AROS[AÄW*&
Hösten 1998
Höstens program
Fredag 11 september klockan 16.00
"Historiska arkivet på Svanå herrgård".
Nfax 10 deltagare.
Arkivet har små rum, darfor går det inte att ta emot
fler på en gån-e. Om intresset blir stort så kan vi få återkomma ylterligare eånger.
Anmälan till Larsorve senast tisdag den 8 september på
telefon 021-35 86 91.
Forskarresa till Leksand 12-13 september.
Även i år planerar vi att åka till Leksand och Slaktforskarnas hus för att tillbringa en helg med intensiv forskning. Då det endast finns 26 forskarplatser i salen är
det alltså inte fler ån så som kan åka med, därlor är det
örst till kvarn som gäller. Detta år ett gyllende tilllalle
tbr den som fbrskar utanfiör Våstmanland att snabbt ffi
tag i många nya anor.
Avresa fiån V Ky'rkogatan kl. 08.00 lördag morgon
och hemresa lrån Leksand kl.18.00 söndag kväll.
furmålan om deltagande gör Ni till Peder Danielsson
på telefon 021-755 25 senast 21 augusti.
OBS! Anmälan är bindande.
Kostnad för resan.
Bussresa
2lOkr t o r
Forskarplats
4Q9!. for två daear
Hotell Korstäppan
Logi
Enkelrum 430 kr. per person.
Dubbelrum 330 kr. per person.
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Onsdag den 7 oktober klockan 19.00
"Det svenska utedasset, inte bara en skitsak"
Lokal : Herrgärdets servicehus.
Adress: Knutsgatan 2D
Föredra-q av Kalle Bäck verksam på Linköpings universitet. Ryktet säger att han har en otroligt lormåga
att göra en forelåsning intressant och detta åmne är
naturligtvis våldigt specieilt.
Anmälan senast söndag 4/10 till Sven Olby tfn. 021204 94 eller Sten-Ove Sandell 021-620 65 för beståIlning av kaffe eller the.
Torsdag den 19 november
Lokal: Herrgärdets servicehus.
Adress: Knutsgatan 2D
Arkeolog Ulla Bergkvist berättar om utqrävningar i
Västerås och dess omgivning.
Anmälan senast l5l11 till Sven Olby tfn. 021-204 94
eller Sten-Ove Sandell 021-620 65 för bestållnine a\,'
kaffe eller the.l
December den 10 klockan 19.00
Möte for nya medlemmar.
Personlig kallelse utgår till alla under året nytillkomna
medlemmar.

Lokal: Energi och Vatten
Adress: Carl Hennings gata 2

)J

Vandrarhem

100 kr. per person.
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Anbyte
Söndag 27 september. Område. Vallonättlingar.

Lördag 24 oktober. Område: Socknarna Danmark,
Funbo, Gamla Uppsala, Lena, Rasbo, Rasbokilo
Vaksala och Ärentuna.
Se vidare information på sidan 6.

Anbyte
Södra Dalarna den 3 oktober 1998 i Hedemora.
Arrangörer: Dalfolk, Folkare släktforskare och Släkt
och Bygd
För mer information och anmålan rins Jon Pallin tfn.
0243-865 t6
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Ordftirande har ordet.
Ärsstaimman innebar ingen floriindring av styelsens sammansåttning. \4 tackar ör örtroendet. Vhr inte rädd att
kontakta någon av oss, om du har förslag eller Önskemål
på aktiviteter.

Vårens program hade lockat manga medlemmat vilket
giäder oss som arrangörer. Soldatforskning verkar vara
eKtra intressant med tanke på att så många kom till februarimötet. Vånesan i bergsmannens spår' var mycket upp-

skattad. Bland det man minns bäst ärbesöket i det gamla
kalkbrottet i Guldsmedshyttan. Det var pampigt.
Vi hoppas att ni uppskattar höstens utbud lika mycket.
N{issa inte Kalle Bäck!
Våra AlU-arbetare har åven i år varit flitiga, så nu är
Viisterftimebos kyrkbocker med ödd4 vigda, dÖda 1689i927 renskrivna. Födda i Våsterås domkyrkoforsamling
1622-50 och l8 l6-59 är också klara. Har du några anor

hät som du vill ha kontrollerade, så kontakta mig.
Enligt en artikel som jag läst fanns det endast 350 hus
och 3 16 I personer i Våsterås 1822, vilket borde innebära att Västerflirnebo var stÖrre på den tiden.
Leaders Antikvariat har nytryck av "Charta öfuer Wästerås Höfclingadöme" fran år 1800 till salu for 100 kr. Har
kan du hitta alla byar som fanns i Västmanland på den
tiden.
Jag vill också påminna om

att 1987 års forskarbrteck-

ning på 16 st mikrokort, finns i bokhyllan i forskamrmmet
2

på biblioteket. Här kan man söka på ort, släktnamn och
specialforskning. I den andra hyllan kan du finna medlems-

tidningar från andra föreningar i hela Sverige. Vår egen
tidning skickar vi till över 70 klubbar, så passa på att skicka
in en efterlysning, har du tur så kanske någon kan hjälpa
dig med dina svårfunna anor.
Har du valloner i slåkten, kanske du skall besöka anbytet i Uppsal a2719. Anmälan till 018-223 716. Har du istållet släkten i Dalarna, ordnas det ett anbyte i Hedemora

3/10, tel. 0243-86516.

"Dödskivan" dår alla avlidna i Sverige mellan 1968 och
1996 är med, finns fortfarande att låna ör 20 kr/vecka. V
har också ffitt några CD-RON4 med demoversioner av
släktforskarprogrammet Wn-Family Ar du intresserad,
såring mig.
V kanske ses på riksstämman i Jönköping 28-30 augrrsh

Sven Olby

Du somfått ett inbetalningskort med tidningen har
glömt att baala medlemsavgrftenför 1998. Var vön'
Iig att betalu med detta kort snursst.

Hosten-e8

Från redaktören
Den här gången har vi ett som jag tycker bra tips, (se sid
8) som kommer från Bengt Åkerberg. Själv fick jag på
samma sätt tag i en ana utan att reflektera på att det var en
annexörsamling. NIen nu vet jag bättre så nästa gång jag
inte finner personen i fodelseboken där han eller hon enligt
uppgift skall finnas. gör jag som Bengt, kontrollerar om
det finns en annexfbrsamling.

jag skulle
sätta ut min mors antavla, men jag hade tur som gjorde
detta. Jag tick nämligen ett telefbnsamtalfrån en annan
medlem iklubben (Lilly Leonardsson) som hade saffIma
anor i Västerfärnebo. Det visade sig att Lilly och min mor
var tremänningar. Jag fick också ta delav hennes forskning, som avser "släkten" i \'ästerFårnebo, en forskning
som varväldigt noggrannt och våldokumenterad. Tack
Jag var våldigf fundersam i forra numret om

Lill_v för detta.

därför till att skicka in en antavla så kanske Du 1år
svar från en släkting, precis som jag hade tur att ffi. Jag
kan också konstatera att klubben har många äldre skickliga slaktforskare som dessvårre inte deltager i vår mÖtesverksamhet. Ni som inte deltager kanske skulle ge oss i
styrelsen en iiten r,'ink om orsaken.
Det är kanske fel möteslokal, veckodag eller tidpunkt?
Hör gärna av Er.
Se

Stea- )ae Saodzl(,
Sekreteraren presenterar sig!

AROSIANA

ter avslutad skolgang blev jag lastbilschauftr och senare
lagerchef imin fars foretag. Så småningom tillbringadejag
två år med studier på Sigtuna folkhögskola. och sedan
ytterligare ett par år på handelsgymnasium i Örebro. Efter
dessa studier flyttadejag till Göteborg
fu tq00 började jag att arbeta hos det stora öretaget
.

ASEA, vid dess Göteborgsfilial. fuet därpå flytade vi,
d.v.s. min hustru Birgitta och jag hit till Vasterås. Niir Ni
läser detta har jag just avslutat mitt yrkesverksamma liv
med fortidspension. Det blev alltså drygt 32ir päASEA/
ABB. Under dessa år harjag på min "fritid" studerat juridik, ekonomi, marknadsforing, är teleteknisk ingenjör och
arkivarie.

När det gäller loreningar av olika slag, harjag nog varit
ganska akiiv även där. fu för närvarande medlem i Västerås Amat örradioklubb. Odd Fellor.v. KFLIK-KFLM,
S veriges Sändaramat örörening, St ift el sen B erg slagsarkiv,
Nåringslivet s Arkivråd, Slliktforskarklubben i Nora, DI S Aros samt Västerås Sliiktforskarklubb.
Mitt intresse for slaktforskning väcktes under hösten
1995, av en ren händelse. Det var så att min hustru Birgitt4 som redan hade hållit på med släl<tforskning en tid, ville
ha min hjälp vid ett par tillfallen, att tyda vad vi brukar
kalla "krummelunser". D.v.s. handskriven text som är svår
att läsa. Det blev en utmaning mot mina kunskaper som
arkivarie. Jag ville se om jag klarade av att låsa de gamia
snirkliga och sirliga handstilarna i de olika k-wkobockerna
på mikrofilm och mikrofiche, och på den vägen är det.
Om någon undrar över mina anoq ffir man l'äl konstatera att jag har många och i en del fall också långa anor i
Bergslagen, på min morrnors sida. Morfar hårstammar från
Arbogatrakten och socknarna dåromkring. Farmor däremot var västgötska, med alla hittills kanda anor i Skar aborgs län. Farärbodde större delen av sitt liv iTidaholm i
Våstergötland, men han var född i Grånna i Jonkopings
län, och hans forftider kom från Rogeberga socken strax
söder om Huskvarna. Om någon är intresserad mera i detalj av var mina anor finns, kan man börja att studera forskarfiorteckningen utgiven av Våsterås S läktfors karklubb.
Lirrma hcilsni ngar

fran

.se

h'ete raren

Larsotte Ronmn

Nytt bibliotek

Lursottte Romun
Hej alla glada slliktforskarkamrater. Då har det blivit min
tur, att ge Er lite information om min person. Mitt namn iir
Larsowe Roman, jag öddes och växte upp i Örebro. Ef-

Emedan ett Sockenbibliotek för Westerås och S:t Illans
Församlingaa enligt Församlingarbeslut, kommer att nåsta år borja sin Verksamhet, så uppmanas hårmed enskilda, som wilja till denna nyttiga inrättning något bidraga,
ware sig med penningar eller böcker, att sina bidrag till
Pastor öfiryerlemna.
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\':irutflykten på nationaldagen den 6 juni 1998.
\'ånrttlr kten genomfbrdes sotn planerat den 6juni och hade
"l Berqsmannens Spår". Trettioen av klubbens och
tenrat
elv a ar DingtLrna-Lillhärads Hembygdsforenings medlemmar h.ide annrält sig att ölja med på resan, med familjen
Ronran som tärdledare.

Köping, Arboga, Fellingsbro,
Frör i och Lindesberg till Fanthyttan där Lars HagstrÖm
fiån Lindesbergs museum steg på bussen fbr att guida oss
under rundtilren iGuldsmedshytan med omnejd, dlir vi
bl a besökte Gr"rstaf!'asas silverqruva, Stripa järngruva
Resart gick r,ia Dingtuna,

och Larsbo kalkbrott

Efter nrndturen fortsatte vi med
bussen r-rtefter sjön Uskens stränder
till Si-egebohyttans märkliga och
mäktiga bergsmansgård tiån borjan
av 1700-talet. är mötte musdeintendent Elinor GustaVSSon upp På
gårdstr"rnet och guidade oss runt i

\/i fortsatte tärden långs med Fåsjön ochNorasjön

in

till

bergslagsstaden Nora, eller Dagmar Langes deckarstad
Skoga, ör att äta en närande lunch på den lilla stadens
Stadshotell.
Efter lunchuppehållet ställdes ftirden mot Pershlrttan. Av
guiden Elin Sorman fick vi veta en hel del om h1'ttan, masugnen, kol-ladan, och vattenhjulet och dess stangang. Efter
den rundvandringen smakade det gott med kaffe/the och

dopp i Antikkaföet.

Vi fbrtsatte med bussen på slingrande Kilsbergsvägar
via Nerkes Kil, Frösvidal, och Filipshyttan till dagens sista
resmål Garphyttan och Bruksmusdet vid Garph--ltte Wire.
Hår mötte guiderna Folke Larsson och Gunnar Lundberg.
De visade lorst en video om brukets nuvarande verksamhet. därefter delades vi upp itvå grupper for att lättare
kunna se och höra under rundvandringen i musdet.
Under hemresan mot Västerås berättade Tomas WaldorFtiån Dingluna om gamla bruksjårnvägar och musdijärnvägar som vi passerat samt om Ekomuseum Bergsla-

husen.

