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12 februari klockan 19.00.
Lokal. Herrgärdets servicehus
"Vad hände ryttarna från Västerås i kriget mot Ryssland 174Lr743?"
Detta kommer Ingvar Palmgren från Bålsta att berätta om. Han illustrerar sitt foredrag med overheadbilder (vissa i farg) och vissa ljudillustrationer. Ingvar berättar om krigets bakgrund, krigsmåI, krigshändelser o.s.v. samt vissa personers öden i kriget. Han har även medi:
sig en miniutställning med teckningar på ryrttare i aktuella uniformer
m.ln.

Anmälan till Sven Olby tfn. 021-204 94 eller
tfn.021-620 65 senast 8 februari

våra förfäder i kriget mot
till S-O Sandell vad hånde
Ryssland t 741-l 743?

Årsmöte
12 mars klockan 19.00
Lokal. Herrgärdets servicehus.
"Bilder från fiirr"
Så kallar Hans Larsson sitt foredrag och han
talar om hur man tar till vara, bevarar och skyddar gamla fotografier. Hans visar åven en del
gamla bilder från Barkarö (U) som han tagit
fram.

Anmälan till Sven Olby tfn. 021-204 94
eller till S-O Sandell tfn. 021-620 65 senast 8 mars.

Månadsmöte
21 aprll klockan 18.30
Lokal. Herrgärdets servicehus
Inger Ekbom berättar om:
"Trolldomsprocesser i
Tvskt trrisnitt t,isande hdxbål
Västmanland"
Det kommer att bli mycket intressant att höra hur många som dömdes
som "håxor" här i Västmanland. Även andra "håx"-processer som togs
till domstolarna, av olika anledningar (och fordomar), talar hon om.
Anmälan till Sven Olby tfn. 021-204 94 eller till S-O Sandell tfn.
021-620 65 senast 16 april.

Vårutflykt

"I

Bergsmannens spår"
6 iuni klockan 08.00 samlas vi vid
ASE,A-torget
\ä beräknas vara hemma omkring
19 00
Larsowe Roman har lagt upp en resa
genom Bergslagen, dår vi ffir se och
höra om de gamla gruvorterna. Färden går till Guldsmedshyttan, Siggebohyttan, (lunch i Nora), Pershyttan,
(eft ermiddagskaffe), Garphyttan och
sedan hem till Västerås. Förmiddagskaffe får deltagarna sjalva medtaga.
Anmälantill Larsowe Roman tfn.
021-35 86 91 eller till S-O Sandell tfn
021-620 65 senast den 6 maj. Den tidiga anmälan behövs flor att se om resan kan genomforas (beroende av deltagarantal). Kostnad inkl. resa, lunch,
eftermiddagskaffe och 3 stycken guidningar blir 300 kronoq (vid ett deltagarantal av 40 stycken).
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Från redaktören
Hej igen.
I detta nummer finns en del insänt material från
medlemmar med tips for forskare, och jag har
åven hittat många (som jag tycker) bra tips i
andra slaktforskartidninear om vad Nikan hitta i olika klillor. Det är bl.a. en artikel om vad man kan
finna i dödboken (sid.6), i personalieboken (sid 7) dår
kan man ffi fram både foräldrar och barn. I kyrkoräkenskaperna (sid.8) finns mycket for den ihardige forskaren. För den som har bondesläkt kan artikeln om
gårdsarkiv vara intressant (sid.10) Även en artikel som
beskriver hur Ni kan hitta Edra "forfåders boplatser",
(sid.1 I ). Den uppgiften är for dem som har dator och
möjlighet att söka på Internet. lnfur årsmötet kan kanske klubbens stadgar studeras (sid.11). Bengt Åkerberg år intresserad av att få Edra åsikter om sina forslag till nya uppställningar på an-och stamtavlor
(sid.1a). Efterlysningen av limerickar gav några siycken som finns med i detta nummer. Skicka gärna in flera! Vidare några notiser som är insanda till mig, (det
1är gänra vara av olika slag). Skicka in det Ni finner
och som Ni tycker är annorlunda (roligt, sorgligt eller
a
L

lorskräckligt spelar ingen roll).
Glöm inte våra sammankomster! För att underlätta
att hitta datum fdr dessa, har vi flyttat dem till forsta
sidan. Vi hoppas att Du på detta sätt skall ffi en mer
direld påminnelse varje gång Du sertidningen på skrivbordet eller var Du nu lägger den. \4 ses i februari.
Första mötet. Mycket intressant! Kanske någon slåkting finns med?
Sedan en liten teknisk detalj. Allt material i tidningen
som är inskickade av medlemmar i Västerås Släktforskarklubb är undertecknat med fet stil

