sam m ansal I af j e rnp I al ".

Sedan ritningarna till gevårsfaktoriet godkänts av che-

ferna vid Motala och Nyköpings verkstäder, utfordes till
vederbörandes belåtenhet det nya machineriet ör en liq-
vidsumma av 23 000 Rdr Banco. "Enligt sernre nrig
meddelad uppgt"ft, hade Motala Lbrkstad fin"drat 12

000 och Nykopings L'erkstad 37 000 Rdr Banco för
likabeskaffadt machineri" tillägger den gamle mannen i

återblicken på sin livsgärning. (Hör vi stolthet i konstate-
randet? Eller kanske viss bitterhet över den jämlorelsevis

blygsamma betalningen? Något affärsgeni var han örvis-
so inte, trots alla prestigefyllda uppdrag.)

I "MunhelLs mekaniska verkstcider" iEskilstuna gjor-
de Theofron många tekniska uppfinningar. Om nästa upp-

drag beråttar han själv så här: " Erhöl I ar I I I 3 af A,sfio-

nom Prctfessom G St'anherg att kon.stnrera den rörli-
ga Cupolen och flygeltaken Iill det nSla Obsen'aloriet
i Upsala. Sedan ritningarna bhfi'it uppglorde, fd.far-
digade 1ag enfullstcindig modell i I '16-dels skala, sonr

irtfor Konung Oscar I, i ttcin'aro av Generallöjtnanlen
li'iherre F Wretle, .jemle flere Lbtenskapsmctu, togs i
rngsaml.skcirskadartde, och godkcinde,s. Af HKH Kron-
prinsen Carl, i egenskap af Akademien.s Canzler, er-
höll.jagföljande aret Nadigt uppdrag att utföra arbe-
tet, .tom afslutades och godkcirdes 1817. Cupolens tak-
hetcichting gjordes af tjock kopparplat och förtenna-
cle.s, savctl till förekommande af occidering, som för
vcirmens isolerande. Begcirde och erhOllfor hela detlct
arbete 8 156 Rdr Banco." - Även här kommer ett tillågg

Ä

Delta (ir "Jörstlingen", Storleken cir som svnes inle
scirskilt imponerande, men loket./tmgerade som ovsett.

rörande ekonomin - " Ti I I gan gar för O h,se n'at or i e t s fi il I -
hordande sahndes, hvarfor jagför intresse.för saken,

enda.st .fordrade ersciltrrirtg .för kontanta utgifterna.
Upplystes ,sederntera af Svanherg att Cupolen till Ob-
sentaloriet i Berlin, af samnra dimensioner men egan-

deflere konstruktionsfel koslade omkring 22 000 Rdr
Bonco".

Kting mitten och slutet av4O-talet konstruerade han en

varmapparat med vatten som "år efter annat levererades

till alla Länsfängelser liksom Stockholms Stads Rannsak-

ningshäkte", och en varmapparat med ångatillKongl. The-

atern. Uppgiften lorsvårades av att utryrmmet for rörsyste-

men mellan de många kulissrånnorna var synnerligen be-

griinsat Enligt familjetraditionen installerade Theofron vär-

me på Stockholms Operan med sårskild omtanke om

operasångerskan Jenny Lind. Han lär ha varit mycket flor-

tjust i hennes skönsång och mån om att hon skulle slippa

frysa när hon uppträdde. Det sägs att hon visade sin upp-

skattning med en varm kram på scenenl

Waxholms fästning forsåg han med uppvärmningssys-

tem med 24 ängkuniner av sådan konstruktion att större

eller mindre luftvåxling allt efter behov, kunde åstadkom-
mas i olika utrymmen. Vdare byggde han en Kondense-
rings Ångmachin av 30 hastkrafterjämte vatten- och kol-
uppfordringsverk tillPrins Carls Schakt iHöganäs, om-
king 200 mekaniska våvstolar till Rydboholms fabrik, en

kondenseringsångmaskin av 12 hästkrafter Jämte skovel-
hjul till ett fartyg å Storsjon och till ett antal ångslupar. Riks-

banken och Järntorget forsågs med pumpverk och rör-
ledningar. Han levererade tryck- och hydrauliska pressar

till Riksbankens tryckeri och Tumba pappersbruk, 750
järnbeslagna kistor med lås till fuksbankens kassavalv,

uppfordringsverk till Järngruvor och diverse ångmaskiner.
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Någon ingenjörsutbildning fanns inte vid den hår tiden.

Han var autodidakt och teknisk banbrytare som ritade,

konstruerade, provade funktionernai modeller och tillver-

kade allt efter eget huvud. Många av hans uppfinningar

vann högt anseende och blev prisbelönade även utomlands.

Även om det byggdes både jämvägaroch lokomotiv i

England redan på 1810 talet och både Tyskland och USA
var väl igång på 3O-talet, var det inte något utllindskt lok

som först kom i bruk har. Sveriges forsta ånglokomotiv

konstruerades i Munktells verkstäder 1853.

Det hette Förstlingen och trafikerade en gruvbana vid

Norberg. Det berättas att folket i bygden gav loket smek-

namnet Grisen for att det grymtade högljutt i de mödo-

samma uppforsbackarna och skrek som en stucken galt i

kurvorna. 1857 levererade Munktell två lokomotiv till
Christinehamn- Sj oandans smalspåriga håstbana. Vid sam-

ma tid lämnade ett mer avancerat lok Eskilstuna for att

trafikera Frykstad jarnväg. Det hade en väsentligt större

dragkraft än Förstlingen. "Frykstad" var vårt forsta loko-
motiv i persontrafik. Andra jarnvägsbolag hörde talas om

loket, och Munktells byggde ytterligare l6 sådana lok
under de foljande åren. För Kosta-Lessebo Järnväg leve-

rerade han det forsta svenskbyggda "Mallet"-lokomoti-
vet, med två cylindrar som drevs oberoende av varandra

efter schweizarenMallets ide. Däremot hade verkstäder-

na inte kapacitet att acceptera SJ-direktoren Nils Eric-
sons erbjudande att leverera lokomotiven till Statens Jern-

vägar. Han fick dock fortroendet att tillverka samtliga jam-

vägens vändskivor. Av Förstlingen finns endast delar kvar,

medan Frykstadloket kan beskådas ijärnvägsmuseet i

Gavle.

Länge hade Theofron Munktell önskat en direktfiorbin-

delse med Mälaren från Eskilstuna for att slippa frakta alla

verkstadens tillverkningar på landsväg till Torshiilla. Med

hjålp av fuksdagsbeslut 1 855 och ett statsanslag på 100

000 Rdr Banco lyckades Theofron bilda ett bolag och

organisera bygget av Eskilstuna Kanal med tvenne slussar

- vardera av 140 fots liingd, 20 fot langre än Göta Kanals!

Arbetet, som var forenat med större ansträngningar och

pekuniära uppoffringar än han tänkt sig - kostnaden upp-
gick till 280 000 Rdr Banco - öppnade sjölorbindelsen
med Hufvudstaden våren I 860.

Muncktellforsåg de flesta inrikes hamnarna med ång-

mudderverk, liksom åtskilliga iDanmark, Finland och Ryss-

land. Purnpverken och ångmaskinerna iMalmö och Os-

karshamns skeppsdockor var hans verk, liksom en rad

turbinet såg-, kvarn- och uppfordringsverk, hydrauliska

pressar, pappersmaskiner mm. Även Sörstafors trämas-

sefabrik tillkom tack vare hans medverkan 1869-71 .

En av Theofrons stora innovationer var landets forsta anelo-

komobil, en ångmaskin på hjul. Han giorde ca 800 såda-

na, urmodellen vidareutvecklades i många versioner och

blev en av loretagets hur.udprodukter. Med lokomobilen,

som förebådade
den moderna
traktorn, blev
svenskt jordbruk,

bolagets stora av-
niimare for lång tid
framöver.

Till bondens
tjänst skapade han

snart också Sveri-
ges lorsta trösk-
verk. Sådana le-

vererade han ca

I913 ars traktor pa 10 f{K. Bredt,id
hakhluler @bs slt>rleken pa hjulet) slar
tttottlör Blomberg.

400 med rensverk och sorteringsapparater av olika stor-

lekar. Traktorer och olika slags jordbruksmaskiner skulle

placera Munktells mekaniska verkstäder bland Sveriges

ledande industrier med en omfattande export långt in på

vårt sekel.