\'i

hade for en sådan här bussresa ett perfekt resväder
med solibland och moln ibland.
Retbratet fr än L ars otrt e Ro ntu ns penna.

Limerick
Bergsmannens son i Siggebohyttan
Hanbyggde ny bergsmansgård han.
I fäderns gamla stuga
fänns knappt plats for en fluga.

Nya huset rymde gott; en Bergsman/

Birgitta Romun
Våggnrålningar i l:i ergmansgården
+

Några limerickar som tydligen är inspirerade av vår bussutflykt till bergslagen.

Det har brutits kalk vid Larsbro Bruk,
men brytning av kalk har kommit ur bruk.
Nu skall det vara
armerad vara
Ty bruket av kalkbruk har kommit ur brukl

Ort i Bergsiagen vid namn Nora
kan ej räknas till de stora.
Vorden stad år sex-ton lyrtio-tre.
Besöks i marknadstid, av Gummor tre,
som är'en de. ej sägs vara stora.
Birgitta Romun

Nlinn esan teckni n gar från m edlemsmötet 20 april
1 998.
Ett drygt 3O-tal medlemmar hade mött upp i Herrgiirdets
servicehus kafd for att lyssna på Inger Ekbom når hon
berättade om "Häxprocesser i Västerås stift".
Gustav II Adolfs tätpriist var JohannesRudbeckius. Han
kom att blibiskop i Västerås i28 är. Häxprocesserna pågick fi an I 65 O-talet till slutet av I 680-talet. Det var Biskop Olaus Laurelius som inforde dessa processer i landet
och det var Biskop Johannes Rudbeckius som fick stopp
på häxprocessema i Västmanland innan de egentligen hade

börjat här.
Inger Ekbom nämnde bland annat att man under denna
tidsperiod hade Gudstjänst kl.05.00, Högmässa k1.08.00
och Aftonsång kl.13.00 på eftermiddagen. Barn i 8 -10
årsåldern övades i katekesläsning dagligen
Det lorekom häxråttegångar även i Norge vilka delvis
kom att påverka situationen i Alvdalen i Västerås stifts
norra del, det var i l st som dömdes som haxor i Alvdalen.
En av flera klarsynta präster i landet, var prästen i Gävle
Peter Pontelius. Han örsökte på flera sätt att stoppa "häxsmittan" men lyckades inte helt med detta.
Ett av de mer kända fallen i närheten av Västerås år den
s.k."Kårrbo-pigan" som var anställd på Ängsö slott. Hon
hade enligt sågnen blivit "bjuden" till en fest och vittnen
som sett festen menade att det var en "blåkullafest", detta
gjorde att pigan blev anklagad for "häxeri" ett halvår senare. Pigan dömdes tbr häxeri till doden, men sattes forst
i ftingelse i våntan på avrättningen och dar fick hon "lära"
sig vad "hiixeri" handlade om. Hon awättades l2 maj 1668
och skulle brännas, men hennes far fick ta hand om kroppen och begravde henne i vigd jord på Kärrbo kyrkogtud
An

te c knatle

g;1

orde Larsowe Ro man.

Annorlunda idöer om an- och
stamtavlor
Senaste nurnret av Arosiana innehOll en artikel med ovanstående rubrik darjag visade mina idder om hur man kan

forbåttra läsbarheten i an- och stamtavlor. I en anmärkning sist i artikeln beskrevjag hurjag lagt in personnummer - inte de ottciella - i mitt släktforskarpro_qram, DISGEN 7 och uttryckte samtidi_st örhoppningen att detta
inte skulle leda till några konstigheter i bl a DISBYT. TiUsammans med DIS-Aros harjag gjort ett forsök som risade att forfaringssättet inte leder till några oväntade konsekvenser. Men man måste vara noggrann, personnumret
måste stå efter det sista örnamnet och det måste finnas ett
mellanslag mellan detta och personnuffret. N{ed hänryn
till hur lätt det zir att göra fel så avråder DISGEN-experterna från metoden. En foljd av metoden innebär att om
man redigerar t.ex. en ansedel så att förnamnen skrivs ut
lore ellemamnet så kommer personnumret mellan for- och
eft ernamnet, d.v. s. Nexander Gottliebx 1847 - 1 Åkerberg,
vilket inte ijr slirskilt snyggt
Istället kan man lågga in personnumret som en anmiirkning till namnet. Då fär man i stället Alexander Gottlieb*
Åkerberg 1847- 1 . I DISGEN går det att söka även på
text i anmärkningar så mojiigheten att söka efter en person
med hjalp av personnumret finns kvar.
Apropå personnummer; jag har lagt in personnumren
åven i mina renskrivna utdrag ur kyrkböckerna. Jag har
dessa utdrag i en ordbehandlare och genom sökfunktionen i denna år det enkelt att söka upp alla ställen dår en
viss person forekommer, även om stavningen varierar eller om endast fornamnet anses.
Bengt Åkerberg

Skatteuppbörd
Uppborden afKrono-utskylderna har i dag pågått inom
staden, och trängseln affolk warit så stor, att mången ffitt
wänta flera timmar, for att blifiva af med sina pengar och
fä sin debetsedelqwitterad. Det skulle wara en stor fordel
både for uppbördsmännen och de betalande, om till ett
annat år olika tider bestämdes lor olika qwarter af staden,
så att man åtminstone någorlunda r,visste, når det wore
möjlig1 att framkomma till uppbördsbordet.

,,LT

1859

Annons
En tupp, som håller sig hemma och ej ropar, så att örntåliga grannar pröfivas for hårdt, åstundas köpa i stället for
en, som lorliden Sondag igranngården ihjälslogs.
L.Fr. Bjurström
L't,:i !8.i8
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Datariksdagen" den 25-26 april.

Sven Olby och undertecknad var med på denna konferans där det presenterades en hel del intressant information for den som använder dator i sin slaktforskning.
Anders Svensson fiån Landsarkivet i Lund talade om
"Demografiska Databasen lor Södra Sverige" Det är ett
projekt dar kyrkbocker från alla socknar i Skåne (till att

borja med) skall läggas på datamedia.
Uppgifter lrån kyrkböcker läggs upp på särskilda blanketter. Uppgifterna matas därefter in i datorn. En annan
projektdeltagare kontrolläser sedan samtliga poster på dapå
t aut skrift ema mot ori ginalkyrkobo ken. Rättning utfors
listorna. Sedan görs motsvarande råttelser i datom. Projektledaren kontrollåser posterna. Niir han kontrollerat och
godkant registret skickas detta till Landsarkivet. Dår kontrolleras det iinnu en gång innan det slutgiltigt godkännes.
Peter Berkesand demostrerade sedan det registerprogram som användes av Demografiska Databasen.
Sören Edvinsson från Umeå universitet talade om projekt "Indiko" som skall göra Demografiska Databasen tillgängligt på Internet. Socknen Tuna i Sundsvall är redan

Juan I;onseca och ,1nn-Cathrin Hciggstrom./'r'on SI -lR.

Olof Cronberg redogjorde därefter om DIS nya satsning "DISBYT 2000" där tanken dr att man skall kunna
göra anby'ten med datorn. Sammanfattning lor egen del
ger vid handen att äntligen böqar alla på olika hålli Sverige
att arbeta på samma sätt så att en gemensam standard kan
skönjas.

Sten-Ove

idag ti'itttillgängligt på InterNet OwiS material måste man

abonnera på.
Stefan Fogelvik från Stockholm talade om en CD-skiva
med "Nlånniskor och miljöer på Stockholm SÖder 1870-

Anby.te

1930. Detta projekt in-eår i det officiella programmet for
" Stockholm-Europas kulturhur,udstad 1 998 " . Söderskivan
är ett samarbete mellan ArbetarrÖrelsens arkiv och biblio-

Föreningen Släktforskare i Uppland inbjuder till anbyte for Vallonättlingar.
Tid: Söndag 27 september 1998 kl. i 1.00- 15.00
Ka.slctrtjegatan 2 ligger'öster om E1 i kor.vtingen Ar.stagatan-Ku.\tdtiegatan. Kör in fran I'1 pct H.ialmar
Branting.sgatcur och parkera pu Ar.slctgtttcrrt eller Hialmar B ran tin ggctlctt v id B rant i rt g.sko I a n e I I e r B rcm ti ng-

tek, Föreningen Stockholms Företagsminnen, Landsarkivet i Stockholms län. Stockholms stadsarkiv och Stockholms stadsmuseum.

CD.n innehåller ett flertal olika databaser, bl.a. Rotemansregistret som var ett folkbokloringssystem i Stockholm I578-1926. Dessutom c:a 2500 bilder på kartor'
konstverk och andra arkivhandlingar plus 2000 fotografier. Det var våldigt intressant att kunna lolja en viss person
(på en kartbild över Sthlm-söder) hur han flyttat mellan
olika adresser och där markeringar kom upp på kartan
och visade var han bott. Fotografier på hus visades också
på kartan var de hade funnis i kvarteret.Det fanns även
mycket annat på sarlma skiva och lor den som har anor
på "Söder" under denna tid skall överväga om det inte
vore idö att köpa skivan när den kommer ut senare under
1998. Jag skulle göra det om jag hade någon ana dår
På söndagen presenterade Thomas Hermelin, Genline
sitt projekt "KyrkböckerOn Line". De hadebörjat i Småland och resultatet kommer på Internet så småningom.
Dårefter lämnade Ann-Cathrin HäggstrÖm och Juan
Fonseca, från SVAR en lägesrapport om sin satsning på
" Digitalisering av kyrkböcker"
.
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Fortsättning från sid

1

.storget.

Område: Vallonättlingar. Den som inte har tilllalle att besöka träffen kan ändå anmäla sina vallonnamn och vara
med i forsk arfortec kni ngen.
Öv rigt : Sllllskapet Vallonättlingar medverkar med information.

Kostnad: 80 kr. inki lunch.
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Giiller socknarna. Danmark, Funbo, Garnla Uppsala Lena"
Rasbo. Rasbokil. \'aksala och Arentuna.

Bondehövdingen Hallvard Gråtopp
Släkten Jakobsens stamfar
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ooS var !'efall ett bondegods, 19 gårdar hörde då
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Slaktens gamla namn var Vefäll från Drangedal i Norge
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tästigheten. \'etäll var den största och miiktigaste i Dranqe-

.:t,
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dals hiirad.

Vetällssläkten är mycket stor och utbredd. Den går helt
tillbaka tillbondehovdingen Halvard Gråtopp som reste

.

ri

de norska bönderna mot danskväldet.

I Telemarks Arbeiderblad Skien, av den 2 januari 196-<.
kan man läsa en utörlig beskrivning om Halvard Gråtopp.
bl.a. sägs att han tillhorde svenskätten Tre Rosor.