V*-1ue Saaldl
Motioner till årsmötet.
Observera att inlåmnade motioner till årsrnötet skall
vara styrelsen tillhanda fure 1 februari 1998 för att de
skall hinna behandlas.
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NIYAMEDLEMMAR 7997
Nedanstående år nytillkomna medlemmar under 1997.

Ni halsas hjartligt välkomna till Vasterås Släktforskarklubb och vi hoppas Ni skall få ett bra utbyte av Ert
medlemskan i klubben.

Höglund
Sjölund
Lönroth
Fors
Gutke
Hammarsten
Thörnqvist

Carin

Ulla
Ewa

Mikael
Karin
Rosita
Katarina

Persson

Rolf

Ericsson
Claesson
Larsson
Hedin
Hellsten
Thorgren
Alsenmyr
Sahlin
Jonsson
Karlsson
Nilsson
Frisholt
Törneskog

Anita
Carl-Åke
Ulla

Tibbling
Klinga
Blomgren
Hallin

Bernt
Christer
Hans
Gert
Gun
Åsa
Eva
Arne
Hasse
Lars

Karl-Erik

Leif
Maj-Britt

Persson

Barbro
Göran

Ekholm

Björn

Talso
Gustavsson

ari
Gustav
Lennaft

Larsson
Bergwall
Östmark
Mathisen
Ericsson

J

Gunilla
Kjell
Ruth
Lennart

Posteringsgatan 4
Kaserngatan 4
Flisavägen 50
Ola Hansson Gatan 9
Polstjärnegatan 59
Tegelbruksgatan 9
Släggkastargatan l6
Jakobsgatan 7 B
Juravägen 15
Skerikesby
Dalslandsvågen 15
Fåltharevågen 39
Remontgatan l1
Isflaksvägen 4
Fornminnesgatan 8
Fornforskargatan 12
Skälbygatan 76
Rättar Vgs våg 109
Langenbergsgatan 28
Hundaregatan 31
Utanbygatan 5j
Högklintavägen 29
Kärrvägen 2A
Gräsmarksgränd 4l
Regementsgatan 14

Lillång
Skålbygatan 67
Axel Oxenstiernas gata 30
Industrigatan 6H
Lavendelväg 81
V Ringvägen 24a
Stentorpsgatan 16c
Skördegatan I
Juravägen 15

72347 Västerås
72347 Västerås
72353 Våsterås
11252 Stockholm
12460 Västerås
55450 Jönköping
72241Västerås
72464 Västerås
72231Västerås
72593 Våsterås
72244 Västerås
72243 Våsterås
16558 Hässelby
72231Västerås
72351Västerås
72353 Våsterås
72476 Västerås
16272 Vällingby
72217 Västerås
7247 5 Västerås
72214 Västerås
17264 Sundbyberg
73030 Kolsva
12373 Farsta
72345 Västerås
51 193 Torestorp
72476 Västerås
724 78 Västerås
738 31 Norberg
722 45 Västerås
72211Västerås
72343 Våsterås
72466 Västerås
72231Västerås

02t-416037
a2t-143630
021-842503
021-120267

021-27164
021-5 1019
021-330268
08-382774
021-24119
021-412422
021-302353
08-36699s
021-415419
021-419533
08-294001