Till Gevärsfabrikerna i Carl Gustafs Stad (Eskilstuna), i

Huskvarna, Kongsberg och Kopenhamn tillverkade han

modema verlctygsmaskiner och redskap. Ideer till foölitt-
rade verktyg och arbetsmetoder hämtade hans åldsta sys-

terson ingenjören Theofron Boberg vid åtskilliga studiere-

sor till England och Amerika bl a en nära årslång vistelse

på Remingtonfabriken i Amerika, där han fick tillstånd att

teckna av all utrustning.

Systersonen knöts till furetaget redan 1840, då mor-

brodern genom en olyckshändelse blev svårt skadad och

under manga år måste undergå lakarbehandlingar och vår-

das vid olika kurorter. Aldste sonen - även han vid namn

Theofron - efterträdde fadern som foretagsledare även

om "Gamledirektören" med stort intresse deltog i verk-

stadsbestyren ända fram till sin dod vid 82 års ålder.

Theofron Munktell var på många sått verksam for Es-

kilstunas båsta och mån om sina anställda. Han låt bl.a.

bygga, med den tidens mått, moderna bostäder till sina

arbetare. För att motverka det kraftiga brännvinssupan-

det anlade han 1853 ett bryggeri i staden. Redan 1838

valdes han till rådman i Eskilstuna och blev sedan ledamot

i ett antal kommitteer. Sundhetsnämnden, Laroverkets ut-
vidgnmg, Stora Strömbrons underhåll, Kungabesoket 1 877

m.m. Givetvis uppmärksammades hans insatser. Nyårs-

dagen 1833 erholl han "Den .slora ntedaljen i Guld",

"Illis Quorum" och en hyllningsskrivelse från Myntver-
ket. Sedan följde titel av Direktör - som då hade en helt

annan valör än idag - fuddarkorset av Wasa Orden,

Nordstj erne Orden, Kommendörstecknet av Wasaordens
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I :a klass. Han blev hedersledamot av Kungl. Lantbruks-

akademien, fick dess stora medalj i guld och kallades till
Kungl. Vetenskapsakademien.

Han dog den 2 juli 1887. I testamentet har han grvit in-

struktioner om enkel begravning med endast granris på

kistan: en anspråkslös avslutning viirdig den livsstil han fort.

Trots det storverk han utråttat behöll han sin ödmjukhet.

AIla arbetare skulle bli lediga den dagen.

Aldste sonen Theofron övertog ledningen på l860talet
och kom som ordforande i stadsfullmälcige och landstings-

man under ett trettiotal år att engagera sig även iEskilstu-
na stads utveckling. Han forsvarade redan som 23-åring

sin doktorsavhandling "Bidrag till besh'ifning ofi'er Es-

kil.sluna" i Uppsala den 12 maj 1857 "MED X,'in-
LEKSFULL DEDIKATION TILL FADERN: ''

Theofron d.y. dog 191 7 och slapp uppleva konsekven-

serna av den ryska revolutionen, som för Munktells del

innebar miljonforluster av innefrusna fordringar för jord-
bruksmaskiner som den nya bolsjevikregimen vägrade
betala. Och strax kom 20-talets världsomfattande depres-

sion som knäckte många industrier. Fusionen med Bolin-
ders blev båda foretagens räddning.

Inget av Theofron d.y:s sju barn ägnade sig åt verkstä-
derna Gamledirektörens andre son Theodor var löjtnant

och foreträd de familj eloretaget i Au strali en, Montevi deo

m.m. Han blev sjuk och avled vid 3 9 års ålder 1 8 76 Munk-
tellska produkter var vid det här laget spridda över hela

världen. Dottern Matilda gifte sig med kammarherren JGW
Belfrage och fick fyra döttrar. Efter Matilda finns en stor
brevsamling bevarad. Thore blev disponent vid Alingsås

bryggeri och lillebror CarlWlhelm, löjtnant vid Norrbot-
tens ftiltjagarcorps, dog vid 25 års ålder.

Tonsättaren och pianisten Helena Munktell ( 1852-1919)
var sysslingsdotter till Johan Fredric Muncktell.

Rätt svetarer\ professom i rättshistoria och riksdagsman-

nen (H) Henrik Munktell(1903-1962) varbrorsons son

tillHelena Munktell.
P tr b I i cera r n r e d t i I l,s I a n cl at' I rs ta H e m b.t'gd,sftire n i n g.

PETTER Jö.NSSONS RESA TILL
Myckcr krnd cnrigrrntvise från senrre hilften rv

AMERIKA
r 8oo-talet

rgnus lilnrbl.rtl

Jönrson hrn i Fä - Jer- nes - lrn-dct rtt

u(n för ltiirr Jct nor ' Jir - L.r lu-Jcr u,1

bicv han led - scn och tänk - rc: kcln a - nam.ma

rror irg ki

/-\/\-/V V-\,/l-l\
Hen tog sin plunta och stoppa marsick i kisran

och rv 
-polisen 

h.rns nemn L[tu uppsatt på listan'
Ur vänitrr ögrt han strök bort tårcn mcJ vanten,
rog Gud i hågen och grv sig ut pl Atlanten.

Hrn ville borr rill det storr landct i väster,

där ingcn lrung finns och ingr kitsliga präster,

där nrin får sova och äta flisk och potetis,
och sc'n mcd flotrct kan smörja stövlarna grrtis.

Dir ingen länsman rörs störa bonden för prnnan
o.h rcn-at brinnvin kan fås för scx sryvcr-kannan,
dir mera pengar det finns än loppor i Trosa -
dit ville Pctter och dit han styrde sin kosa,

På skepper srod han och liksom höll sig för magcn
(örty hrns själ var av myckcn ångest bctrgen.
Dct srod cj till att gå ncd och lägga sig hcllcr;
ry srormcn bliscr som bara hin när dct giller'

L,tt gudslån (om man ej räkner oxstek och limpa)
han ci fhr i sig och vit han ver som en sinrpa.
Uti sitt förskinn hrn utgöt hcla sin suckan
och snyfra bitterr: "Acli, den som vore vid luckanl"

I vlta byxor hrn stod vid ntrstcn och lipa.
Dct vrr rå kalk så och magcn bör.iade. knipal
Då kom cn båtsman tog Petter Jönsson i nackcn,
liksom cn hundvalp och slängdc ncr'en på "backen"

Dir Iåg nu Petter, och vattner skvalade om'en
och siälv han troddc hans sista timmc var kommctt.
Mcn bltsrnan skratta och ropadc i hans örr:
"Vad tusru skutlc du på galijan att göra)"

Nlcn stormcn tysrrrr och s,rlcn sken övcr skutrn,
då vekna Petter, och rrillir ner i kaiutan,

aaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaa
lgn tog cn långsup, tog två, kröp ncd undcr rickcr
olh på trc vcckor han sc'n cj synres på dick*.

f:örst när i Ncw York på rcrlrlcn skrrran lig innc,
krop Pcttcr fr:rrrr, rck! nrcrr nr.rgcrl.rgtl sorrr cn pinnc.
Mctl sorgtnr I'ii.lar han nrjrre fi'rslinrrcrs qrroppar

och bad för Cudr skull onr några kolcradroppar.

I CrstlcgarJcrr han slog sig ncr vitl sin kisr:r,
och år och drack si han kunn;rt lndrn sin mista.
5å brr han kist;rn och;rlltihop rill cn jude
solr sr: "Mcin herr, firri 'l halcr k:rn iak wohl biudc!"

Mcn Pctter Jönsson till ha'uncn styrdc sin kosr,
och dr'n därpå rcsre h;rrr rillbrka till Trosa.
Och förr skall solcn väl sprickr sondcr i krnten,
än Pr'ttcr Jönsson f;rr ur igen på Arlanren!

Med anledning av f olårets jubileum som migrationsår så

publicerar vi en emigrantvisa från senare hälften av 1800-

talet. Den som har lite sångröst kvar efter alla juloch ny-

årssånger kan pröva att sjunga denna.