Gråtopp var gift II:a gången med en dotter till Engeibrekt Engelbrektsson i Södervike Jämtland, som då horde tillNorge.
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En silverring finns på Vrålstad med initialerna E.E. S. sonr
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Hallvard Gråtopp
og

bondereisingi

i
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500 års hogrid

deledare

i Norge I

hembygden hade han
flera namn, "Halvard
d6! 10. iuli t938
På
Gråtopp" och "Herren
Vrålstad i Tsrdal
Halvard på Roaldstad"
var några (öre år 15-.0
hette det Vrålstad).
Han samiade en hår och drog till Osio år 1438 och slogs
mot danskarna, och det år troligt att han dog i det slaget
På 1340-talet var det tre bröder som ägde gården.
Aslak, Olaf och Gunleik Halvardsson och de hade änt
gården efter sin far.
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Till Sverige inflyttade i slutet på1800+alet Andreas Jacobsen och han bosatte sig i Osta, Gysinge bruk, sortl
bruksfiorr,'altare och flottningschet. Jacobsen brukade är, en
herrgården Non Ekedal i Enåkers socken, vilken han erhållit igåva av den norske politikern och finansmallnerl
ASTRUP Norr Ekedalvar tidigare fideikommiss och innehades på 1740-talet av baron Frisendorff. Nlakarna An-

Halvard Torbjörnsson
var hans rätta namn och
han var känd som bon-
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Gråtopp

L'cisleras 1998 Gert Jacohsen
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skall stå lor Elisabeth Engelbrelcsdotter Sodervike.
Genom Steinar Nilsens far Nils Pedersen Vefald. sonr
r ar gift med Kan Steinarsdotter går släkten helt tillbaka till

ders och Helle Audrine Jacobsen vilar på kyrkogården i
Enåker. Han är den svenska grenens stamfader.
Faktaup pgift erna är hämt ade fiån Universitet sbibl iot eket i Oslo och Universitetsbiblioteket i Uppsaia.
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I " LLurde Soga ' finns en ar,'bildrins (tr-" ck ) al ett skinnbrev
som handlar t-.nr Aslak och OlafHah ardsoner fiån Roald-

sLrl reste till Trondheinr ar. IjiL. och besökte Olav
den heliges cra\, Det är pråstert i LLrnde sortt har skrivit
brer et och der är trolist att Tordai \ ar allte\ till Lunde den
girn,ren. nreu \ art anne\ till Dransedal senare.
Brer et lr,'der sorn töljer tiitt ör ersatt till sr enska
iill ullt tl( :t,',; .'er tller lri)r tlattu i,t't't .'tttttlt'r' \il;rtl<t.: rprci.st
stacl

I)tr l.!!tt(lL't t'rt it.il.:ttitr,g ittetl ell [::rtlt'r tLI'. t,<ir .gi)t'hel;annt ott
\,,!n hajt' hrevet tttilf. i1r'1i'y 1 )i41 o1 lt .1.:lok

1fs'::11 i.i'1t1fsy

Ilttllt Lrttl.ti)ttti' iit' tir' nttttd :o(l;rt/ttt(itt. ,J()(f(t rtclt lietlerliga
h()it(lri'. ,ttlt liL;t' !,tt at iuru till tltir irclig: t )lLrt l \idurrt.:
....iit'it ... it(i] .:. l(rl'.
\!tii :1,'itt tit'Li.' ,tu ittitt ltoit ltll Ltilit .!rt,l,t t, i t t i.tl;r tr. a I l .\' i
li,,ii !rr't',:lt'ttt t..;,rlltt .ttitl. ot lt ltrt,'t' i/i'l/i ri, lr trtr l i t i lc r po .si rt
t t

t

t

t

l

'iit! l,,ir tl ( tti:i ,,t;h tlait htli.qe ()ltrt.
\,'.r'ir'.'1 i .ttrttttri.t
'rol i tlel heligtt rtt't't I

li

t

(/.9.

t'tr ( it't'.!rtr.tclit':

l

-|

(.

11111111111ggn

nd.\t

AROSIAI{A

Hasten -e8

Varför hittade iag inte mina anor?
I flera fall har det inträffat att jag inte hittat mina anor, t
uurje tall inte ien forsta omgång. I t.ex. husforhörsliingdema
lor N{ariefred (D) anges att min tärfars farmor Nlaria Andersdotter var född 1814-07-07 i Sunnersberg. Det finns
bara en församling som heter så och den ligger i Skaraborgs län (R). Men någon IVIaria Andersdotter kundejag
inte hitta i ödelseboken. Jag gav upp. Så småningom kom
jag dock underfund med att Sunnersberg var moderflorsarnling i Sunnersbergs pastorat med wå annexörsamlingar,
Gösslunda och Strö. Detta kan man läsa sig till iden inle-

dande beskrivningen av församlingarna i SVARs kataloger, enmöjlighet somjag inte klindetill örstagången. Jag
fann till slut Marias ödelsenotis och namnet på hennes fior-

åldrar i Stros fodelsebok. Sedan var det bara att nysta
vidare.
N{in fru stötte på motsvarande svårigheter i sökandet
efter hennes fartar Anders Johan Johansson tbdd 185410- l9 pågården Petersburg i Fråmmestad (R). Enligt noteringarna tbr Främmestad flytade han 1872- 10-05 till
Ryda (R), där han också återfinrs i husforhörslangden. Han
flytade därefter 1873-10-24tillLevene (R) men i husfor-

hörslängderna ör denna lorsamling finns han inte, däremot ien av annexförsamlingarna. SparlÖsa. Några är senare. I 876-10-21 var det dags lor en ny tiyt' denna gång
till Sårestad (R). Här inträflar samma sak, han finns inte i
Särestads husförhörslångd, men dåremot i en av annexörsamlingarna, Flakeberg. Där stannade han bara ett år;
enligt noteringama i husforhÖ rslangd och utfl ynningslängd
flytade han 1877 tillbaka till Främmestad. Men dår åter-

fims han inte och inte helleriannexörsamlingen Bäreberg.
Nu kände vi genom hörsägen till att Anders Johan en tid
arbetade som kansågare vid byggandet av norra stambanan. Men var? En titt i Svensk Uppslagsbok gav vid handen att delen Holmsveden - Bollnäs invigdes i 878. Varbr
inte se efter i inflytningslängden lor Bollnås! Tyvärr, ingen
Anders Johan dår. I skrivande stund har vijust rekvirerat
husibrhorsiångden lor Ljusdal, där nästa etapp på stambanan pågick

Lärdomen är således att det var vanligt att pråsterna angav pastoratets eller moderfÖrsamlingens namn även om
personen ifiåga foddes i eller flyttade till en annexfrrsamling.

Ytterligare ett fall. Min frus farmors far Carl Johan Johansson fbddes 1823-03-26 i Huwdhultakvarn' Algotsboda (H), bildade familj och bosatte sig i Fur, SillhÖvda
(K) Enligt hustörhorsllingden 1 8 5 6/ I 860 lor Sillhövda flyttade familjen till Bredabäck i samma lorsamling som enlig
8

uppgift i langden ska återlanns på sidan 662. Men hiir intråffade det miirkliga att långden slutar på sidan 461. Yar
finns sidan 662? En studie i SVARS katalog sade oss att
Sillhövda utgör en utbrytning från Fridlevstad (K) och ingår ipastoratet Fridlevstad. Alltså borde de saknade sidorna finnas i Fridlevstads husforhorslangd från samma
tid. Men där fanns bara sidorna fram till sidan 574. En
närmare titt i SVAR:s katalog visade att Rödeby också
ingick i samma pastorat. Kunde det vara så att grånsdragningen ändrats i samband med utbryningen av Sillhovda?
Vi rekvirerade husförhörslängden for Rodeby och där
fanns ytterligare några sidor, bl.a. sidan 662 och familjen i
Bredaback. Den gården 1åg tydligen i det område som
med tiden blev Sillhövda men som något senare överördes till Rödeby.
Md utbrytningen av Sillhövda och iindringen av gransen
mellan Fridlevstad och Rodeby delade man helt enkelt
husfbrhörslängden itre delar, en del gicktill Sillhovda, en
del blev kvar i Fridlevstad och den tredje sattes in i Rödebys kyrkbok.
Bengt Åkerberg

Saxat
Ett kejserliga ryskt deket dtir pabjudet att hådanefter inga
årsdagar afwunna slag skola festligt firas, med undantag
af årsdagen för slaget wid Pultaw'a, årsdagen för Rysslands inträde och Sweriges utgång ur de mäktiga staternas
råd.

,'LT 2.5 t862
örolampa wårt land genom att bland
sina segerlester ensamt bibehålla wår armdes nederlag wid
Pultawa. Allmänt ärman öfrryerens om att derpågifiva ett
ärligt swar. Det bäst talande - man synes wara öfiirerens
derom - wore att resa Carl )OI:s bildstod. En Inbjudning
till Swenska folket att genom sammanskjutande af penningebidrag åstadkomma en dylik minnesstod iir utfiirdad.
,'LT t862
- Ryssland har sölc

Fruntimmer
I ett sällskap i hufirudstaden kom någon att fråga om skil-

naden emellan wälkanda och "wdl kända" fruntimmer. "Äh
mitt herrskap, det iirju helt klart," infoll den bekante Svante

H. "De förrahelsar man på, och de sednare helsar man
pcl'llLT 1863

Hösten-e8
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hansson finns loljande:

Exempel på
"Wådeliga händelser under 1600-1800-talen"
hämtade ur kyrkbockerna i ÖsterFärnebo av Anna-Lisa

Antavlor

Johansson
1695 den 29

Till släktforskårnas kän nedom
I det material som foreningen fick efter Anna-Lisa Jo-

Anton Johansson Enåker 1 883Lars Englund Österf?irnebo i 848- 19l I ( 2 st. med något olika uppställningar)
Sten Oskar Runo Hedlund Enåker 1928Gertrud Lindqr,'ist 1897 Per Henr Tallroth Nlalingsbo 1823Hilma Dorotea Nlelin Enåker 1883-1916
Anton Johansson Enåker 1883-1955
Stamträd
Antädertill CarlEingal. Helmer Emanuel, Anna-Lisa och
IngaEnglund.

Pärmar med släktutredninsar:
S1åkten Söderström
Anders Ols, N. Ekedal Enåker samt Lotta Englunds slåikt.
Johan Hjalmar Andersson Viby I 876- 1 933

Anders Söderström Naddbo, Gunnilbo 1811-1884
Lars Ersson Englund 1848-191 I Fors, Västerf,ärnebo
( 3 pärmar)
Bonden Eric Jansson Surtorp, Surahammar 7744-

SläldenAnjou
Karl Emanuel Englund \87 4-1949
En påirm innehållande Anna-Lisas fbrskning king prosten

Nlunktell.
En pärm med ftiljande avskrifter:
Födda i Huddunge: 1688-1697, 1,699-1810, 18601865. 1887. 1898.1923
Vigda i Huddunge 1688-1714, 175l-1763. 17641815. 1860-1861, 1863-1866, 1869-1897. 1923.
Döda i Huddunge: I 688- 1 702.1704-1863.
Inflyttade till Huddunge: 1714-1740, 1743-1744,
1763-1765 (vissa år åven utflyttade).
Döda i Västerlövsta. 1738-1 741, 1762-1763.
\/ästerlövsta ftirsamlings dödbok: En del personalia
(spridda år).
Vigda i Nora: 1730. 17 53-1760, 1779.
En pärm med ftiljande avskrifter:
Vigda i Enåker f692-1807.
Husfiirhör Enåker 1692Födda i Enåker 1692-1802.
Döda i Enåker 1692-1814

ltaji

blef Execution fönättad med Soldaten Michel Hansson o Skinnarbo lor Blodskam och dubbelt hoor med halshuggande och nedgräfi,vande nohr på
heden wid Sochneskillnan.

1704 den 11 Now. blef Execution forrättad med Hustru
Brita Jonsdofter for sitt mordbrännande i Nässja by med
halshuggande och brännande

å

båhle på allmänningen nohr

på heden.

1753 l4ll2 Anders, bonden Anders Olsson i See son,
död afett ol.vckeligt fall uti ett Kar med het bråinnwinstillredning. 5 åhr.
17 7 5 2 4 I 1 Tj

enstePiga Brita Parsdotter i Gysinge, dod

af

oos i en badstufwa. 28 år.
1830 24110 Jan Jacob Hillborg, F{japsmed. Drunknade i

d.3/l 1831.27 är.
18329/2 OlofAndersson, B BerrekNr. l. Drunknade
på svag is. 4l år. ( Om detta skriver Carl Ersson iÖhn i

Elfuen. Begr.

sin dagbok: " d. 9 de Drunknade Farbror i Berrek och
hästen medvid Ängsön")
1833l}lL Per Olsson, Torp son Österänge. Drunknade
und. is på Nfiilaren. Begrafuen iBalingsta Kyrkogård enl.
erhållit Pastors bevis.22 är.
1833 4/5 Anders, s. af Torp. A. Persson, Alderhulten, af
ett påfallit uthus eller Spånlider, 10 år 6 mån.
1833 27 /6 Erik Larsson, Dagk. Sterte Nr.2. Iirjälslagen
av åska. 36 år Ur dagb: fukade så fasligt att hon slog ned
i Sterte och slog en ko till dods afuen karl i samma gård
dog.

1833 5/8 Anna Jonsdotter, B :enka Bro Nr 3 , vådligt död
genom ett fail utör en trappa. 70 år.
18341612 GustafErsson, Dagk. BerrekNr f . innebränd

ienkolkoja

35 år.

1834 30/3 CarlHellström, NIåst. Smält. Gysinge. Drunknat i Elfuen . 43 är.