4221-50173

0320-55529
021-351585
02t-357947
0223-23206
02t-334107
021 -189836

021-4t79s2
021-271(>4
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"ö4llo vill tevo länge, men ingen Från medlemsmötet 22
oktober.
vill bli gammol".
V var cirka 40 st. medlemmar som trotsade höstrusDetta är ett gammalt kinesiskt ordspråk, som jag hittade i en julklappsbok.
Klubbens bibliotek har också utökats med flera bocker, både genom kop och gåvor. Se langre fram i tidningen vilka nyheter som finns att låna. Några böcker
har forsvunnit ur vår bokhylla. Har du glomt att låmna
tillbaka någon bok? Lånetiden är högst en månad!
Om forra årets aktiviteter kan du låsa i verksamhetsberåttelsen, som medfoljer tidningen tillsammans med
inbjudan till årsmötet. Tyvärr fick vi inställa en aktivitet under hösten p.g.a. for å anmälningar. Styrelsen
önskar få tips om vad just du önskar att vi skall ordna
till kommande höst. Tänk till" diskutera med andra
medlemmar och tala sedan med någon i styrelsen.
Sveriges Slaktforskarfbrbunds årsstämma hölls i fiol
i Helsingborg. Samtidigt ordnades ett ordforandemöte, en redaktörskonferens, en cirkelledarträff och naturligtvis många loredrag och utställningar.
I år hålls stämman i augusti iJonkoping. Passa på att
åka dit och inspireras och träftä likasinnade.
Under det gångna året har vi också haft flera ALUarbetare verksamma med renskrivning av kyrkböcker.
Våsterftirnebo sockens fodda, vigda och doda är nåstan klara nu, men en omfattande kontrolläsning återstår. Nog finns det väl några i klubben som kan hjälpa
till med dettal?
På datorn i ena forskarrummet finns nu fiörutom
NAD-skivan (Nationella ArkivDatabasen) och Emigranten även Sveriges döda mellan år 1968 och 1996.
En annan CD som man kan kopa i Teliabutiken for
195 kr, är sveriges alla telefonkataloger. Här kan man
söka på efternamn, förnamn och adress. Arkivregister
for Stockholms Län (ASL) har också kommit ut. Dessa
CD-ROM-skivor är till stor nytta ft)r oss släktforskare. "Dödskivan" kan du som medlem låna lor 20 krl
vecka. Kontakta ordforanden.
Sveriges slaktforskarforteckning 1997, på 16 st mikrokort, har nyligen utgivits av Förbundet i samarbete
med DIS. Det är en sammanstållning över ca 3600 personers forskning. En guldgruva, dår du bor kunna hitta flera personer som har samma anor som du. Pris
160 kr lor medlemmar.
Efter jul- och nyårshelgerna vill jag till sist citera
Oscar Wilde: "Efter en god middag kan jag forlåta till
och med mina slaktinsar."
Ordföranden

ket och kom till samlingssalen på Herrgärdets servicehus for att lyssna till antikvarie Eva Simonsson från
LänsmusÖet som berättade om gamla Västerås och om
kända och okända Västeråsfamiljer fram till slutet av
1700-talet.
Eva Simonsson berättade forst lite om sig sjalv och
sin bakgrund och varfor hon hade valt arkeoloei istället
for historia.
Hon berättade
att den tidigaste
till namn kände
personen i Västerås var en man
som hette Ingebjörn.
Västerås är

den medeltida
stad i Sverige
som knappt har
någon dokumentation kvar i sina

arkiv från just
medeltiden.

Hon berättade om att vid den sista stora branden i
Västerås 17l4brannöver 200 byggnader ner till grunden. Det var nästan hela Västerås centrum vid denna
tid.
I byggloretaget Anders Diös jubileumsbok "Bostaden i ett foränderligt Våsterås" finns ett avsnitt som
heter "En forsta kartläggning av Västerås 1688".
Maria Wilkens var den enda kvinna i Vasterås i slutet av 1600-talet som var borgare, det vill säga var handelsman. Hon ägde två hus i centrala Västerås. Det
finns ett epitafium över henne och hennes man Lars
Olofsson i Domkyrkan.
Under 1200-talet var Västerås en stor utforselhamn
for järn och järnmalm.
Västerås äldsta bevarade dokument är från l29l och
det äldst bevarade sigillet med Västerås vapen på är
från 1307. Under 12- och 1300-talen fanns det cirka
60 borgarfamiljer i Våsterås.
Enligt forskningen blev Västerås kristnat i början av
1 000-talet. Under utgråvningen 1971-72 på Bondtorget hittades en kristen kyrkogård dar. År 1283 fick östra
Aros tillstånd av påven att kalla sin domkyrka for Uppsala detta for att kunna skilja sig från Västra Aros :
Västerås.