,inr-bctr- nr,irt -

-. e.
lar min vig och det mc,l dct sam - mi :'

l0
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Stockkumla i
Dingtuna

Fomiljens nedlentmar: I uni.forn Karl
Johan II'rernan, sonen Korl Erik .star till
h}ger ottr ltonotrt. Frant.fiir star.fran vci,ster,

Hedda I'aulina, Elso.\lario sitter po trappan
och .lnrto Paulina .f. Lofgren har ,1nna
Eugenia vid .sin sido.

Min mors foräldrar voro f d. gardisten Karl Johan Wret-
man ödd 281 6 1860 i Surahammar och Anna Paulina Iöf-
gren fodd 211 1871i Dingtuna. Morfar var rättare på

Stockkumla och niir högt uppsatta personer gåistade Stock-

kumla fick morfar ikläda sig uniform och hämta gästerna

vid DinEuna station med håst och vagn. Barnen ifamiljen
voro Karl Erik född 1889, min mor Hedda Paulina lodd
1 892, Elna Maria fodd 1900, Anna Eugenia född I 898

Mormor "Pala" (hennes smeknamn) hade många syss-

lor på gården. Först var hon i mejeriet några år, sedan

kom hon att hjålpa fröken Mörner. Hon var i koket, gick

små ärenden och hjälpe till att städa ibland. På sommaren

ordnade hon frökens bad i det lilla badhuset vid nedre

dammen. Där fanns badkar och en liten spis att värma

vatten på. Mormor skötte även ankor och höns, gav dem

mat och hämtade ägg. Stltdningen åt dessa skötte andra

om.

Släkten Löfgren på Stockkumla gård är intressant. De
tre äldsta sönerna Jan Erik frdd 1853 blev soldat nr.123

Stål på Bysingsberg år 1874 Carl August blev soldat
nr.l22 Falk på Stockkumla och Lars Axel soldat nr.58

Jäder på Östjadra. Dessa tre soldater var de sista på res-

pektive rusthåll. Soldaterna Falk och Stål blev efter av-

sked bonder iLillhärad. Jäders söner gjorde sig mest kanda

som slaldare.

Allt detta står att låsa om i Stig Rudbergs utmårkta bok
"Dingtuna socken genom århundraden".

Min mor forlänades ett långt liv. Hon blev 101 år gam-

mal ( se reportage från WI ).

Gert Jacohsen

Hulda Jacobsen, sn av EkeröMunsri äldsta invånare,
100 år den 9 januari.

Hulda Jacobsen fyllde 100 år
En av Ekerö-Munsös äIdsta
kvinnliga invånaro, änkefnr
Hulda Jacobscn, fyllde 100 år
den 9januari. Hulda Jacobsen är
en gammal kämkvinna som har
prövat mycket i livet.

Hon ftlddes i Stockhumla
Dingurna. Efter att hon gifre sig
kom hon dll Skatrmansö,
Vittinge i Västrnanland, där hen-
nes man fick anställning som
befallningsman. De bMa ma-
tama var sedan bosatta på flera
platser, bl.a. Bredsjö Säreri,

Från VLT ian 1971

sen varit bosatt hos sin son Lei
i Björkdalen på Munsö.

Det var många gånger ett
strävsamt liv i det gamla
befallningshem mer. Mänga gäs-
ter kom och reste. Ett stort an-
svar lades på fru Jacobsens ax-
lar, men hon var en kvinna som
var i stånd att fylla sin uppgifr.
Helt säkerr ä der till sror del
hennes förtjänst att många ännu
idag med värme erinrar sig det
gästvänliga och uevliga hem-
met.

Alhjämr ä hon samma god-
hjärtade och omtilnksammanmor", 

som stilmmer dll vörd-
nad, älskad ah aktad. Iking
henne samlades på födelseda-
gen bam, barnbarn och barn-
barnsbarn.
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När korna motades i vall på Stora gatan.

90-åriga änkefru SofiaRisberg beråttar sina

unsdomsminnen från Våsterås.

Det iirinte varda.s manträffar en män-

niska. som varit med om att mota kor ,:

på Stora gatan i Västmanlands resi- 
::.t.

densstad, dag efter dag, från Ox-
backen ned till Ostertull, där koma ,ii'i:::r::::,r::

släpptes ivallpå stadens skog. Men
det hände oss härom dagen, då vi
lyckades leta oss upp till ankefru So-

fia Risberg i hennes krypin i andra vå-

ningen i fastigheten Stora gatan 52,

där hon i dag, fredag, firar sin 90-års-

das. V finna en liten summa med fårat

ansikte, ivilket man dock icke har svårt

att finna spår efter ungdomsårens blomst-
ring och urvilket ett par iinnu livliga ögon blicka

osstillmötes. LivliE och med fint nyanserad stlim-

ma berättar hon också om sitt livs öden.

Fru Risberg loddes i Löpdal, Säby, men redan i 7-årsål-

dern kom hon till Fråndesta i Dingtuna. På båda platserna

var hennes far arrendator. Han dog när Sofia var l2 år

gammal, varefter modern ensam skotte jordbruket. Där-

med borjade också hårda och långa arbetsår lor såväl

modern som dottern. Fru Risbergberätta1 att kort tid ef-

ter fadern dog även två av hennes syskon, "men va dom

dog av visste vi nog inte, lor någon doktor var det inte tal

om på den tiden". För mor och dotter var det emellertid
intet annat att göra iln att torka bort tårarna ochhugga iör
livets uppehiille.

Tänk om man nu visste, säger 9O-åringen, vad ungdo-
rnen fick arbeta på den tiden. På soffImaren skulle karlar-

na opp kl. 3 på morgonen for att slå, och vi kvinnfolk fick
förstås ge oss ur sängen ännu tidigare. M skulle bära ut

mat åt slåtterfolket. och aldrig hade vi en karl till hjälp i

ladugården. Det hände allt ibland att jag fick sköta om

hästarna också, både rykten och utfodringen. När trösken

pågick fick jag stå på logen och sköta slagan tillsammans

med tre drängar. Jag orkade inte slå så hårt, men jag skulle

i alla fall vara med for att "fora ljudet", så att takten blev

den rätta. Och så hade jag forstås arbetet inomhus också

att sköta.

Folk slet forresten mycket mera ont över lag då än nu.

Både folk och hästar. Min far var med och "körde fora"
om vintrarna, och jag kommer allt ihåg hur illa både han

och dragarna fick slita. Sad hamtades iVästerås och kör-

l2

des upp till Ludvika och Smedjebacken, och

så kom dom tillbaka med jarn, som kördes
,:,: till Våsterås eller Eskilstuna. Värst var det

!',,:,,i:l under yrvådren. En gång när jag var

..:.,:::.:.'::,:::. 
*Vck.t liten hÖllfar på att gåunder i ett

;..i.;.;.,.,,:....... 
yruäder, som råckte i flera dagar' Till

tiilii.i.iiij:.i.l..ll. 
slut kom han hem, halvdöd, ledande

,,,,,,,,,,,',,,,,,. hästarna, järnlassen stodo kvar på vä-

i:i....t....it.ji.,.'..:,.,... ,.' ' gen någOnStanS, ngfSnöade. Ja dgt Vaf

i.,'.',.. . andra tider då än nu!

Sofia stannade hemma och hjälpte

modern tillsitt ?0'.eär. Ett årtidigare
hade hon gift sig med en dräng från Eke

i samma socken, som varit hennes ung-

domskärlek. Men det var ordning och re-

son på ungdomen den tiden! Redan i 15-års-

åldern ställdes Sofia infor den gamla hjiirtefrå-
gan: Villdu gifta dig med mig? Men hon svarade

Fråga igen när jag blir 18 år. Drängen från Eke väntade

troget itre år, och dåfick han det efterliingtade svaret. Sen

blev det snart bröllop under lust och gamman!

fu t So t flyttade fru Risberg och hennes man till Våster-

ås, diir de bosatte sig i Granelund ovanfor Oxbacken. Hår

hade de. liksom flertalet invånare i staden vid den tiden, en

ko, som levererade mjolken for dagen till hushållet. Och

den kossan motade unga frun i vall varje morgon under

sommaren. Vallftirden gick hela Stora gatan utfor ned till
Östertull, där kossan togs om hand av en person, som

staden hade anställd just for detta ändamål. Betesplatsen

var "Kockarbackarna", vilka staden mot en ringa penning

upplato åt stadens många kossor. På kvirllen fick unga lrun
göra en ny tur ned till Ostertull, for att hzimta hem kossan

for natten.