1834 30/3 Anna Brita, dott. af C. Hellström. Drunknat
tillsammans med fadern. i4 år.
Hellström och hans wå döttrar hade med en kalke hämtat
hö vid Solängssundet, men isen brast och alla tre kom i
vattnet. Ena dottern kande en sten, som hon stäilde sig på
och ropade på hjälp. Nödropen hördes till Sävedskvam,
och folk kom till platsen och hjälpte henne i land, men
fadern och systern drunknade. Stenen hon stod på ar vid
lågvatten synlig i vattenytan, och den kallas än idag Hellstrom.
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lnstruktion
för tornyåhtoune = gitven åu 1748.
il jllgvknn sLall hafva sino viss d /ocnväktave, af hvilko , föt desto böttre voksomhets
skul, alltid 2:ne tilliko vavle nott skola i /ovnet vakt hälla, om rrinteren emellen den I
och
()ktobev och sidsto ilDavtii ifrån kl. I och om qlommaren emellon den t
"flpviJ
sidsta 1leptemb et, itrdn kl. tO om aftoo en, intil den tid om ntorgonen, då ringning sher till
rötton tid
/Jottacnas öppnon de. Jövsurnrnnr någon /ocnväktave, näv dess bövd äv, ett i
infinne sig i Totnet, böte första gången J dalev, andve gången dubbelt, och 7:die gången
miste tiensten, men btiver han oldeles ute, ellev, föv än rötten tid äv, gåv devifrån, hnve
tiensten vedan förverkat. .$nver någon logligt fövfdll, då skol den av de andw, som nörmest
i otdningen ät, vaktgiöraadet i hans ställe förrättn,

skola undet påryäende vakt, vor ngcktre, sotnt flitige och voksRmme, och
håtta utkik på otlo sidor ov qftode n, ocb nogl eftevse, om någon fnrlig ttd sig nögorstädes visa * ()ch pä det rnon om deros voksamhet så mgcket mero må vnra föY,vissod,
åligger det dem, ot hvor fietdedels tima, å alln sidor ov lftaden ropt genom .f;läcklur hvad
klockon äv. $etvödes någon med försummelse derutinnon, eller sover, etler ocb är dvucken påt sin vskt, böte förs ta gången I delev, sndvs gÄngen dqbbelt och tredie gången avsöttes'
!i må nåryon i /ovnet radlko /obsk, hafvs onnarn b* eld, etler tiltåta det någon dnnnn, vid
stroff nv f8 por spö' /imat skada dätef, miste livet,

il /owväktsvna

Bld vora tös, skola de genast klömta, och genom 4luven utroPo
i yilket Qua*et det ät, samt med klämtningen sedon fortfara så 1ön9e olgckon på1fu,
aktdnde ortt det sker hastigore och långsrntmtre alt som tlden til- och oftager. Jörsummat nåryoo /ocnväkJate, ot med lrlömtning gifvo f,Jden tidigt tillkänno., när han det bordt,
eller kunnrr yorse blifva, ptikte med 40 ddlev, eller i brist på botum, nled spöslitande och
vare oldrig mevu ombetrodd, en sådon sgssla at förrätta. lftrottet må härröra df dess
uteblivnn de utut /ovnet, jglleå, 1$ömnaktighet eller vod sonsn dess skuld det hälst
varo må, Tppo, sig l1llåd-€ld om dogen, då skold /ocnväl+tntni geo*st sig uPP i /ocnet
begifva, och med klämende på somma sätt sig förhålln,
3) -9å snort de fövmärka

l0
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Pehr Gustaf Tengmalm Västeråsläkaren som även var ornitolog
På vårvintern, i början
av mars, börjar ptirluggloma åter ropa sitt taktiästa läte i våra västmzurländska barrskogar.

"Våttehund" kallades

örr i folkmun.
Den troddes höra till

den ofta

trolien och tillsammans
med de andra nattliga
djuren vara i tjänst hos
det onda.

Förtjänsten av att fbr
första gången beskriva
piirlugglan vetenskapligt

tillfäller provinsialläkaren Pehr GustafTengmalm, som verkade i Västerås i slutet av 1700-talet.
1700-talets siut var en stor epok i den svenska naturv'etenskapliga forskningen. Linni! var naturliglvis den störste, men i hans fotspår kom månqa framstående naturtbrskare att gå. En av dem, dock till yrket läkare, var Tengmalm, somfråmst kom att intressera sig för omitologin.
Tengmalm öddes den 29 juni 17 54 i Stockholm Fadern, som hette Anders, var auditör, d v.s. jurist i krigsrätten dZir. Vlodems namn var Helena Donner. Pehr Gustafhade enligt håvdatecknaren Backlen "av naturen begår,'ats med lyckligt snille och utmärkt anlag lor boh'ett".
Detta lyckliga sniile lorde Tenemalm via enskild unden'isningI772 till Uppsala, där han inskrevs som student vid
Stockholms Nation.
Familjens ekonomiska v'illkor var dock inte lysande och
det var med hjålp av farbrodern, som var järnhandlare i
Uppsala, som Tengmalm tick möjlighet att studera. Han
borjade med de klassiska vetenskaperna, språk och filosofi och lortsatte sedan studiema med natun'etenskap och
medicin. Ekonomin tvingade dock Tengmalm ut att "konditionera" d.v s vara lärare i olika adelslamiljer iNlälardalen. Han undervisade således både justitiekansler Liijenstråhles barn som de grevliga barnen De la Gardie.
Under sin tid hos Pontus De la Gardie på Aimare-Stäket samlade Ten_emalm material till vår kanske äldsta lokalfäuna. Den kom att publiceras i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar 1783 under titeln ,"Omithologiska anteckningar gjorda vid Aimare-Stak i Uppland"
I 7 7 8 återv.ände Tengmalm ti ll Uppsala och utexaminerades vid den filosofiska fakulteten. Äret därpå är han i

Stockholm och skriver in sig för att studera kirurgi, som
han avslutar med det kirurgiska lärobrevet 1782 Under
några år på 178O-talet arbetar Tengmalm som läkare vid

Gimo och Rånäsbruk iUppland.
Sin kontakt med forskningen slapper han dock inte, och
den 14 juni 1785 promoveras han till medicine doktor i
Uppsala. En dryg månad senare, den l8 juli. forordnas
han till "Fristadeläkare iEskilstuna." Det år nu, etter en
läroresa till England och Skottland på ett år. som Tengmalm den 23 oktober 1793 blir våsteråsare. \id en ålder
av 39 år förordnas han till provinsialläkarsysslan i Vastmanland och med bostad i Västerås.
Det är också detta år som han i Vetenskapsakademiens
handlingar publicerar sin mest berömda uppsats om ugglorna och som ger honom en plats i naturalhistorien. Uppsatsens fullständigatitel är "Utkast tilluggleslllktets, i synnerhet de svenska arternas naturalhistoria".
Kunskapen om ägelfbunan var vid denna tid fortfarande rätt bristfallig och Linnds "Fauna Suecica", som kom i
sin andra upplaga I 783, var langt ifrån fullstzindig. Andra
än Linnd fick ta hand om fäglarna och de övriga djuren.
Linnds stora intresse livet igenom kom att bli botaniken.
Tengmalm gör i sin uppsats en grov indelning av uggloma
i dels "de som har uppstående dadrar på huvudet", dels
"dem med slått huvud."
Han påpekar att sj2ilvaste Linnd inte riktigt
hade for sig att hökugglan och päriugglan var olika arter. Att det var så upptäckte Tensmalm bl.a. när han som
bruksliikare i Gimo vårdade bruks-,{*
patron Lefebures naturaliekabinett

Tengmalms upptäckt och
beskrivning av pärlugglan
ledde till att den gavs det
vetenskapliga namnet
Strix Tensmalmi

Det är lorst på vår
tid som systematikerna har tilldelat pärl-

Hökuggla
Bilden fran boken
"Faglar i Europa"

ucslan sitt nur arande latinska namn Aegolius funereus. Länge hette den
också iEngland "Tengmalms owl", i Spanien "Mochuelo
de Tengmalm" och iFrankrike "Chouettede Tengmalm."

Under sin tid som provinsläkare i Vasterås invaldes
Tengmalm 1797 som medlem i Vetenskapsakademien.
Han kom att publicera ytterligare två ornitologiska upp-

ll
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satser i akademiens handlingar. En handlade om törnskat-

biologi och den andra om de svenska doppingartema'
En ytterligare uppsats om blå kärrhöken refuserades av
ämbetsmannen Gustafvon Carlsson och kom trots senare
godkännande aldrig att publiceras.
Lokalhistoriskt skrev Tengmalm en uppsats om en flicka
i Svanå som nös flugor. (Berättelsen kommer i nåsta nummer). Tengmalm rycktes bort ifortid. Endast 49 ät gammal dog han den 27 augusti 1803 vid den rÖdsotsepidemi
som harjade iVästerås. Ivrigt sysselsatt att vårda andra,
såger Sackldn, örsummade han att skÖta sig sjalv och blev

ans

således ett offer

Västerås nya "sommar-

VÄSrE

,l R.ÅS

logo", som borde återgetts i fårg men det går
inte i vårtidning som alla
vet. Den ger på mig intryckavsommaroch sol,
och är trevlig att se på.
Redaktören.

-
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{\afor'foden

lor sjukdomen.

Enligt uppgift hade han en svensk ågelfauna under utarbetande når han dog. Det iir troligt att Tengmalm om han
tått leva längre också skulle ha kunnat bidra till att sprida
lj us över Väst erås-traktens tidiga I 800-fauna.

Gunnor Lisnell

BTTDGET 1998
På årsmötet blev årets budget inte presenterad p.g.a. kas-

sörens sjukdom och då lovade vi att presentera den i nästa tidningen så nu finns den med här

lnkomster
Nledlemsavgifter

Bidrag
Försäljning

STINTNIA:

29 000 kr
6 000 kr.
I 500 kr.
36 500 kr

Hej släktforskare!
Undertecknad fungerar som projektledare för ett i sÖdra
Sverige kallat Demografisk Databas och som sysslar med
att fora över kyrkböcker till en stor databas. Efterhand
som projektet blir kånt strömmar nu frågor in via email'

framfor allt från USA. För att hjälpa dessa svenskättiin-sar
försöker vi nu bygga upp en bas av forskare över hela
Sverige som på tiivillig basis och efter tbnnåga är villiga
att hjälpa till. Rent praktiskt kommer det att fungera som
så att alla frågor fran USA skickas vidare till alla forskare
på listan. Den som hartid, lust ellermöjlighet besvarar sen
frågan.Mer detaljer fär du om du tycker detta är intressant
Hoppas du vill hjålpatill och kanske knyta nya kontakter.
Anders Svensson
Demografisk Databas Sodra Sverige
tfn 044-i9 01 3l
anders. svensson@,ddss. hkr. se

titgifter
Lokalkostnader
Förbr. material

Släktf forb. medlemsavg.
Tlir., porto m.m.
Sv.

Resekostnader
Föreläsare
Diverse
Reserv

SUNIIVTA:

500 kr
9 000
2 500
6 000
6 000
3 000
4 000

kr
kr
kr.

kr
kr
kr.

kr
36 500 kr
5 000

Surrogat
Till gamman for den kaffe drickande delen af menskligheten må meddelas, att Kommerskollegium Utftirdadt patent å ett kaffesurrogat, som lar ofi,v'ergå alla dylika i werlden; också utgör det en blandning afomalet kommalt,lakrita
cikoria, kornmjöloch watten, hw'adan den dyra sockerbiten tyckes blifwa wid förtärandet af det nya kaffet i det
nårmaste öfwerflödig.
L'LT 980317
t2

Radikal kur
Till dr Spring i Watertown kom en rik och tjock man, som
beklagade sig öfiver alla sådana åkommor, som härleda
sig från fetma, maklighet och vällethad. Detta insåg doktorn och sade: "Det gifives ett örtrafligt botemedel. Herm
skail stjala en häst." - "Hwad," sade patienten bestÖrt,
"skall jag stjäla en häst?" - "Ja," swarade läkaren allvarsamt, "ty derigenom att bli eftersatt och undfly, år ni den
nödvåndiga rörelsen, och genom att slutligen bli fasttagen
och insatt påwatten och bröd, nödgas ni iakttaga den diet
som erlordras ör er helsas återw'innande.
tr'LT 1863

Hösten
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Efterlysning 22
Släkten RYNLAN i Västmanland.

Undertecknad söker forskare som har Ryman i sin slakt.
Här är några exempel på Ryman somjag har i min forskrung

Soldat Erik Ryman d.ä. fodd i Nledåker 1770
Soldat Erik Ryman d.y. fodd iMedåker.
Landbonde Per Erik Ryman född i Nledåker 1821, flyttade till Tirringe i Stockholms län, men återtill Västerås
1880 (vet ej hans vidare öde i Västerås)
Tacksam ör alla upplysningar.
N'[ari e -L ou i se C e b r i an (ft;cld R1''m an)
Pepparvcigen 30
123 56

Efterlysning 25
Jag söker föräldrar och födelseforsamling for Johanna
Andersdotterfodd 14 april eller l4 juli 1814 enligt uppgift
i Simtuna (C) men hon finns inte i ödelseboken där. Hon
dyker upp i Skrivaregården i Västervåla (U) år 183 I
och det står inte angivet varifran hon kommer. Hon gifter
sig sedan och flyttar till Fastbo i Altuna (C).
Jag söker också för:ildrar och fodelseforsamling lor Anders Gustaf Persson fodd 20 november 1819 i Badelunda (U) men han finns inte i fodelseboken där. Han blir
soldat där och ffir namnet Ehn.