I''åren

Har i Västerås fanns en kyrka som hette Nikolaikyrkan, och den var den tyska forsamlingens kyrka i slutet av 1200 - talet och borjan av 1300 - talet.
Kung Gustav Vasa tog ut en stor skatt av Västeråsarna som var en s.k. "brevskatt'" som bl.a. användes
lor att betala lon till fogdarna på Västerås slott.
Enligt gamla dokument och gjorda forskningar så låg
Våsterås hamn på 1600-talet i hojd med nuvarande
Fiskartorget.
I det kvarter där varuhuset Punkt nu ligger fanns på
168O-talet olika hantverkare, bl.a. många skomakerier
och även en handelsman som hette Gothers, men han
och några andra flyttade sin verksamhet till kvarteren
dår nuvarande Sigmatorget ligger. Också den fur oss
slaktforskare välkände Abraham Hulphers bodde i
Punktkvarteret i början av 1700-talet. På 1730-talet
ägde han hus på Köpmangatan dår Hedbergs klader
ligger nu.
I Västerås fanns på 1600-talet cirka 2000 invånare
och de hade cirka 40 st krogar att r,älia på Några andra kända Våsteråsnalnn sont ornnamudes var skarpråttare Anders Simonsson sont bodde på Kyrkbacken,
en Skenström på Skoigatan Skenströnt var en stor välgörare i Västerås under 1700-talet. Han grundade bl.a.
Ramnäs bruk, och 1775 startade han Västerås forsta
barnhem.
Även biskop Johannes Rubeckius bodde i centrala
Västerås.

\4 fick också veta att borgmästaren i Västerås på
1750-talet hette Nils Rabenius och han kom från Råby
i Tortuna.
Minnesnoteringarnu giordes uy Larsotue Romun

Rapport från kurs i
arkivkunskap
Lördagen 15 november deltog Larsowe Roman och
undertecknad i en endagskurs i arkivkunskap, anordnad av Ekomuseum Bergslagen, i Folkets hus i Norberg.

Föreläsare på kursen var Ulf Magnusson, lärare i ekonomisk historia på Mälardalens högskola och Katarina
Nordin Norbergs kommuns arkiv. Ulfs forskarbana började när han blev intresserad att veta mer om Norbergs-

strejken. Numera är han engagerad i Norbergs folkminnesarkiv som finns i Folkets hus där de bl.a. samlar
in olika lokala arkir,. Katarina har cfter sin utbildning till
arkivarie. tillsammans med UlI. ordnat upp Svanä bruksarkiv sour ltumcra finns i n\,renoveradc lokaler. Nu bringar
hon ordning i Norbcrgs kommuns arkir,.
Vad är ett arkiv? Hur är det uppbyggt? Hur flonnule-
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rar man en fråga som man letar svaret på i arkivet?
Och hur letar man efter svaret? Det var det vi fick lära
oss under dagen.

Med begreppet arkiv kan menas olika saker.
1, En institution (T.ex. Riksarkivet)
2, En lokal(T.ex. ett bergrum)
3, Beståndet/samlingen (Handlingarna)
Bland arkiven finns det dels offentliga eller allmänna
arkiv. T.ex. statliga kommunala och rnyndigheters arkiv. Det finns också enskilda arkiv som är större eller
mindre såsom.
Näringlivsarkiv (olika foretag)
Organi sationsarkiv (foreningar, arbetarrörel sen o ch
folkrörelser)
Övriga (bibliotek och museer)
Hur är ett arkiv uppbyggt?
Når man uppsöker ett arkiv är det i arkivbeskrivningen man börjar att titta. Där finns inforrnation om arkivet och vilka sökingångar man kan finna. Dårefter letar man upp arkivforleckningen. Den innehåller en inventarieforleckning över alla handlingar och oftast en
kort historik ör,er arkivet samt fiirteckningsblanketter
Har man väl komniit så långt så har ntan ffitt en bild
över arkivet och dess rnojligheter, att kunna hjalpa en
att lösa sin fråga.
Beroende på vad man letar efter går man till en av
foijande huvudavdelningar i arkivschemat.
A : Protokoll, bolagsståmma etc.
B : Utgående handlingal brev.
C : Diarier.
D : Register och liggare" journaler.
E : Inkommande handlingar.
F : Amnesordnade handlingar.
G : Räkenskaper. T.ex huvudbok och kapitalbok
O : Övriga handlingar
Hur gör jag for att hitta till rätt arkiv?
1, Uppsok närmaste arkivinstitution. Om svaret på
din fråga ej finns där kan de ofta ge tips om nästa möjliga arkiv.
2, Titta i kallforteckningarna som finns i bocker
som är skrivna i ämnet. Det ger ofta tips om en ny bok
att leta i som sin tur kan ge tips om annan.
3, Leta i NAD, (nationell arkiv databas), den finns
på statsbiblioteket i Västerås bl.a.
Var öppen for allt, du vet inte på forhand vad som
finns i ett arkiv.
Allt material om en arkivbildare behöver inte finnas
på ett och samma ställe.
Peder Danielsson
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Kompletterande källor till
dödboken