Ni skall inte tro att jag var ensam med min kossa på

Stora gatan, lorklarar 90-åringen under det hon skrattar

gott åt minnena från ungdomens idylliska Våsterås. Det

var många som på detta sätt motade sina kor till Östertull.

Överallt i stan fanns det kritter: kor, får, getter och höns.

Här var ju bara 5000 människor då, och sedvänjoma voro

helt annorlunda än nu. Är 1868 byggde minman ochjag
en stuga alldeles intill Djakneberget, stugan låg forresten

nåranog mitt på nuvarande Kristinagatan uppe vid Djåk-
nebergsgatan, som den tiden bara var en gångstig, och då

tyckle folk att vivar dumma som "byggde mitt i skogen".

På Djäkneberget hade Jakobsbergs gård sina kor på bete,

och de örsta åren vi bodde i vår nya stuga häurde det ofta,att
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,Sa hcir sag stugan ut .son, Risberg b.vggde vitl Djäkneberget.
Kortet cir taget.fran en oljemolning gjord av H. Johansson.

korna kommo och tittade in genom fonstren!
Fru Risberg berättar vidare, att hennes man var med

och dikade ut Djäkneberget, som då var bara "tallbuskar

och vatten". Kapten Lidman hade emellertid börjat sitt
genomgripande omdaningsarbete påberget safirma år som

de båda unga flynat in i sin stuga vid dess fot, sedan blev
det snart annat utseende däruppe. När vattnet och tall-
buskarna kommit bort och de nyplanterade träden och
buskarna började skjutaupp, blev det en riktig rusning av

folk upp tillberget.
Lidman kom varje morgon och hiimtade dricksvatten ur

vår klilla, och åt gamla boktryckare Bergh med familj ko-
kade jag kafiFe många gånger liksom åt andra, som sökie
sig upp till lugnet på berget. Och om söndagarna kom
skarpskytama marscherande med musiken i spetsen och
en hel massa folk i släptåg. Jo, då var det liv och rörelse
på berget, mycket mera än nu. Men det värsta var att så

mycket "slo" hölltill diir om nättema.

Aven l\{ariaberget - ellerLahmansberg, som det då hette,

r ar på den tiden mycket besökt av stadens invånare, be-

råttar tiu Risberg vidare. Där var då en servering och ka-
gelbana. "Mina pojkar reste många käglor daruppe åt

stadens herrar" . Sommarkviillarna brukade regement smu-

siken spela vid serveringen och då rådde givetvis ett rör-
liet liv på berget. Det varju inte så gott om forlustelsestäl-

len i Västerås den tiden, och inte hade man så lätt lor att
komma ur sta'n heller, man hade ju varken tåg, velocipe-
der eller bilar. De forsta ångbåtama mellan Västerås och
Stockholm hade däremot börjat gå någon tid innan fru
Risberg blev stadsbo

Det är, som synes, inte så liten minnesskatt 90-åringen
formått gömma genom år och mödor. Hon har också åt-

skilligt mera att berätta om sitt eget liv
under 70 års vistelse i Västerås. Efter
12 års äktenskap blev hon änka, men

glfte så småningom om sig ochfick då

namnet Risberg. För 10 år sedan blev
hon änka på nyft, denna gång efter 44
års äktenskap. Risberg var under de

sista 35 åren av sitt liv anställd vid sta-

dens gasverk, han hade bl. a. tillsyn
över Vattenborgen bakom Djäkneber-
get, och hon åtnjuter foljahligen en år-
lig pension från staden. Denna uppgår
till 750 kr, och hon är sålunda på ål-
derdomen befriad från ekonomiska be-

kymmer. I sinabåda äktenskap har hon

haft tio barn, av vilka åtta ännu leva.

Aldsta "barnet", en dotter, ar i 7O-årsåldern och även de

övriga äro "tillmyndigålder"komna. Omkring den gamla

frodas nu en talrik skara ättlingar i fyra led, alltså barn,
barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarns barnbarn.

Den hedervårda åldringen åtnjuter alltjamt ganska god

hiilsa och hennes andliga vigör, for att inte såga vitalitet, zlr

i örvanansvärt gott behäI. Hennes hörsel och qm 2iro god4
och minnet sviker inte ofta. Livlig av naturen iir hon allt-
jamt mycket rörlig av sig och gör gåirna påhålsningar här

och var hos anhöriga och vänner. Varje söndag går hon

också till metodistkyrkan, vilken hon i ett 40-tal år tillhort
som en mycket intresserad och uppoffrande medlem. Till
om sondag har hon for öwigt bjudit metodistlorsamlingens

medlemmar på ett samkväm i Kyrksalen. Jag har ju länge

sagt att jag skulle bjuda dom på lite kaffe narjag fullde 90,

men jag kunde då forstås aldrig tro att jag skulle bli så

gammal. Nu ärjag i alla fall dar, och det ska bli roliS att ffi
sebåde gamla och unga vånner samlade diiruppe iKyrk-
salen.

Den gamla har under vår vistelse hos henne aldrig släppt

ett handarbete, med vilket hon sysslade närvi anlände, ur
sina händer. Och når vi stå fardiga att gå letar hon fram ur
en kista ånnu ett arbete, som hon den senaste tiden med

egna händer utfort: en liten röd och näpen, stickad klän-
ning, passande ör en ettåring. Den är åmnad lor någon av

de yngsta inom sliikten. Så gå den ganrlas kärleksfulla tan-
kar till de unga, som spira upp omkring henne. Lyckliga
små, och lyckliga 90-åring!

Kjell Risberg

Denna artikelvor införd i I'L'lfebruari 1931. Per.s<tnuppgifter
om Sofia Ri.sherg och hennes ncirnraste.finns pa sidan I 7.

l-)
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CHRISTIAN FREDRJC SEBALDT
PRJiSTSONEN SOM BLEV TRUMPETARE I KARL XII:S ARME.

Jag harblivit ombedd av re-

daktionen att skriva några rader

om en intressant person i min sliilct

och har då valt trumpetaren Christi-

an Fredric Sebaldt, som var min morlars

mormors morfar. Min framställning ba-

serar sig på olika skriftliga källor, som

jag funnit iVadstena Landsarkiv och

egna slalcrforskningar. Mycket mer skul-

le säkert kunnaberättas om denna märkli-
ga man. Om hälsa och krafter står mig bi,

kanske jag ffirmöjlighet att återkom-
ma i ett senare sammanhanq med nya

uppgifterom honom.

Först några ord om släkterna Sebaldt. Släkterna Se-

baldt eller Sebald, Sebalt, latiniserat Sebaldus och Seibolt

härstammar ursprungligen frånNurnberg. Namnen är här-

ledda från Sankt Sebaldus, Nrirnbergs skyddshelgon.

Så långt man kan komma tillbaka med efterforskningar,
har Christian Fredric Sebaldts lorftider på manssidan varit
präster. Själv foddes han 1680 (döpt 2 maj samma år)

som son till en präst Henricus Sebaldus i Trebbin (sydost

om Berlin) i dennes tredje äktenskap med Anna Sabina

Lehman. Vid l6 års ålder "övergav" han sin fader och

begav sig till den i nejden opererande Svenska Armön.
Han blev då antagen som trumpetare i Östgöta Kavalleri.

Det är mojligt, att han redan då hade en viss lardighet i

trumpetandets konst genom sin morfar, somvarit fiilttrum-
petare. Christian Fredric deltog sedan i Karl den tolftes
falttåg iPolen och Ukraina. Han hann under denna tid även

gifta sig med Maria Christina Sparre fl 1688, dotter till
regementskvartersmästaren N Sparre i Pommern.

Efter slaget vid Poltava blev Christian Fredric och hans

unga hustru fängarvid Perevolotjna den l juli 1709. Han'
kom sedan att tillbringa 13 fu i fångenskap, lorst iMoskva
och sedan i Vologda. I Moskva foddes familjens första

barn. Carl Fredric (1713) och Maria Christina (1716).