Kerstin Ml,rberg
I'lorrby, Kumlaby 5038
733 92 Sa[o
tfn. 0221-11 523

Farsta

Efterlysning 23
Slåkten Ekbom (Ekebom).

Efterlysning 26

Undertecknad har startat ett större slaktforskningsproj eh,
som avser att utreda alla Ekbomättlingars härkomst, så
långt det låter sig göra.

En Ekbomslakt från Västergötland finns redovisad i
Svenska slaktkalendern 1980. en annan från Hallsberg
har tidigare redovisats av undertecknad. Övriga Ekbomattlingar verkar ha sina rötter koncentrerade till Uppland
och Västmanland.
Ekbom ( Ekebom ) är ett vid flera regementen använt soldatnamn. Namnet harvidare uppenbarligen också antagits och använts av hantverkare.
Jag är naturligtvis intresserad av att komma ikontakt med
folk som kan ha något att bidra med och dels lor att också
delge andra de resr"rltat som framkommer igenom projektet. De forsta resultaten redovisas redan nu på internet.
Adressen är. www. datadux. se/forskn/ekbom

Gunnar Apelfors
Huvrc{stagatan 19
l7l 58 Solna
tfn. 08-27 17 86

Efterlysning 2{
till Kajsa-Lisa Åkerström ödd 1810I I - l0 i Västlanda, Osterlövsta (C). Gift med Jan Olof
Lohman fodd 1815-06- I I i Wahlnäs, Österf?irnebo (C).

Jag söker loräldrar

Nanct' Sötlerberg
tfn. 021-11 12 15

Undertecknad söker foriildrar till foljande personer:

Nlyrberg Charlotta (Lotta) fodd I 8 3 2- 1 0-2 I i Kila (D)
död 1857 i Ransta, Kumla (U)
Ersdotter Johanna fodd 1836-01-17 i Skerike (U)
Persdotter Brita född 1793-04-14 i Väsby, Ransta.
Kumla (U) död 1842-08-05 iRansta, Kumla (U)
Ersdotter Anna fodd 1759-11-19 i Norrby (U)
Ersson Erik lodd 1731-09-19 i Kumla (U)
Matsdotter Lisa fodd 1732 i Kila (D) död 1798-06-08 i
Ransta, Kumla (U)
lv[ikael Fors
9
Hans.sonsgatan
Ola
11252 Stockholnr

Efterlysning 27
Denna efterlysning iir sa,xats fran tidningen " Slåk1data" som
i sin tur har hämtat den från Intemet.

Pettersson August Vilhelm emigrerade tillBoston USA
1926-09-17 tillsammans med sin hustru HildurMaria Andersson ödd 1897-10-17 i Kolbäck (U) och sonen Tore
\4lhelm frdd 1926- l0- 19. Undertecknad är intresserad
av att komma i kontakt med släktingartilldessa.
dn itldr u nt r' ii,uo l. c tt w. tt s

(Om Du inte sjalv har Internet-anslutning så kontalita gårna någon i styrelsen så hjilper vi Er att kontakta vederbörande.)

]l
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Efterlysning 28
Undertecknad söker upplysningar om silversmeden Johan Johansson (Reuter) och hans hustru Greta Salomonsdotter bosatt i Västerås på 1600+alet. Deras dotter Clara
fodd 1625-06-25 gifte sig med Arendt fuendtsson Grape tiån Lybeck. Köpman i Stockholm innan han flyttade

till Kengis i Tornedalen. Johan Johansson (Reuter) skall
är.en ha varit borgmästare i Västerås.

Ev,a L'ajsteclt
et,a. vci sle dllQstran gvcts. ma

i l - te I ia'

conr

Efterlysning 29
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Det ihopt,ikta och sigillft)rsetlda brevet. Iid brvtttingen av
sigillet hor papperet .skodats nagor varför clet fattas nagra
bokstdver i höger kant.
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Detta brev blev funnet i trossbotten till en fastighet vid
Hålla gård i Vasterås när huset revs 1977.
t+

Upphittaren av brevet har ställt en forfrågan till fÖreningen om vi kan hjälpa till att finna någon person som år
släkt med antingen avsändaren eller någon annan av de
personer som omnämns i brevet. Följande personer omtalas.

Unge Eric Jansson Hälla, Badelunda (U) (mottagare)
Svåger Frans

Carl-Eric
Boström med fämilj
Anders med familj
Lars Fernqvist (avsändare)
Hcisten "Floro" (som avscinc{aren ville ge 100 Rdr samt
sin gantla qrbet.shcist i uthyte.fi)r att erhalla)
Upphittaren år beredd att skänka det till någon slakting
till dessa. Om Du känner igen någon bland personerna
och ärintresserad av att erhållabrevet, kontaklaundertecknad for vidare information.
Bilderna visar forsta sidan och slutet på brevet och som
synes är det avstämplat i Ramsberg den I augusti 1853.
Det varlore frimärkets tid.
Sten-Ove Surulell

Efterlysning 30
Kan någon ge upplysningar om loljande slåikt. Inspektör
Carl Henriksson Hällby gård hade fzra barn, varav tre
emigrerade till Amerika. Erik Arel Henriksson fudd 27

januari 1851 i Säterbo, (Arboga U) blev dock kvar i
Sverige. Jag har kunnat ölja honom ti[ Dingtuna och i husforhorslängden och dår uppges att han tlyltat till Kolbåck
den 19 november 1876. Där har jag inte kunnat finna honom. I bouppteckningen efter Carl Henriksson på Hallby
gård står han som bonde i Soderfors, men jag har inte
kunnat finna honom dar heller. Om någon har uppgifter
om familjen år undertecknad intresserad att ffi ta del av
dessa. Liimna eventuella upplysningar till Sten-Ove Sandell Rosenlund Sevalla 725 95 Våsterås. tfn. 021-620 65
M.t'. h. Iv[arianne H enri kssott G i u.sti

Efterlysning 3 t
Har någon av Västerås forskare hittat en sadelmakare/
gesäll Anders Carlsten? Han skall enligt hfl. vara fodd i
Västerås 1764-03-05. Död i Norberg I 827-01-18. Han
finns i avfl.längd 1777-1802 f. Västerås (20 aug.1784
som nr.5 l). Kommer till Norberg fiån Orebro 1796 och
gifter sig i Norberg 1797. Söker hans loräldrar och övriga
anor. I ovan nåmnda avfl.längd finns nr. 187 Anna Caijsa
Carlsten och nr. 188 sadelmakaregesållen Carl Carlsten (24i
10 1787). Kanske syskon till "min" Anders? Detta år allt

jag har och jag vill gärna ha hjälp. Kan det finnas något
skråarkiv?
Gudrun Nielsen Karlcn'cigen 6 73 713 Fagersta

Hasten-eB AROSIAIV,A

Bokgåvor till klubben
Följande böcker år från Gunnar Larsson Frösthult.
Boken om Uddel'alla. Gunnar Edman
Minnen från linjen Nils Dahlbäck
När Pitebygden fick el. Nils Dahlbäck
Ljusdalsbygdens museum. Människan. Jorden. Skogen.
Lärare och studenter. Stockholms läroverk 1876- 1 890.
Norra Realläror,'erket I 890- I 956.
Sveriges allmiinna läroverksstadgar 1 561 -1905. (1930)
S venskt törenin-e slexikon. L ars GrafstrÖm m. fl
Strängnås stift iord och bild.
Ärsböcker i svensk unden'isningshistoria (9 band).
Ur Lunds och \isb,v folkseminariers historia. (1929)
.

Eneroths pedagogik. ( 1928)
Skånska tblkskolor ( l9-3 0)
Rudb eckii kyrkodi sciplin. Förra bandet. (1928)
Rudbeckii kyrkodisciplin. Senare bandet. ( I 93 0)
Prins Oscars goss- och t'licklaroverk i Askersund före
1817. (lers)
Prins Oscars goss- och t'licklaroverk i Askersund l8l7-

Svenska släkter. Häfte 1:2 1985 Fran Eva Eriksson

Prosten Muncktells dasbok 2. Sevalla. Från K.G.Eriksson

övriga nya böcker:
Våstmanland. Friilsejord och jordaskiften under medeltiden. Elis Hårshammar.

Prästfrun i Västerås. Runa Enochsson.
fusbok for Riksarkivet och Landsarkive n 1997 . Grannar
emellan.

fusbok lorRiksarkivet ochLandsarkiven 1998. Kri-e och
fred ikällorna.

l8s9 (re29)
Folkpedagogiska stift sstatuter. (1929)
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Anslagstavlan.
NordGen 98 år NSTALLI!
Detta på grund ar'lor tå anmälningar.
NordGen 98 var tånkt som en Nordisk konferens och
temat var "Slåktfbrsknine iNorden - då, nu och iframti-

Biblioteket
26 september håller biblioteket ÖppEf HUS. Personalen önskar då ffi hjälp att bemanna våra rum med k-unniga
personer som kan besvara eventuella frfuor om sliiktforsk-

den"

ning. Anmål Dig till Sven Olby.

Forskar Du i Kalix?

Biblioteket har inkopt en ny läsapparat som finns upp-

Nu kan Du köpa omredigerade kyrkbocker.
t7 40-1794
Födelse och dop

ställd och klar. Apparaten är av märket Indus.

Lysning och vigsel

t7 t9-1879

Död ochbegravning 1715-1859
För information kont akt a

ABF-exp

Vi TACKAR biblioteket fordet.

tfn 0923-147

Anslagstavlan i släktforskarrummet har bytit plats och
sitter nu i rummet dår forskarplats bokas.

50

Projektgruppen tfn. 0923-761 50 dagtid
Projektledare tfh. 0923-123 46 kväll

Arkivens Dag.
Den 7 november skall enligt uppgift alla offenliga arkiv vara

öppna. Kontrollera sjalv om Du tånker besÖka något arkiv om det verkligen är öppet.

Från SVAR meddelas att Riksarkivet under hösten 1998,
senast 1 november skall öppna en forskarsal i Arninge.
(Arninge ligger utanfor Stockholm). Där kommer att finnas lryrkoarkivets material fram till 1895, samt Statistiska
Centralbyråns utdrag ur folkbokforingen. I forskarsalen
kommer att finnas 45 platser med läsare och 15 platser lor
anviindare av originalböckerna. Diir kommer också att finnas ett referensbibliotek

lor släktforskare.
l.i
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SIGGEBOHYTTAI{
En Bergsmans-gård. en Bergsmans-by, en Bergsmans-hytta.
Sig_eebohytan upptages i en skattelångd fi-ån 1539,
två till namnet kiinda bergsman Peder Finne och Lars
son. vilken levde än år 1590. När hytan anlagts vet
ej. men den sista drevs

med Per Olsson år 1653. Olof med hustru Marit levde sedan

Nls-

man

på undantag, och Olof avled 1659 i början på året. Han
be-eravdes 91I,87 år gammal. Hustru Marit f. 1590, blev

till 1752. Den låg nara sjon Usken, 73 år avled 1663 och begravdes 1 2/4

ös-

Arvtagaren Per Olsson f, I 63 0 d. I 700, ingick iiktenskap
vid den lilla båck, som från de skogkladda höjderna i
ter slingrar sig ner mot sjön. Platsen år numera utmärkt 1654 med Elin Jönsdotter f.1626 d.1692 De hade många
barn och tjänstefolk. Hushållet bestod av 8 personer
med en
okänt antal barn.
SW</o/11/4.t4'ärae r4t4,,. ti4euta "
Per Olsson var driftig. Han ärvde 1/2 hemman och flory'ano %t/,cao, acl ?elet Tatqe
l53E
värvade sedan den andra halvan. Han var sexman redan
d" /614
?/r/a .4.anaatt

*

minnessten.