Död- och begravningsböcker finns i allmänhet från
1690+alet. I dessa liingder finns uppgifter om dödsvar
dag. begravningsdag, den dödes nannn' var denne
vi
ju
tillbaka
längre
boiatt, åodsorsak och ålder. Men
går desto ftine uppgifter finner vi' Då kanske det enpå
äast står den dödes namn och gård' Vi ska titta
några tips som kan vara till hjälP'

Hur hittar jag dödsdagen?
avlidit strukna och i kolumnen lor död står dödsdatum antecknat' Därefter
går man in i dödboken och finner uppgifter om ålder
beåch dödsorsak. Ofta finns ingen speciell död- och
gravningsbok, den är innefattad i kyrkoboken'
Om uiint. har tillgång till husforhör, låt säga att de
inte finns forjust de åren vi är intresserade av, för hustörlrören böriade inte föras lorrän ett stycke in på 1800-

I husftirhören är personer som

talet.Vimisstänkerattt.ex.LarsAnderssonlraravlidit
nrellan 1776. dähans yngsta son är född och 1798' då
hustrun omnätnns som änka. Då får vi leta igenom
börja
dödsboken tills vi hittar honom, och då bör man

Det gällde gravöppning, själaringning och likklädet'
Intäkterna antecknades i kyrkoriikenskapsboken' Här
är några exempel då man betalt likpenningar:

År

t0qO

2l}Konstapel Bruse
2/3 Skolmästare Anders Palms barn
3/5 Berent Hattmakare
2418 Båtsman Pål Svenssons hustru Börta Henriksdotter
6112 Anders snickares hustru
Vi far alltså inte veta när personen avled, av vilken
sjukdom eller åldern. Men vi far veta när personen begravdes. Det ärju en kunskap som vi inte kunnat få
på annat sätt när kyrkboken börjar lorst 1711'
Ju längre tillbaka släktforskningen lor oss desto fiirre blir källorna. Därftir iir det viktigt att ta reda på andra källor som kan stödja forskningen' E'n annan källa
är bouppteckningar men där är det inte alltid säkert att
den avlidnes dödsdatum antecknades, åtminstone inte
under 1600-talet.
Love Janson Llr Hallandsfarares information nr' 29 1995

från det senare datumet och gå bakåt'
Ett annat sätt är att följa personen i mantalslängderna. När en person dog så stryks inte denna i längden
han
eftersom längderna uppgiordes en för varje år' Om
strax
betalade skatt så var han med men om han avlidit
skiljer
Den
efter så fanns han inte med i nästa längd'
flera år'
sig från husforhöret eftersom den täcker oftast
OL ett huslorhör omfattade åryen 18i 5-20 och vår ana
avled 1817 så är han alltså struken och noterad som
död. Däremot, i mantalslängden finns denne inte med

lor år 1817.
När det gäller mantalslängder måste man tänka pä
fattiga personer som inte kunde betala skatt eller de
.orn ,o* hade kommit upp i 60-årsåldern och blivit
befriade från mantalspenningen' Sådana personer är
inteantecknadeilängdenmendebehöveralltsåinte
vara avlidna.

Det finns ingen dödbok!