1719 dog hans hustru i Vologd4 dit familjen forflynats och

Christian Fredric stod nu ensam med två små barn. Så

länge var han dock inte ensam, for redan foljande år gifte
han om sig med Anna MariaHogvald (Hogvaldsdotter),

fbdd 1703. År-talet for det nya åktenskapet år något oså-

kert, men ett tredje barn, Johan Adolph loddes omkring
1720 och man är örmoda, att kontrahenterna då var gif-
ta. Han och familjen återkom från ffingenskapen lorst ef-
ter fredsslut et 1722 Han tog då vägen över Finland, dar

l{

familjen vistades en tid, troligen hos anforvanter till hans

andra hustru. Denna var sannolikt av finlandsk härkomst

och det år kanske diirlorjag inte hittat några uppgifter om
flodelseår, ödelseort och foräldrar i svenska kyrkbocker.

Sonen CarlFredric kvarstannade i Finland, där han ge-

nomgick gymnasiet i Borgå. Efter detta fortsatte han sina

studier vid Åbo Akademi. Hans skolgång och fortsatta
studier bekostades av översten vid Nylands dragonrege-
mente. Johan Carl Ramsay. Denna Ramsay hade tidigare
varit major vid Östgota Regemente och blev tillfångata-
gen vid Poltava. Det är troligt, att han under fängenska-

pen lärde känna familjen Sebaldt och deras öde och ville
senare hjälpa dem. Efter avlagd examen vid Åbo Akade-

migick CarlFredric en lysande framtid till mötes. Han

blev itvå omgångartalman iborgarståndet och 1777 justi-

tieborgmästare i Stockholm. Han var en iwig motstånda-

re till Gustav den tredjes maktutvidgningsplaner. För att
"oskadliggöra" honorq lät kungen adla honom. Han väg-

rade dock att betala introduktionskostnaderna och dem

fick kungen sjiilv stå for. Han, den forna trumpetarsonen
var dock twngen att ta säte i det adliga ståndet, men där

lär han inte ha yttrat sig en enda gång. Carl Fredric hade

två söneq men båda dog i ung ålder. När han sjalv dog
1792 utslocknade den adliga ätten Sebaldt och sköld-
märket kossades i St Clara kyrka den 25 oktober 1792.

Carl Fredric var ör sin tid en i många avseenden märklig
man. I ett eftermäle heter det om honom: "Han var en

råttvis domare, ståndaktig medlem och skicklig ordforan-
de i ett riksstånd som gjort sig berättigad till vordnad och

anseende äfuen utom gränsen afhans eget tidehvarf'.
Men nu åter till Christian Fredric Sebaldt. Efter vistel-

sen i Finland flyttade han över till Sverige, diir han erhöll

fullmakt som trumpetare vid Östgöta Kavalleriregemente,

ljust kompani. Första tiden bodde han på Herrsäter i

Värna socken. Efter några år tilldelades han 2 st krono-
hemman Högtomta iUkna socken och 1 st skattehem-
man Olstorp iDalhems socken i Kalmar lån. Dårtill erhöll
han wå hästar och en tunna spannmåI. Högtomta inneha-

des av Christian Fredric hela tjänstetiden ut och han efter-

träddes 1747 av sonen Johan och 7776 av sonsonen

Christian Eric. Efter den senares död l8l3 innehades Högt-
omta ytterligare några år av dottern Anna Maria och hen-

nes man Lars Westerström. Sålunda hade lyra generatio-

ner Sebaldt innehaft trumpetarbostället Högtomta under
en tidsrymd av 90 år.
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Enligt samtida kallor lar Höglomta ha varit rätt stånds-

mässigt bebyggt, dlir det låg mycket vackert vid stranden

av sjön Vndomen. Den bestod av en huwdbyggnad och

ett tiotal inventiösa uthusbyggnader, som lor tanken till "en

viilbestiilld mindre herrgård". Huwdbyggnaden uppördes

dock forst i borjan av 1800{alet.
I äktenskapet med Anna Maria Hogvaldsdotter föddes

12bam, av vilka I I uppnådde wxen ålder. En av dessa,

Anna Margareta Sebaldt, fodd den l3 november 1729

på Hogtomta blev min stammoder. Christian Fredric eller
"Herr trumpetaren", som han alltid kallas i kyrkböckerna,

synes i yngre år ha varit rätt välbestalld att döma av de

åtskilliga tackoffer, som han står antecknad for, troligen i
samband med dop av barn. Enligt kyrkboken skulle han

ha varit i svensk krigstjänst i inte mindre än 44 år. I ett
brev från ftiltmarskalken H J Hamilton av den 6 oktober
1 7 4A till Krigskollegi um rekommenderar h an S eb al dt ti ll
underhåll från Vadstena Krigsmanshus. Det är dock obe-

kant om detta beviljades. Christian Fredric Sebaldt dog
den l6 mars 1756 pä Högtomta (av frossa och feber).

Hans andra hustru Anna Maria Hogvaldsdotter hade dott
redan den 24juli 1748.

Till sist några ord om Arura M argarera Sebaldt. Hon gif-
te sig I 7 57 med frålseinspektorn Jonas Lommerin. Han
var fodd 1718 i Lommaryds socken i Småland och nam-

net Lommerin härleder sig antagligen från hans fodelse-

socken. I familjen foddes 9 barn, av vilka ett, lllrika Ele-
onora, fodd den 12 september på Stora Alvika, gifte sig

med klockaren Johan Petrus Bergstrand i Jonsberg och

blev nåsta länk i min släktkedja.
Med detta slutarjag min krönika. Ifall någon läsare av

dessa rader kånner till något mer om släkterna Sebaldt,
Lommeriq Hogvald och Bergstrand vorejagtacksam, om
Ni vill ta kontakt med mig.

Sigy,67.4 Fran.sört

Rastensgatan l0 721 62 I'cistero.s k1.021-116152

Blandat
Om Stall- och Skolmästare i allmänhet.
Hvad cir en Stallmåstare?

En wälaflönad man med guldbroderad kage, sporrar och
wärja samt trekantig hatt, hwars pligt ar att uppfostra häs-

tar till Statens gagn och forkofran.

IIvad cir en ,Skolmastare.)

En ill belonad man i grå , neddammad och trasig surtout.
utan sporrar och hatt, med rotting i stället ör wäja, hwars

pligt är att uppfostra menniskor tillfåderneslandets nytta
och örädling.

,ir en Of,er-,Stollm(istare en i Staten högt uppsail person',)

Ja, han har General-Lieutnants rang och heder och wär-
dighet; emedan han uppfostrar-håstar.

Httrtt att,ses en Skoltttcistare?

Såsom en högst obscurt ting, utan någon rang, heder och
wärdighet, emedan han har att uppfostra-menniskor.

rLT 1856

Rävsaxar mot gurktj uvar.

Twenne särskildta gånger och sednast forl. natt, hafiva

okynnige personertillåtit sig att uti Kungsträdgården ska-

da både Gurk- och Melonlawar. Tio R:dr R:gds utlofivas
till den som upptäcker och namngifuer de obudne, hwilka
senare jemwäl underrättas derom, att i händelse ytterliga-
re besök göres, den obehagligheten intråffar, att Specu-

lanterne stadna qwar formedelst de Räfsaxar och fotang-
lar som hädanefter nattetid å ombytte ställen komma att

utlirggas.

Westerås den 26 juni 1850.

J.P. Rytterström.
1Z,T',1850

Appropå "pigdebatten"

En ung och anständig Flicka från Dalarne,som flera år for-
ut innehaft Huspigetjänst,önskarbekomma dylik i Weste-

rås den 24 nåstkommande April. På lon göres mindre af-
seende, blott ett godt bemötande, och kunna hedrande
witsord företes, då anmälan göres å detta Boktryckeri.

|t.7'27 2 185I

Inte avskräckt.

Jag Carl Gustaf Andersson hwars hustru Fredrika Ers-
dotter, som är flygtig och otrogen, i flera år warit från mig

borta, will från henne wara skild för att ingå nytt äkten-
skap, om hon icke inom natt och årtill mig återwånder.

Björksta och Broby den26 September 1853.
rLT 1853

l5
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EftErlyEniilgnr
Nummer I

I min forskning harjagfastnat på enryttue,ArulersWang-
elströnr, född Hanssort. Anders blev approberad
17431021som ryttare vid Norra Uplands Compani och

placerades i Wångelsta, Uppsala-Näs forsamling. Vd
mönstringen finns uppgift om att han är 23 3/4 år och fodd

i Västmanland. Han vigdes 1 7450 1 0 1 i Harbo lorsamling

med Anna Olsdotter och de frck 17457004sonert Hans.