0h17,/oaaa
?en 1bau
hkk ?e'rou"r
?e,,Vthu,
0Q ?eoao",
,4adrno )h.oaa
4adzna 4adz+oaaa
lanazt,,*alenaao
Ka{*aa.oaa
EzHa.'e/dä,/:t4't4 4. -A'

1.1572 d,l65E
('16fr d.1700
I 1665 d'ln2
(.16rl d.1775
/.171, d'1902
1.1759 d'lflg
{.1801 d.1tr70
1.8q7 d.l?01
/r06-lEl0

år 1659
1674 deltog Per Olsson i ombyggnaden av Siggebohyttans hytta. fu t OS t blåstes där endast l0 dygn, mellan 10
- 20 april. Nästa år stod hyttan. Då användes istället någon av de angränsande hyttorna, ex. Siggeboda hytta, som
då blåste 29 dygn, från 18 april till 17 maj.
Anteckningar i kyrkoboken lor år I 688: Siggebohynan;
Per Olsson 62, hustru Elin Jönsdotter 62, son Nils 25,
hustru Anna Larsd olter 23. son Erik 28, son Johan 20,
dottern Marit 23 år. Alla var "literata", d.v.s. kunde läsa

7rhz61"ttz4 044444 A"to

lE/0

innantill.

,t4uzartc

110l-1806

Ett stenkast från gamla landsvägen mellan Nora och Kopparberg, låg Hy'ttbyn. I en av gårdama ler"de Lars Nilsson
med hustru och en kånd son, Nils. Om denne Nils Larsson vet man att han var gift och att han hade åtminstone en

son vid namn

Olof

OlofNilsson f.1572, d.1659, överto*q gården vid faderns
död l6 14. Han måste ha arbetat hårt och skött sin egendom väI. fu t OZO, når mantalspenningar borjade erlaggas, skattade han för: 2 hästar, 8 kor, 2 kvigor, I tjur, 'l
gamla får, 2 unga getter, 6 gamla getter, I gammalt svin, 2
unga svin och7lz tunna utsäde. fu 1635 hade han 3 Fat
och 8 Pund osmundsjern.
Det anses troligt att både Olof Nilsson och hans far Nils
Larsson varit läskunniga. Oloföverlät gården på sonen
to

I likboken 2l maj år 1700: Per Olsson i Siggebohytan,
en uppriktig och välbehållen man, begraven öster på kyrkogården, ålder 70 år. Per Olssons maka Elin Jönsdotter
f .1626 d.I692gick 8 år fore honom ur tiden.

Allmogens byggnadssätt.
Bostadshusen med eldstad mitt i huset, dår skorsten gick
ut genom ryggåsen. Dår bredvid "vedkastet" och "brunnen". Vatten vindades upp med vinda - en lang stång med
klump i ena änden, vilande iklykigt trå. En bit ifrån, låg
ftihus och stall och ovanpå dessa höskulle. Bredvid dessa
sädeslada och loge. Mangårdsbyggnadens tak täcktes med
näver och tory uthusen stundom med halm. Ett bra nävertak skulle ha minst tre laser nåver.

f{asten-eE
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Bergs- och nämndemannen Nils Persson som övertagit
Siggeboh--lttan, avled redan 1710, endast 50 år gammal.
Hustrun Anna Larsdotter överlevde mannen med 2l år.
Deras son per Nilsson t. 1691 d. 177,i, gifte sig 3:e dag

HgtornaruntsjönUsken: 5.
1.

S.iggebohyttan, nedlagd

1752 6.

2.
8.
3. S.iggebodahytta
4. Oshebohlttan, nedlagd 1N7
U

Ushebodahyttn

Garpfuttan, nedlagd 1870
Oskeuihshyttm, nedlagd 1919 7. Mårdshyttan, wdWd 1764
Osheuihsstångjörnshammare, nedlagd på 1630-talet.

r tofograftsha hartnn från Lantmtiteriuerket. Medgiuandc 81. 00 75

Stugan rengjordes tilljul och halm ströddes på golvet.
Sommartid kunde man ha löv och blommor. Nlattor var
något som inte örekom, inte ens trasmattor.
Ar 1685 l0 Trinit, ( 2318 ) rustades till dubbelbröllop
vid Si-egebohyttan och Öskebohytan. Sonen Olol f 1657
och sonen Nils fl 1660, gifte sig med varsin dotter till Lars
i Öskebohl'ttan. Karin och Anna. I september samma år
som fadern. Per Olsson dött, var det dags lor dubbelbröllop igen. Broder Johan i Siggebohytan r,'igdes med en tredje dottertillLars iÖskebohytan, Kerstin f.1674 Broder
Erik gifte sig med Ingeborg Vlånsdotter fl 1688, dotter till
N{åns Joensson i Siggeboda.
Ndsta dottern på Siggebohyttan, Margret, gifte sig sedan år 17A22916 med Joen Nzlånsson f.1672, en son till
VIåns Joensson i Siggeboda, alltså en bror till Eriks hustru
Ingeborg \[ånsdotter.
Olov Persson blev änkling tidigt. och han gifte om sig
1690 med en Elisabet Larsdotter från Fanthyttan. Även
brodern Erik blev änkling, hans hustru Ingeborg Månsdotter f. 1680, hangde sig 17 I 8.
Av detta tiamgår att släktskapet mellan olika familjer år
ganska märkliga. Man kan gott utgå ifrån att det varganska vanligt att syskonpar gifte sig med varandra.

Pingst l7 l3 med berss-. sex-, och nåmndemansdottern
Anna Ersdotter ifrån Gammelhytan. Hustru Anna avled i
september 1745 57 år gammal. 2 söner och 2 döttrar nådde r,uxen ålder. Nämndeman Nils Persson levde yterligare 30 år. Han dog 1775.i en ålder av 86 år.
Olof Persson I l7 l9 d. 1802, var näste husbonde på
Siggebohlttan. Olofgifte sig samma år som modern dog,
d.v s.1749. Bruden Nlargareta Andersdotter f .1724 d.
I 803, var dotter till hammarsmeden Anders Ersson Dubblare iHafsta.
Bruden kläddes hemma i krona eller krans. Brudgummen red i tblje, där det tänns minst en trumpetare, vilken
"tutade" lid alla gårdar som passerades på väg till kyrkan.
Bruden åtfuljdes av flera "brudpigor'. Brudgum och präst
foljdes åt till kyrkan. Orsanisten spelade med en eller två
trumpetare till hjälp. Brudparet tog plats i framsta bank
och brudpigorna i koret. Så örrättades rigseln. Sedan man
hemkommit till "bröllopsgården", borj ade vzilplagningen r,'id
dukat bord.
VIan åt 2 å 3 saltfiskäneq lax, torsk. lutfisk, soppa, tårta, ostkaka och allra sist stek. Dessutom kringlor och rån
till brännr,in. Så dansade mar\ och sållskapet som haft riklig fornin,e, roade sig i tlera dagar!
Olof Persson hade nkte om sig att \,'ara sparsam och
snåI. Han var uppe med tuppen om morqnarna I hans hus
gick allt på gammaldagsvis sin gilla gång. Och han var den
siste som bodde i den eamla envåningsbyggnaden. Han
överlåt gården på sonen Anders Olsson redan 1784 och
satt sen som fordelstagare med hustnrn i 18 år. Men han
var ständigt sysselsatt med något arbete. Lång och mager,
med valkiga hander, bojd rygg och färad panna går han in
!

i det nya seklet.

Den 5:ejanuari 1802 åndas hans liv Hustru Margareta
avled nästan på dagen ett år senare. De hade haft fem
barn. varav en son och en dotter efterlevde.
Vid begrar,ningen "tvättades" den dode "ut" och flyttades in i en bod eller uthus. Efter några dagar skedde svepningen, ibland praktiserades den ur*eamla seden, att låta
den dode å med sig igraven, vad som ilivet utgjort hans
lust och örnöjelse. Jordf;istningen skedde alltid på söneller helgdag, vid sammanringningentill Högmassan. Man
"sjong ut" liket, gick sedan hela vägen till staden och kyrkan. Prästen mötte liktåget på ett givet ställe, ör att sedan
under ringningen beledsaga det till graven. Begravningsgåsterna intog sina platser under predikan. Både fire o.h
efter sjongs en psalm, under sången igenskovlades
"gra\/..,{r
av den dodes anftirvanter. Sedan samlades slåkt och,Er;;1.
LI
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till gästabud.

Av årets hogtider var det endast julen som firades' Alla
julsysslor, som brygd, bak, slakt m.m' skulle vara undanstökade fore julafton. Påjulafton kladde man sig i hÖgtidsdräkt och dukade framjulbordet. med lutfisk, sötgröt'
skinka ... ..
Vissa år under 1700-talet fanns det nog hos mången'
intet särskilt att bjuda på! fu 7767 var ett mycket svårt
fi67 föll priset på tackjärn, från
nödår, likaså 17n.
42 dlr till24 dlr vid årets slut. Bergmästare har berättat

k

hurbergsmån kommit gråtande, med helgdagskladerna på
armen. att möjligen få borga lor I eller l/2pund mjÖl och
I/2 kappe salt på kiåderna.
Kopporna harjade socknen 175-+. -69, -87, -93, även
pest och andra farsoter, men de inskränkte sig till staden
och dess närmaste omgivningar. Kolera tbrekom ej alls.

Linde socken räknade är1760 3 5--i0 personer
Linde stad räknade salrlma är 656 personer'
Tillsamman s 4206 personer.
Levnadsåldern var hög. Bland dessa 4 206 invånare var
67 stycken mellan 70 och 80 år, och l2 stycken var mellan 80 och 90 år gamla.
Levnadssättet var enkelt. TidiE uppe pä morgonen, arbetade träget och hårt hela dagen. och tidig till vila. Kosten var enahanda, kött, fläsk, sill, kål och kålrovor, soppa'
gröt, vålling, smör och mjölk. BrÖdet var den fornämsta
fodan, tills potatisen blev vanlig' d.v.s. efter Pommerska
kriget. Soldaterna som då återvände hem hade potatisar
med sig och planterade dem vid sina torp. I Usken fanns
mycket braxen. vilken ffingades och användes till mat.
Kaffe var knappast känt, ej heller socker, man använde
"brun sirap". Däremot nyttjades brånnvin flitigt k tll:
domdes l8 personer i socknen lor hembränning. Husbehovsbränningen frigavs är 1787 på l0 år. Därör brändes
det i varje stuga liten som stor.
Bruket av tobak var van1igl, dock mest tugglobak. Snus
däremot kände man inte till. Myndigheterna begrep redan
då att lågga skatt på "lyxartiklar", såsom tobah blxsäcksur
och glasfonster på boningshus. Ju större och fler flonster,
desto högre skatt.
Jorden brukades itre-års tbljd, nästan helt utan dikrung.
sexraders korn ansågs ge båsta vinst. En dräng kunde ffi
ut en lön pä220 dlr kpmt och fuilt "smårede" d.v.s. 5 par
sverrska skor, I par vantar, I par handskar, 1 förskinn, I
skjorta av lzirft och en dito av blaggarn.
En piga fick 90 dlr kpmt, 5 par svenska skor, I lintyg av
lårft, I dito av blaggarn, I boråskläde, 1 kattunsmössa, I
boråsforklade samt I par handskar med vantar.
Flickor skulle tidigt lära sig spinna och våva, både ull
och lin och även att sticka och sy lintyg.
t8

Bergsmiinnen lat bygga sina hus på små tomter, i närheten av masugnama. Kolhusen låg vid -eårdarna. Tomtema
var så kringbyggda, att när porten till lidret tillslöts' var
gården stängd. Byggnaderna bildade en fyrkant. En stugobyggnad, med vardagsrum. kok och källamrn en bodbyggning, ett brygghus samt stall och ladugård. Snrgan var
envånig, av trä, rödftirgad och med torvtak. skorstenar
var som stormhattar och gjorda av tackjärn.
En resande fransman, beskrev bergsmanshusens skorstenar, "såsom kanoner placerade på hustaken". Som vårmekalla använde man kakelugnar av jårn. Fönstren hade
många små rutor. Dörrar och tak var låga och trÖsklarna
var höga.

Möblerna var oftast "klumpiga" henrgiorda soffoq dragkistor, skåp, träbord. bankar m.m. I kÖket en stor "spis",
där elden brann hela dagen. Helgdagsstugan användes mest
till florv'aring av kläder och även matvaror som ej fick plats
i boden.

Man hade just inga trådgårdar men här och var fanns
äppelträd, krus- och vinbårsbuskar. Kål, rötter och rovor
odlades och såldes. Syrener och är'en rosor kunde påträffas

d.fr oil | u)r r c : a | 8 6 0 -7 0.
.\\'ns hergsmtunten Ant{er.s Antlers'sott med

S i gge h oh1' t |an.s b e rg.sm on,s gar

I forgyuden
h:ct

at'

"sötterttct.