Anders och Anna finns därefter i husforhörslängd 1747 -

1749 i Risbo, Harbo forsamling. Dårefter har jag icke

kunnat finna dem. Om Någon har uppgifter om Anders

öre 1743 och makarna efter 1749 är jagsynnerligen tack-
sam.

BertilAndersson
Mkingagatan 5l 753 34 Uppsala

tel 018-20 35 27

Nummer2
Jag heter Thoma.s S.jölund ochbor i Vasa i Finland. Jag

slaktforskar på min fritid och hör till Vasanejdens slakt-
forskarflorening. En av mina forlader kom från Västman-
land. Han hette Johan Jacobsson Lindberg född 1741

och kom till Närpes i Finland omkring 1763. Han vigdes

17631218 med Margareta Henriksdotter Södergyan i
Tj ärlax Närpes. Hon var fod d 17 4l I 030 Johan var var-

geringskarl i Tjärlax by Närpes åren 1763-1771.Frän
är l771var han soldat på rote nr. 75 Närpes kompani.
Roten fanns i Norrnäs Närpes. Efter sin soldattjånstgöring

blev han nybyggare vid Österback Rangsby Närpes.'
Han flyttade troligen dit år 1788 och levde dår till sin död

1808. Nybygget kallas ånnu i dag for Lindberget. Idag

bor endast en familj där. Mina mor öräldrarvar lodda där

och båda var åttlingar till Johan Lindberg. Enligt soldat-

rullorna varJohan fodd i Västmanland. Känner någon till
denna Johan Jacobs.sort Lindberg så vore jag tacksam

lor alla upplysningar.

Thomas Sjölund
Ngvägen 3-7 | 69

65 350 Vasa Finland Tel (0) 6-3 l5 25 69.

l6

Nummer3
Jag söker forladertillBoelius Olai Murcnlts lodd i Rom-
fartuna år 1600 och dod iSaltvik på Åhnd är 1669.

Hans far hette Olau,s eventuellt med tillnamnet Mtrur'.

Jonko Niemelå
Idvägen 2 A 3

02170 Esbo Finland
Jonko har skickat necl lite uppgi.fter om Boetius Oloi. Desso

.finns hos Sten-()t,e.

Nummer4
Undertecknad söker loräldrar och ödelsesocknar lor fol-
jande personer.

1 Mjölnaren vid Högby kvarn, Simtuna
Johan Grönbergfödd 171712(12) och gift 1:a

gången med Bri ta Wal I be rg död 17 72 Ctrft 2'.a

gången med Kerstin Ersdotter" död 1781.

2 Bonden i Mälby, Frösthult
Eric Larsson ödd 17(07) och hans hustru

Brira Ersdotter född 172303(27\, död I 781 1018

LeifElmhov Ö. Storgatan 86, 5 tr.

553 21 Jönköping tel 036-19 03 03

Nummer5
Innan jag slutade min anställning vid Vlisterås kommun och

"övergick" till släktforskning skevjag om ålderdomshem-

met Karlslunds hundraåriga historia vilket resulterade i en

bok utgiven av Västerås kulturnämnd (boken finns i slakt-

forskarnas bibliotek). När jag forskade om Karlslund fick
jag klara lorhållningsorder att bara skriva om institutionen

och ej om enskilda personer. Det gavs annars anledning

att fundera över vissa människoöden, som var forknippa-
de med Karlslund.

I början på detta sekel foddes i ett flertal fallbarn till
ogift a mödrar under mödrarnas tillftilliga vistel se på Karls-

lund Det var deras enda tillflyklsplats sedan de blivit upp-

sagda från sina anstållningar (oftast hembitraden) hos sta-

dens borgarskap. De flesta av dessa barn blev sedemera

av fattigvårdsstyrelsen placerade i fosterhem hos den som

begärde minsta ersåttning. Sextio kronor per år var en
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vanlig summa.Naturligtvis kan man undra hur det gick lor
dessa barn, men den frågan går inte att besvara utan om-

fattande eft er:Forskning.

Men nu till saken! Det är nämligen så att jag från ett par

häl hört talas om en verklig solskenshistoria. Det skulle

vara så att en pojke kom till en bonde itrakten av Sala

(Gullvalla har niimnts) och senare blev pojken adopterad.

Bondeparet hade inga egna barn. Pojken ärvde sedan

gården. Tyvän har jaginga beståmda besked om nitr det-

ta skulle ha inträffat - om det nu ens har inträffat!

Om nu någon kan stilla min nyfikenhet år jag tacksam

for en meddelande på tel. 021-13 86 7 5 .

K.G. Eriksson Patrullsatan l6 723 50 I'ci.stera's

" Efterlysning. "
Några i styrelsen har tackat nej till återval nästa år varfbr
valberedningens ordlorande Ingela Engelbrektson önskar

forslag på personer som Ni skulle vilja se som medlemar i

styrelsen. HarDu något namn såvill hon gärna ha det. Du
kanske sjalv kan tänka Dig att hjälpa till i styrelsen? Ring i

så fall till Ingela på telefon 021 - 182254.

Finns det någon händig man eller kvinna som kan trjålpa

till att serva våra läsare på biblioteket? Om Du har anlag

lor sådant arbete kontalcta:

Sven Olby t{n 021-204 94

Forts. fran sidan 13. \'cir korna ntotade,s ivall......

Person up nsifter om Anna S of a And er sd ot t e r Ri sb erg.

Född 1 841-02-19 i Säby Död 1932-04- 13 i Västerås

Gift forsta gången 1861-04-14 i Dingtuna med Carl
Petter Petterssorr, född iDingtuna Gft andra gången

1877-06-23 i Västerås medJonasRisberg. Född 1845-

12-14 iFloda (D). Död 1920-09-20 iVästerås.Sofias
farvar Anders Larsson, född 1804-11-26i Dingtuna.
Dod 1854-01-20 iDingtuna. Anders Larsson med fa-
milj bodde 1833-18a8 på Löpdal i Säby socken där

han arrenderade en gård. I 848/49 övertog han arrendet

på "Academiehemmandet" i Frendesta, Dingtuna, efter

svärfadern Carl Olssort.När Ander.s Larssort dog bod-
de änkan, Cothorina (llrika Carlsdotter', kvar på går-

den till 1872 dähon enligt huslorhörsliingden flyttade till-
Kofbäck Arrendet på gården övertogs av sonenPer Gu.s-

taf, somvid faderns bortgång var 16 år.

Kjell Risberg Arrgst,cigen I3 830 13 .1s

"Klåckaren" Ahlstrand
fu ts14 ddn 28 november undertecknade "klåckaren"
Nichol: Ahlstrand sin uppgift till "Mantals- och Skatt-

sh'ifningen " frr år 18 l5 i Norra Solberga socken i Små-

land. Så hiir skiver han. "Undertecknad, nyttlar silfver fick-
uhr och tobak, hustrun Maja Stina nyttjar Siden, organist-

lärlingen GustafNystrand ny'ttjar tobali, men icke bränn-

vin eller fickuk, broder Johan skrifues som forut står. Un-
dertecknad nyttjar även brännvin men andra överflödsva-

ror som äro beskattning underkastade nyttjas icke".

Ahlstrand var fodd i Björkö forsamling i maj 1785 och

dod iNorra Solberga i maj 1874,89 år gammal.

Som framgår av ovanstående hade han sin tjånst som

klockare redan 1814. Kyrkans forsta kända orgel var
byggd av J.M. Caman är l73),ursprungligen for Sunne

kryrka iViirmland och darifrån inköpt år 1817. Klockaren

Nils Ahlstrand hamtade själv verket och monterade upp
det på sin plats. Är t S:0 inköpte lorsamlingen från sin

egen organist och orgelbyggare ett nytt orgelverk om 10%

stiimmor och bihangspedal, 1854 utbyttes en manualstäm-

ma Gedacht 4'mot nuvarande Fugara 8'av orgelbygg-
mästaren Sven Nordström. Nordström var född i Bälaryd

år 1801 och självliird men med ett brinnande intresse som

utmynnade i många fina orglar av vilka en del ännu idag år

i bruk. fu t S: t bosatte han sig på gården Elmeshult i Norra
Solberga, och det är bekant aft han gf orde många besök i

Ahlstrands verkstad där.

Ahlstrandsorgeln som byggdes 1836 flyttades till nya kyr-
kan år 1901 och har nu sin plats på norra läktaren. Efter
en längre tystnad renoverades den I 972 och användes

numera alternatilt med stora orgeln, en Mårtenssonorgel

vilken invigdes 1949.

Till sist; Vixjö stifts organistmatrikel 1851 berättar att

organist och kantorslön var 12 tunnor säd, omkring 30

riksdaler, yste och kollehiv bostad.
Georg N'ordvall.

Kallor:
Norra Solberga, Bygd och.folk.
Kyrkobesh'ivni rtg av, Birger Wkmg.
Dag Edholm i radioforedrag.
Mikrofrlm.

"Klockare" ur,spruttgligen en l,.yrkoljarwre med upp-
gifl att bl.a. ringa i klockorna. Pa 1600-lalet alade.s

de att unden,isa ham, och efterfolkskolan,s införande
var klockaren ofta aven larare. Organistl.jcinstert i
ftiramlingen hade ofta klockarert. Tileln av.skaffade.s

1917.

1,7
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Bokgåvor till klubben

Av Anna-Lisa Johanssons dödsbo

Andersson Tord
Andersson Tord
Berett William Edrvin
Björk Carl redaktör m.fl.
Björklund Stig docent

Cederroth Sigvard
Diös Anders m.fl.
Dreijer Matts
Enochsson Runa
Hebl skrivarverkstad
Hedberg'Ilelvar
Hellquist Magdalena
Hemström Elisabet
Hemström Elisabet
Hofgren Allan
Hvit Inge

Johansson Axel
Johansson Erik
Käller Anders
Lannergård Sven

Larsson Bertil
Larsson Lars Erik
Linderoth Fred. Norbrink Sven

Olsson Henning
Piper Hedvig
Sohlström Arne

Sundquist Nils m.fl.
Wickberg Erik
Wideen Johan

Wideen Johan

Wideen Johan

Wideen Johan

Silvermedalj i silverstaden Sala 1924. Anders Diös b1'gger vidare.

Levande lokalhistoria r Södermanlands län.

Västmanlands liins museum, Huddunge socken.

Arkiv iNorrland 2.

Svartsjö kontrak.
Svenska Turistföreniugens arsskrift I 967.

Var Hembl'gd. Österv'äla. Häfte l-7.
Släkt och Hävd nr. | 197 | . nr.l-2 1982 och nr.1 1990.

Jugansbo Minnen och människor i vära b1'gder. Del2.
Julhälsning fran forsamlingarna i ärkestiftet 1941. 1950 och l951.

Salabvgdens hembvgds- och formninnesförening. Arsbok 1976. l9U0 - 87

Katalog ör,er bvggnader och ör,riga foremäl vid Östervala hembl'gdsgard.

Rrksar-rtikvarieåmbetets fomminnesinventering I 960. Enakers socken.

Den kulturhistoriska utvecklingen i Våstmanlands län. Kulturmtnnesvardsprogram del I

Msans Vänner 50 ar. 1945 - 1995. Minnessknft.

l8

Gy'singe förr och nu.

Koversta gammelbl'.

Den återupprättade kvrkan.

Anders Diös bvgger i Sala.

Bonäs brgdegärd.
Gammal Vaksalabonde berättar.

40 är med Uppsala domkl'rka.

Glimtar ur Alands historia.

Från smäskolehuset vid Släggargatan till K1'rkbacksgarden.

Tegelepoken i Hebr'.

Viktor Larsson.
Mats Westerbergs Lefuemes Beskifuning.

Gårdar och folk pa Gamla Berget.

Runt Önsbacksdammen.

Svenska trossamfund.
Ett bondeår.
Fran I 800+alets Huddunge.

Huddunge socken i ord och bild 1592 - 1977 . Del I -7

Sammansällningar av socken- och kr,rkostämmoprotokoll 1740 - 1892

Huddunge kyrka.
Jakobsberg i Västerås

Organister och klockare i Uppland 1600 - 1870

Den svenska kt'rkan.
Enåkers k1'rka.

B1'ar. hemman. gardsnamn i Österftirnebo.

Bergsmansbrn Halvarsbenning i Norberg.

Bvggenskap i Enköping 1944 - 1973.

Sommarvandring längs Dalålven.

Erk-Jans i Stålbo. Gardsarkiv berättar.

En Färnebosläkts dagböcker 1780 - 1899.

Emigration från Österftirnebo 1850 - 1948.

Statistik m.m. ur ÖsterFårnebos församlingsböckcr.
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Svenska kvrkor. Tidningsurklipp. Samlade i en A4 pärm.
Ett stort antal häften med beskrir.ning av k1'rkor iVästmanland. Uppland. Södemranland m.fl.
Karta öfi,er Westeräs län. Utgifuen af Topografiska Corpsens 1842.

Ekonomisk karta över Enåker 1959 - 1960.

Släktutredningar.
Ullberg Johan Emil. Född 1864041 l. Död 19391 103.

Bäckström Emil. Född 188 I 1203. Död 1955. och Wilhelmina Jansson. Född 188002 14. Död l96l
Kramm Johan Christopher 1690 - 1752 och Munderich Dorotea Magdalena 1700 - 1778

Av Karl Hallströms dödsbo

Ekerwall Carl-Göran
HoffinanKjell
OlssonMari-Anne
Skuncke Herje
Skuncke Herje
Tannenbaum Edward R
TragårdhKurt
Wangby Carl
Död på f ället
Hallen och Marby.
Oviks- och Myssjobygden.

Gåva av Sten-Ove Sandell
Lundblad Torsten Sevalla forsanrling

Nya böcker
Svenska smedsläkter nr. 2. Asp, Sva(ling

Forskarfbrteckningen fi nns att
köpa. Kostnad inkl. frakt 40 kro-
nor. Kontakla Sten-Ove Sandell

eller Sven Olby.

Vid inventering i oktober 1996 saknades foljande böcker i vår bokhylla. Kontrollera om Du glomt att låmna tillbaka
någon bok.
Clemensson Per
Sahlberg Gardar
SundeliusNils
Örnberg L M.W

Oarna i Storsjon.
Jämtland s domböcker och land stingsprotokoll 1 6 47 - 1 648.
Svensk slålktforskarlortecknine I 978.

Slakten Skunck
Skunck-atten. Stamtavlor.
Västerlandets historia
Sliil'ten Tragårdh från Skåne.

Jiimtlands reformator. Landsprosten Erik Andersson i oviken och hans samtid
Till 250-års minnet av jämtlandsarmdn och älttåget över gränsf ällen.
fusskrift 1967.

Ärsskrift 1973 och1975.

Slaktforska! Steg lor steg.

Mera mah åt kungen.

Upplandska sliikttavlor.
Svensk ättart avla nr. 6 (Referensbok).

Kopparbergs läns kalender 1 93 5 -3 6. (Referensbok )
Svenska adelsmäns öden. Facsimilutsåva lr än | 87 2.

Respektera utlåningstiden, en månad. Det kan vara fler som vill låna nåeon av dessa böcker!

t9
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Släktforskartidningar som finns att läsa i forskarrummet.
Stockholms stad (A):
GF-Aktuellt Genealogrska Föreningen

Släkt och Hiird Genealogtska Föreningen

Angelåget Sveriges Sliikrforskarfiiöund
Sliikttristorisktforum SverigesSliiktforskarföÖund
Anropet StorStockholms Genealogiska För.

Dis-Plat' Dis Ost

Anletsbladet Bon'idsbvedens sliikforskarlör.

Stockholms län (B):
SöderäljeProbanden Sodertiiljeslåikforskarlorening
Anbladet Nontiilje sliiktrorskarft)rening

Svsslingen SödraRoslagens Sliiktronkarför.

Uppsalalän (C):
Sl:iktrorskare i Uppland Föreningen slåiktrorskare i Upp-

land, Uppsala
Genealogica betuliensis Björklingebvgdens släktforskarlor

Södermanlands län @):
Anbudet Eshlstuna-Strängnåis slåiktfors

karlorening
AnKnfiningen

KFVForskaren

N.vköpi ng Oxel ösunds sliikforskar
klubb
Ka trinehohn-Flen Vrngåken

Slziktronkarftrening

Hallands län (N):
Hallandsfararesinfor. Hallandsgenealogiskaftrening

Göteborg och Bohus Iän (0):
Västanbladet Västra Sveriges genealogiska ftrening.