Den24l1år 1759 foddes Anders Olsson och dog den
4/1 l8 18, och var son till Olof Persson på Siggebohytan.
Anders och hans syster Stina gifte sig vid ett dubbelbrÖllop 19121782, systern med bergsmanssonen Erik Larsson från Öskeboh1,-ttan, och Anders med bergsmansdottern Anna Jansdotter också hon trån Öskebohyttan.
Hustrun medfbrde l/2 hemman Nr 3 iOskebohytan,
och Anders hade i sin ägo l/2 hemman av Siggebohyttan

Nr l.
Enligt Jordebok tbr Nerike av år I 784, ser man att den
andra halvan av hemmanet Nrl, delades av två ägare.

Hösten-s8
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Henrrnarret Siggeboh-lltan Nr 2. r.ar Lrppdelad på sex olika agare
.\r I 79-{ har Anders Olsson kopt -i -1 mantalt av Siggebtrlrrttan \r f Han betalade är 17i7 rdr 37 sk. -{ rst. Det
tarrrrs enl I 735-års nrantalslångd. i Siggebohr,'ttan 27 pet-

Anders gifte om sig redan samma år som han blivit iinkeman! Anlian Anna Olsdotter från Björka biev ny hustru
åt Anders. Aktenskapet blev barnlöst, och Cet sågs om
hustrun, "hon lorde liten gladje, men mycket bekymmer till

st-.irer i 10 htrshåll I Sig-eeboda bodde 26 personer i l0
liLrshirll. i Ösker,ik I l-{ personer il6 hLrshål1. sanrt iOskebtrln'ttan- -1-{ personer i 14 matlas
H\ttan rid Siggeboda nedlades iir 1729. och den vid
Siccebohrttan. I 751 Bergsmännen tlck då anr anda Öskr'Lrtrinltan. Öskebohrttan användes iir I 790 under 9l och
ett hllft clvgn och Oskev'ikshyttan 106 d.vgn Anders Olsson r ille anr anda den i 0sker ik Derr lai{ narnlare och han
hacle skatlät sig andelar dar. Efter trti, cket bråk med hyttelasen. r, id de båda hrttorna tlck Anclers sorn han vilie.
0skebohrltan ödelades 1797 \ret darpå beslöts att
ar en Osker iks hltta skulle rivas. Dett revs och en ny hytta
r-rpptirrdes är 1799 på samma plats Den fänns till är 1847
.\rrtlers Olsson r,'ar gill två gånger. I . a hllstrun avled i
april 1805 Hon hade då hunnit rned att föda honom 14
bai-n .\r dessa t,ar det bara i söner cch I Cotter som
ler de till r, r-rren ålder

På 1790-talet hade Anders Olsson borjat b_"-ggandet av
en ny och större bergsmansgård. Det lorsta huset på nya
stållet var loftboden, som står kvar än idag. Sen diverse
nödvlindiga uthus, samt en ladugård, med en liingd av 270

.

huset".

f(81m)
Den nya mangårdsbyggnaden, med en längd av 126 l,
(37,8m), bredd 23 f, (6,9m), uppfordes i två våningar,
med en c:a 28 meters loftgång på andra våningen. Totalt
17 rum, varav tre kök.
Byggnaden bestod av två delar, med ett portlider i bottenvåningen, mitt på huset. Husfblket anvånde den östra
delen av huset. Nlan vet ej såkert när bygget var ftirdigt,
men mellantaket lades in l0i9 1802 enl. intve från byggmastaren.

Anders Olssons far, Olof, tyckte ej om sonens skr1,tbygge, på skogsåsen på hemman Nr. 2. " Inte vet ja ' ra'
pojken tcinker pd, som gersej te'a bygga i tlci hcir
ormcihdle, der ja' haller pa, a bryta berrct' tn'mej, t'ar
gcmg ja' gar och tittaf ' . Så skall han vid något tillftille ha
yttrat sig. iVlan forsökte å gan"rlingen att bese huset, men
icke. Hanforedrog att stanna vid ftihus och ladugård.
Anders Olssons yngste son Anders, lät 1838 inreda
portlidret till sitt rum, kallat "Fars'kammare". Han låt också
bygga trappan till övervåningen. Son Anders minndes också, då det som sedan blevtrådgård, bara var ett kan, sparsamt bevuxet med skog, samt hur en ko en gång i hans tid,
bröt av sig benet i kärret.
Anders Olsson var i sin tid socknens rikaste bergsman.
Morsk, höglardig och korpulent, kallades han "KejsarAnders". Han vågde som mest si så dar 150 kg!
Md bouppteckningen efter honom, år l8 i 8. tänns i boet,
Lösören. f2 7 4l rdr 43 sk 8 rst.
Öskebohytt an ll2 hemman å 1500 rdt dito 1/4 hemman
6750 rdr, dito 1/16 hemman å 187 rdr 24sk
Siggebohytanll2 hemman ä12A0 rdr, dito 3/4 hemman
ä 1800 rdr dito l/8 hemman å 300 rdr, dito 1/8
hemman å 300 rdr.
Mårdshyttan l/2 hemman å 1 000 rd
Bromsjöbo dar ll4 hemman å 400 rdr
Tillgån-ear: 20 179 rdr 19 sk 8 rst.
Skulder. 4 559 rdr 36 sk I rst

Ägde även:
3 112 deli Lerbergs gruvan, å 2800 rdr,
2 Il2 del i Klacka gruva, 6916 rdr 32 sk.
4 delar i Stripa gruva å 600 rdr,
to

-'l

I

del i Sranberget. a 5 rrir.

-l

-1

del i Siggebohlttan. a 5 rdr

barn. De flesta dog i späd ålder, endast 6 av barnen över-

levde foräldrarna. Barnen skolades mer än bergsmans-

I I del i\lårdshyttan Stittrtlta -1ilc'' rdr -ll sk
DcssLrt,rttt agde harr. halr rt O:ker iks kr lr rt- sltg oc[r

barn i allmänhet. Döttrarna inackorderades iLindesbergs
prostgård, och sönerna besökte läroverk iNora och Öre-

kol- och bokhLrs
.\nders.\ndersst'rtr. t lS I 1801. dÖd 8 7 1870' var
.\rtders Olssons vltlrste sott Han v ärte Lrplp ttted stl'r'mo-

bro Hustru Karin avled

hr ttecielar.

1860.

Anders Andersson överlevde henne med l0 år. Under
hans tid anlades trädgården, alledma, terasserna och den
västra fly-eeln byggdes.Mangårdsbyggnaden får undan lor
undan ny inredning. Han ägde också gård i Lindesberg.

Nlen det forelaller som om "Håradsdomarn" knappast,
vare sig kroppsligen eller andligen, lormått fulla måttet vid
jamforelse med fadern, den hogt begåvade, driftige och
temperamentsfu lle " Gamle Häradsdomarn".
Det påstods att Anders Andersson varit god f'ör miljonen, men processer, borgensörbindelser och herremans-

der. sonr tar oriserade sina egtra barn Artders studerade
hos inspekttrr Tr-rneliLrs i Lindesbr. och hos sin tlörntr,ndare
BlorklLrnd Recian I 8 l9 hacie han fiiat till serttransdottem
Karin lsraelsdotter i Bondeborn och erhållit moderns ja!
\ len tlickan tlck tbrst tiilbrirrga ett är ltos "\ loster" i \"asslirnd. tirr att lr.rra sig hLrshåll Pa r årerl l8l(J nlottoq Anders

I J herrtrtran elter str r nlodent
Brollopet stod 26, l0 I 3l(l .\nders Atrdersson tilltradcle trardert. t'i r s hela hentiriartet Siggebohr ttan Nr 2, år
l 8l l. 20 ar :r.rrrmal Han hade då lost Ltt sr skonen. Geltr)n'r ar\ oclt kttp stoc'l hatt ar I S-{0. sL)lll ellsanl ägare till
t\ra hela hernntanl Likson tlilern på sin tic1. ansågs han
"tataste" karl Reclan sont nvgift hade
sonr Linde sr)ckens
han J hästar. :5-l(l krtr. -l-J tlråttgar och pigor och lika
nrånga torpr;1pg och statkarlar \led tiden tirrdLrbbiades
både antalet diur och tjänstetblk
Hustnr Kann fbdde under åren l82l t o nr 1847, l7

drömmen kostade. Det fanns ändå 200 000 i reda pengar
rid bouppteckningen.
Arvta-9are blev sonen Per Erik Andersson f .2715 \836
död 1887. Han efterträddes av sin yngste broder, Israel
.\ndersson, f . 2217 1 847 död 1901
Bergsmännens tid var nu forbi. Nu kom nya tider, med
bolag och en begynnande industrialisering. Siggebohynan
gick ur slåktens ägo år 1901.
Efter några år hos olika ägare, inköptes hela gården år
l9l0 av f'öreningen Örebro Läns Vluseum.
I augusti 1929 kunde Siggebohytan invigas som hembygdsgård i Örebro läns del av bergslagen. Huset är sedan 1970 möblerat enligt noteringar från Anders Anderssons och Karin lsraelsdotters bouppteckningar, och från
Andersson-Nleij erhelms beskrivningar. Karl August Andersson-N{eijerhelm | 1844 2017, d.1912.var också bror
till de två sista ägarna i slåkten. Han fick aldrig aga gården,
men han har skrivit ner hela sin kånda släkts historia. Den
utkom ibokform, anonymnt år 1888. kallad "Flydda da-

gar'.
Nlangårdsbyggnaden, med sin niira

m, langa loftgång,

sitt tontak, sina jårnskorstenar, är sedan 1970, av Riksantikvarie ämbetet tbrklarad som byggnadsminnesmärke.
Byggnaden visas lor allmänheten varje dag sommartid.
Västra flygeln år inråttad till "kaffestuga" och i "Främre

Köket" fiorsaljnin-e av litteratul vykort. samt slöjd och hanr
verk från trakten. Där visas också i modell form hur man
tror att Siggebohyttan såg ut omkr 1750 Modellen är
byg-ed av Per Sjostrom, en ättling till "Siggebohyttarna",
som fortfarande bor i Siggebohytan, på ungeftir den plats
där den gamla gården 1åg

Tel. till Platsföreståndaren, 0587 - 33 00 27
Tel till Örebro Låns Museum- 019 - 13 00 95
Kdllor:

,l,nderssott-.\[eilerhelm Korl .lugttst, "Flvdda
1,9,9,t.

l0

i8

Dagar". \-ora
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Antingen en hastig dödande påtryckning afden r€pär€rä{.i,r-;
kyrkosprutan som han efter sin egen åstundan höll på i,{t

Rummen i S iggebohynegården

åter:föra fran Bjurlors Bruk då lasset i mörkret kullstjelpt

Eller slagfluss.
Drunknade då han med sin Faster och Fastermans tillstånd
r,ille loga sig i sällskap med en annan gosse.

s. .+l f-z

--{
")l

rf

t.

Död genom ett kullstjälpt sådeslass som loll över honom.
+

'q\2

T
Nr

Efter flerårig sjuklighet, hvarbre hon begagnat brunnsdrickning, angreps hon håftigt av pieuresic. varav hon dog efter
3 dygn.

Det bortre Köket.
Nr-l Det lilla Gästrummet

Nr I Pigkammare
Nr

l

3 Den bortre Stugan

2

Nr 6 "Portilskarntnaren"
Nr 5 Fars'Rum
Nr 8 Frärnre Köket
Nr7 Främre Stugan
Nr 9 Gröna {Bohrnans) Kamlnare Nr l0 Röda Rummet
Nr I I Det större Bla Rummet Nr 12 Gula Rummet. utan eldstad.
Nr l3 FörradsKarnmare Nr l-l Det rnindre Köket

Nr

l-5

Salskarnmare

Nr

16 Stora Salen. Festsalen.

[,inclstr\m Inger. Ruhnbro Eva-Lena. " Siggebohvttan"
" Sigge b olt.,- ttan. Fo rsk tt i ngar och Fciruler ".
It a I de n B ert i l.
t936.

Bertil, " Siggeboh,v'ttan. En bilderbok
dailde or(l . Ubr IY)).
Il'altletr

Sth

lnt

med några vdgle-

Tips påytterligare lasning om Bergslagen och Siggebo-

hlttan.
.-l n cl e r.sso n -.\

I e i1 e rh

e I

m, F l.t cl d a d aga r. il'or a | 888.

h,or Bohm. Den st'enska ma.tugnen unt{er 1800-talet.
.J e nt kot'r rcre $ b e rgs h i s to r i s k a u t sko t t, h.v'ttrappo r t I, Stockho Int
1972.

tl, Hv' tt o r o c h 1 a rnfr a m.st ci I I n i n gs p I at s e r J e rn kon ktret.sfttrskning Serie H nr 11. Stockholm 1977.
Johan Johan.sson, Onr Ioraskog - riltlre och vngre anteckning,1 k e Hy'e n s t ra n

ar

l-lll.

fäder hos hvilken han äfuen legat om nätterna.Utan
föregående sjuka befanns barnet vid faderns uppvaknande
morgonen den I nov hafua under natten aflidit. Det anses

hafl,'afått slag.

L-tter.ström ,\ndreas. " Siggeboh-vttan cir ntoclellen"
)rtikel i Nerkes ^lllehanda. 1997.07.3 0

K ar 1,1 u g us t

Efter moderns frånftille den 4/8 och isynnerhet på senaste
tiden hade barnet njutit omvårdnad nästan endast af sin

Stockholm 1875-1881.

Inger Lintl.ström, Ett arbetsar pa Siggebohvttarts bergsnansgård.
Fran bergslag och bondeb.vgd 1980.
.\r;rasÅogs arkiv - berg.shistoriska sanningar och anteckningar
l-I'1.,\tockholm I 8,19- I 928.
Et,a-Lena Ruhnbro, Siggeboh.v'ttan. Orebro I 97 2.
Gösta von Schoultz och .\latsJansson, Bergsmansgarden. Skansens htt,s och garclar.

Il'ilhelm Than, Lintlesberg och Nora genom tiderna, föna och
.tendre delen. Lindesberg 1913 resp.l919.
Bertil trt'alclen, .\lalar-Lamberts nattstLigo och andra gcistahutl.s.salar i )'oraskog. Fran bergslag och bondeb-v"gtl ,i958.

Birgitta Romun

Olika dödsorsaker, utdrag ur Västerfiärnebos (U)
dödsböcker, fiiljer på nästa spalt.

Ehuru, efter all den kännedom, som eru hos en tillflyttad
lorleden höst, kunnat inhämtat hittills kiind ör ett mycket
och måttligt lefnadssätt, insjuknade han likväl ifoljd af
öfuerlastning med flaskadrycker. Hvartill han liloräl anses
hafiua i väsentlig måtta blifuit trugad och wingad under en
flera dagar pågående dans i Hebo och dog den 29112.
Fallit i morket utlor en hog trätrappauti Islingby giistgiverigård, där han var på hållskjuts.

Föölödning sedan han i kolningsarbete på Hebo ägor råkat
hugga sig ifoten så svårt att pulsådernblifit aftruggen hvilket
skedde den 30 sep.
Hade genom olyckshändelse fätt högra handen krossad
vid ett tröskverk i Svebo den 3 Nov. på formiddagen. I
ändamål att söka hjälp å lasarettet, aftrdes han harifrån
så skyndsamt sig göra lät, men afled aförblödning redan

vid ankomsten till Sätra.
Han lanns död på en kolmila dår han vilat sig, Hufvud,
armar och en del afbröstet var brånda. Man är öfuertygad att det skedt afhans egen våda och förmodar att han
hade somnat.

Han hade den 13 Februari begifuit sig hemifrån i afbis. ':tt
besöka sin måg, som ff bosatt i grannskapet av Sala staei,
men omkom under anstr,ingningen på en obanad vag i djr
snö, under ett yrväder.

Forts"rtcistct'
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Han ville i en grop nedgriila en stor sten som låg till hinder
på gärdet men blef afdennanedfallande sten ihjiilslagen.

Har afhilndt sig lifet genom strypning hvilket dock skedt i
hufudsvaghet enliS edligt betyg af F{r Doktor Bergenstjärna Sala.

Omkom i sin kolmila som dåuppbrann. Förmodligen nerfoll han. Var ensam. Hade isenare åren stundom en slaqs
fallandesjuka. omkom av våda.

Omkom i ån genom olyckshandelse, i det han under
skötandes av sina fiskredskap kantrade med sin ?stock
som omstjelptes av de påtrangande isstyckena.

Har föregifits hava dott i koppor som slagit ut två dygn
efter forlossningen, men huru kan detta vara så ty hon är
täcknad som vacsinerad. Säges blivit lyckligt forlöst.

Omkommen genom olyckshiindelse, då han, i årende att
hämta vatten, nedhalkade i brunnen invid sin stjuffaders
bostad.

Hastigt afliden den

1l April på Hellby ägor, der han

uppehållit sig sedan den 9:de på ett bröllopssamqväm

Omkommen vådeligengenom stjelpning av ett fbrlass, då
han sin fader foljaktig, återvände lrån Westerås den 28

Hon berättas hafva kommit sjuk till grafol i Nluren, anklaeas

Juli på morgonen.

lorplagnaden hafua påskyndat hennes dod, som blefbråd
död
På återvägen från Ramnäs, dit han för sin husbondes räk-

Hon nedfoll i en brunn dår hon ville håmta vatten och fanns
död dåri. Hon måste dött av våda. Hon hade varit plåuad

ning forit kol, omkommen af starka dryckers missbruk,
den 25 Februari.

afyrsel.
Hon var plågad af maskar sedan i sommras och fick slut-

Qväfd och krossad af et stångjårnslast som stjelpte på
honom då han skulle röra det.

ligen slag i venstra sidan.
Sedan han han under flera dagar lefrat högst oordentligt, i

Högst bedröfligt dodsfall, han upphiingde sig själv.
Högst beklagligen intog han forgift i sitt druckna tillstand.

öljd

af ofuerlastande med brännvin, afuek han den 4 Jan,
utan att någon ägde ringaste kännedom om hvarest han
kunde sig uppehålla, och återfanns den 7 Jan. liggande
död på en skulle.

I en grusgrop på Sor Salbo ägor var han nedstigen lor att
biträda med upphzimtandet af grus men blef krossad af en
myckenhet -qrus som nedrasade.
I ett lornyat anfall av delsinne tillfogade han sig sjelf, med
en rakkniv ett djupt sår i strupen, och dog av florblödning,
natten mellan lördagen och söndagen de l4 och l5 Juni
185

Probanden på antavlan år Nancy Söderbergs avlidne
makes flar, Edvin Soderberg

1

Med djup smärta måste antecknas att han hangt sig sjlilv
och dårmed afhandt sig livet.
Nlodren hade på en kort stund aflegsnat sig och lemnat
bamet allena sittande i spiseq der eld varit uppgjord. Elden
hade då fattat ut till barnets klåder, så att barnet vid modrens återkomst befanns illa medtaeet af svåra brännskador.

Nåstan ofelbart slag, denne flitige kyrkgångare fanns dÖd
på hemvägen fran Karbenings kyrka.
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Bildenförestciller en del avfamiljen Söderberg utanför Sörb.v i
Badelunda (U). I'lancys av'lidne make Erik cir hcir pa besök i
Sörby, som var farmors barntlomshent. Erik cir pojken till höger
pd bilden ochfarntor sitter lcingst bak.

Hösten-s8

AROSIA^{A

Jansson-sdderberg Olof" Skeppare, Timmerkarl, Torparc.
Fodd 1754-05-23 i Sööy ågc, Rarnniis

$.

.

- ---l

Söderbere Arders" Sockenslsiiddare.
FödH 177=9-07-06 i Sörby ågor, Ranmas

(r.

Dod 1838-0G17 i Griinst4

Jansdotter Strna'
Född 1745-12-16 i Gammalby, Ramnas
Söderbere Jan Petter"

Född l8i-0-01-l I i Gr:imta Rusthäl- Lillh&ad

(tr. Det

(I,

t868 i Hella

I

I

Ii

Persdotter Johanna"
PersdottSr
Johanna'

F&d

I

783 i Lillhiirad

I

I

Fodd 18&-09-27 iHalla hageq Badelunda

-

i

I

Lillhårad (Ul

iAndersdotter Lisa"

SÖderbergÅ*e|Leonafdl

I

(U Dit I 85 I -03-23 i Griinsta Rusthä|,

(O.

,

Do<t 1907-03-19

Olss"" L.*"
lpoaa tzes-o+-l I i Wallby rote, Åöy, Svedvi (U). Dilt 1830-09-07 i 23 fu!

'
Lars"
Larsson-Ahlin

Fodd 1790 i Wallby rotc, Äöy, Svedvi (Lf.

Jonsson Lars"

I

Torpare.

Född 175l-03-04 i Mellanskog, Wiby rote, W?inst4 Kolbåck
I
I
I

Larsdotter Uhika"
-- 1 Född 1796-06-21på Sylta ågor. Rytteme
,

({t.

D(xl 1825-06-27 i Henevad"

Ersdotter Arma Elisabet"
Född 1764-09-23 i Hallvardstorp, Arboga

(tI).

I
I

11

(tl)

Axel Edvin''
Fddd I s93-0 r -02 i Hubbo (LD. Död I 986-09-28 i Badelunda (-l)
Serderbere

IAndersson Olof" Bonde
Fffi 1767-06-22 i Nickuna, Torh.rna (U). Död l8l7-02-23 i Sörby soldattoi

Andersdotter Kajsa"
Född 1776-01-16 i Gåvlen, Skilby, Bred (C).
Selderström Isack Reinhold
Född 1845-02-22 i Sööy ägor. Badelunda (-l-).
Jansson

Lan"

Född 177G06-13 i Vaskan, Haraker 0J)

Landotter Jobanna"
Född 180-i-10-14 i Hovmanstorp, Romfartuna
Andcrsdotter Anna"
Född 1770-12-23 iVad, Täma
Söderstrom Alrna Charlona"
Född 1866-12-l I i Sörb;i, Badelunda

(tr.

(lr.
(ll).

Död

l87Gl2-l6iSööy

Do<t 1837 i Sörby, Badelunda (tJ)

Död 1945-10-19 i Nyby, Tortuna
Andersson Per" Academre bonde.
Fodd 175645-22 i Klockaretorp, Romfarruna

I

(,).

Persson Per" Academie lorpare.

Fodd 1800-01-28 i Klockarhorp, Romfartuna (Lt.

Nilsdotter Kajsa"
1Född

l76l{4-17 i Vagerst4

Romfarnma

(O.

Andersson Johan" Torpare
Född 1769.01-23 i Halien, ilomfarnma (LD.
Jansdotter Katarina"
Född 1798-06-23 i Hagstugaa Kumla (t-l).
Andersdotter Anna"
F&d 1766-12-09 i Kivsta, Kila GD.
23
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ktrtunu hurulel
Bror Bodingh 1859-1938
Po

rtriitt och gårdsntålare

'\!
.l

porträtt Det gick bra och resulterade i en
utställning hos Fritzes

llrolu'ar rirmakare. Efter lärotiden gav han sig ut

till

Svartr,'ik gick
han på en mina, och kom inte längre än tili
Nolbv. som han uttryckte det. "N1ina" var
på gesälh.andring. Väl kommen

skräddardottern Vilhelmina Vestling från
Svartr,'ik. Tretton år ägnades åt urmakaryrket
Känslan v'id uppbrottet beskrivs på foljande
satt.

"l,'lerr tttir'.jug

rttllat ninct ttrppctr och vriclil nirtu ,'r-

artterligen dragfit'iclent. ,lctg
.t:ttltle nrinct vehiklcu'och hi)rjode mirr t'curc{rirrg pa ohtnr i g h e t e t ts, b essv i k e I se n rus o c h ctr n m ode t.s I t I t ggcil t grrcr .stigur och skred .so smoni rtSlttm irr pct atski lligu kortt t I t'tix I e r.v p n t t kcurcle he clar "
De tbrsta åren tecknade och målade Bror Bodineh
ke.st'i.sure lcinge nog hra.st

t

t

.s

t

t

i Stockholm. Efter

porträttmåleriet övergick han till
esnahemstecknine. Under femton år reste
Bror runt i landet. Denna period under sitt
liv kallade han sjalv för "blåkortstiden".
Väl framme vid en gård. som såg trevlig ut,
fiågade han om inte ågaren v'ille ha gården avbildad i larre eller flera exemplar i brevkortformat,
tbr att gladja sina vänner. Nzled en hek-

li
,

tografbringsapparat tlerfäldiga han sedan sin teckning
i onskad upplaga. Nlinst hundra tr"rsen kort beråknade
han ha åstadkommit under de här åren. Det var många
men lärorika år for en sjiilvllird konstnår
Föreningen har inkopt ett tjugotal kort fiån Våsterås
med omnejd som bjuds ut till försäljning på nästa möte.
Bl.a. från foljande platser: Tillberga. Tortuna, Orresta,
Kolbåck och Hallstahammar.