Götebors
TidningenSläkldata FöreningenSläl(data

Äksborgs län (P):
Mark-Röfter Marks hiirads sliikforskarftirening
Alingsas Slåiktforskare Alingsäs Sliikforskarftrening
Medlernsblad Trollhättebyedens Sliikforskare

Skaraborgs län (R):
Husftrhörsnltt Skaraborgs slzikforskarftöund
Ättlingen Skörde genealogiska förening
Västgötagenealogen Västgötagenealogiskaftirerung

Värmlands län (S):
Viinnlandsanor Viinnlands sliiktrorskarloremne

Örebrolän (T):
Stroddaannotationer Örebrosläktrorskare
Annodomini Nora s liiklforska rklubb

Västmanlands län (U):
Arosiana Västeras sliikforskarklubb
Sällskapet slåiktrorskame Sällskapet släkforskarne Fa gersta

Kopparbergslän (W):
Ostergötlands län (E):
OGf-tti'r'et
Drskulogen

Jönköpings län (F):
Rotposten

Slziktposten

Medlemsblad
Ane

Kronobergs län (G):
KGF-nrtt

Kalmarlän (tf):
PLF-n1tt

Wara rötter

Gotlands län (I):
ociftllk
Blekinge län (K):
Sliikr-Eken

Kristianstads län (L):
Gvdhingen

Malmöhus län (M):
Skånegenealogen

AnGripen
Asbo släkrblad

Sliilcbron

Östgota genealogiska förening
DIS. Föreningen ftir datorhjiilp i

släkdorskningen

Jönköpingsbygdens Genealogiska
ftirening
Nässjöb1'gdens genealogiska ftir.
Wagger.r'ds sliikt o b1'gdeforskare

Sällskapet Ane Finnveden

Kronobergs genealogiska ft)re-
ningVä5ö

Person- och lokalhistoriskt
forskarcenurun. Oskarslrarnn

Tiust sliikfonkarft rening. V-vik

Gotlands genealogrska förening

B lekinge slåiktronkarlöreru ng

G)ingeslåikt- o hembl'gdsforskar
Iiirerung

Skanes Genealogiska Fööund
Malmö släkforskarftirening
Äsbo sl2ikt- o folklivsforskar-
lorening
Kär'lingebr,gdens slåkt-o folklir,s
forskare

Dalfolk

An-siktet
Sliiktronkaren
Släkt och hembvgd
Firuunarkenltinoch nu

C'enklang

Tunarötter

Gävleborgs län (X):
Gestricia

Starntrlidet

Släktaled

Sliikbiten
ALIRanor

Västernorrlands län (Y):
MGF-rytt
Bäfi'ern'tl
ROJS

Adalingen

Jämtlands län (Z):
JLS-nrtt

FINLAND
Sliiktspejaren
Släkforskaren
Sukutieto

Vära rötter. r'arhistoria Hembygds- och slåkfonkare

Dalarnas sliikt-. hembl'gds- och emrgra

tionsforskarftrening
Folkare sl2ikforskarlorening
Västeöergslagens sliiktforskare. Ludr.ika

Asens hernbvgds- och sliikforsknings flor.

Ludrika
Ovansiljans släkforskare. Mora
Föreningen Slåikt & Bygd i Borlänge

Gästriklands genealogrska ftirerung. Gär1e

Sällskapet sliikfonkarna i Sandriken
Ockelbo Sliiko. Emigrationdorskarft r.

Forskarft)reningen sliikt & bygd
Forskarft)reningen ALIR Sdderhamn

Midiilva genealogrska fiireru ng

H'ä rnösa nds slåikforska re

Ramsele-Junsele sliikdorskarbrenine

Nolaskogs
Adalens sliiktrorskarfilrenine

Jämtlands läns sliikforskarfiirenine

Vasa nej dens S liiktforskare rf
Helsingfors sliikfonkare rf
Datateknik ftr sliikforskning. Helsingfors

Västerbottens län (AO:
Släkten Södra Våsteöotlens släkforskare. Umea

Norrbottens län (BD):
KALD(forskarNYTI l(alixbvedensfonkarftlrerune

2()
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Blandat
150 år sedan.

Under loppet af år l847,hafwa inom Westerås Stads-

och Landsforsamlingar folj ande örändringar intrtiffat, nem-

ligen:

i Stadsforsamlingen:

Födda 90 Barn: mankön 45, qwinnkön 45; deraf hafir,,a

27 Bamwarit oäkta.
Döde personer afalla åldrar 137, nemligen: afmankön 66

och av qwinnkön 71.

25 ägtenskap hafiva blifwit ingångne, och deremot 40 äg-

tenskap upploste genom döden.

i Landsforsarnling:

Födde 15 Barn, 7 mankön och 8 qwinnkön, deraf en oiikta.
Döde 16 personer, 7 mankön och 9 qwinnkon.
Ingångna ägtenskap 3, upplöste genom döden 8.

rLT 5,t 1818

,Sont jcintförelse.fanns det 1027 invanare i I'asteras 1853,

l72l .st. ntcin och 2306 st. ln,innor

Försäljning av slavar.

Kongl. Maj:t har meddelat Guvernören på S.t Barthele-
my, det K.M. anvisat en summa af 10.000 piaster, att af
Konvoy-kommiissriatet under tre år utgå och ställas till
guvernörens disposition, lor att afhonom emot redovis-
ning användastillfrikopande efterhand afpå ön befintliga
slavar med det iaktagande, att qwinnor och barn, samt

män, som sjelfatill sitt frikopande lemnabidrag, böra ega

loreträde.
Slafrvamas antal på ön Barthelemy hade vid I 842 års folk-
råkning uppgått till 531

I'LT ]8J6 2,1

Annonsering

Styrelsen harbeslutat att mottaga annonser ör inforande i
Arosiana. Pris. 1/1 sida: 800 kr. 112 sida:400 kr. och
1/4 sida: 200 kr.
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FASTIGHETSAGARE
Ni som hqr flerfomilishus, vills, sommqrhus.

När kontrollerode ni orq ovloppdedningar cenoct?

Vi inspektenqr entr crvlopp med kqmeru och lömnsr etf
utlåtonde som beskriver lörenc kondition.

Befintligo o"lopp i fostigheter bör kontrolleros med iömno
mellonrum br ott undviko stopp och översvömningor.

Nyo cvlopp kontrolleros br ott se om orbeiet ör rött utftid.

Kontroll innon köp eller försölining w en fostighet, br ott

upptöcko doläo bl i ovloppssystem, venfilofionskonoler,

vindor mm.
tMl 6lz cd* spt clla 14 c* &*Mtuu,.
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c/o Kent Roos
Box 10005
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PORTO BETAT

Det gamla vykortet
Kortet är skickat av Frida Ekblom

ifrån Ekeborg i Sevalla till sin syster i
Uppsala. På bilden syns f.v. Karl Johan,

Ture, Helmy, Matty, Göte och Frida
Ekblom. Även huskatten är med på

bilden. Gården Ekeborg ägs i dag av

sonsonen Bertil Ekblom som välvilligt
ställt bilden till forfosande.

Frimrirket ar arstcimplot i Labacken

den 21'9 1915. Lahacken ligger vitl
jarnvcigen mellan I'-as och Sala.

Texten lvder som.foljer:
Hcir skall ni fa ett kort om ni kcinner igen

dem, nred mångo holsningar ifran oss ollo, vi
har nu fatt irt vor gröda slutar ned potolisen t

tltotgor,, det hlir sa nr.vcket a.f allting i ar Ii
nrår bro h<tppas ni skriver och tolar om onl

kortet gatt.fram.
I'anligen Fritla
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SläktfOfSkafe! \ 9 ) AItt mom dotd ocn stoKtlorcKnlns

Här är firman som har material som passar Er. Vi har datorer,
program och även mikrofichläsare från olika leverantörer.
T.ex. läsapparater från 3 650 kr. inkl. moms och frakt.
Vår adress: Torggatan 36, 578 33 ANEBY Tel. 0380-455 01

h DATAGENEATOGEN
f K)) AItl inom dolo och släklforsknlng