Allakyrkböckerfinnsintebevaradefrårrsent1680-tal
ofta kan de hnnas från början av 1700-talet' Det gäller
noäven dödboken. Hur ska vi då finna vår eftersökta
tis om dödsfall? Den bästa konrpleterande källan är
kyrkoräkenskaperna. Jag visar med ett exempel'
att
I-lalnrstads kyrkoböcker börjar 1 71 l, men genom
på vilanvända kyrkoräkenskaperna så kan vi fa reda
ka som begrovs. Det kostade a1t begrava sin anhöriga'
o

Soldatforskare
För släktforskare som inte kunnat återfinna sina soldater (vilka angivits som döda i husforhörsliingder och
militära rullor) i hemsocknens död- och begravningsbok, kan det ofta löna sig att undersöka om vederbörande varit arbetskommenderad. I sådant fall kan soldaten finnas inskriven i den socknens död- och begravningsbok, där arbetet utfördes.
Einar

Eiserman

Från B.iörklingebygden Aug' 1996
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Utdrag ur Personalieboken
Elofsson Mats fodd 1680 i Noret Leksand och död 1755
i Noret Leksand PB:13 post Trinit Mats Elofsson ifrån

Noret fodd darsammastädes året I 678 af Cp. Elof
Matsson och Hu Maria Carlsdotter. Renutus et bene
informatus. Så som den äldste af sina syskon giorde
jämte sina foräldrar alt nödigt biträde och behagelig tienst. När han fylt 27 år trädde han genom Guds
forsyn i et lofl(igt) äkta forbund med sin i sorgen qvarlämnade Hustru Brita Matsdotter ifrån Tibble, och äro
och from christen och ärbar ?? efterlefuer. Han har i
nödfall Ibrsummat den christeliga Gudstiensten utan
sig därvid infunnit, at upbygga sig af predikan, och i
öfrigt at ställa sig densamma til efterlefnad. Sit eget
husfolk forelyst med goda exempel och hållit dem til
böner och andra nyttiga gudsfruktighets ölningar. Emot
sin jamnl cristen och nästa betygat kärlek, fridsamhet,
fortroende och hielpsamhet, samt hellre lidit oforratter, ån den andra tilfogat. Alltså och emedan många
goda egenskaper hos honom funnits, ty år och tionderäknarsyssian lionom anbetrodd, den han med samvetsburen trolret forestådt i 41 är, och huru äfven andra
embeten blifvit honom updragne icke welat dem ernottaga, utan hellre waldt sig at ffi lefua i ro och stillhet.
Den Heliga Nattwarden begick han efter Instiftarens
befalning, och til sin tros styrka ofta, men sidsta gången Don. la post Trinit. I al sin tid haft at fiigna sig af en
god och stadig hälsa dock som den tiltagande ålderdomen mer och mer fortart och forsvagat hans krafter, ty
kunde han diirvid sluta, at dess afgång med döden woro
icke långt borta, hwarfore man och hördt honom omtala sin dödlighet, och umgås med dödstankar, at denna sidsta icke måtte honom oforseendes och oberedden öfuerfalla. Detta lårde och honom til sårdeles formån, at wara emot honom beväpnad, och med en oöfverwinnlig tro emottagen ty då han forl tirsdag war
begrepen i sit lagliga och lofliga kalletses arbetet, foll
han hastigt neder, tvivelsutan rörd af slag eller någon
nåra åkommande siukdom, dock det wi i anledning af
hans kristeliga forda wandel säckert formoda i en salig
afsomnade sedan han hunnit til l7 ärs älder.
Gift 1705 med Matsdotter, Brita fodd 1685 iTibble,
Leksand. Död 1767 i Noret, Leksand.
Personialiebok'. 22 söndag p Trinit Änkan H Brita
Matsdotter ifr. Noret fodd i Tibble af årliga christl. foräldrar Matts Olsson och H Karin Jönsdotter et inl på
24 äret inlät hon sig genom Guds allwisa skickelse uti
christlofl. ägtenskap med Matts Elofsson i Noret. med
hwifken hon kirligen sammanlefvat 49 år, och fodt till
werlden I son och 2 döttrar, af hwilka I dotter åro sehan

.
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nom döden afgången. Uti änkeståndet har hon tillbraet
13 år. Hwad hennes öfriga lefuerne beträffiar så här
hon städst winlagt sig om en sann Gudsfrugtan tillbor_
ligen älskat Guds ord och detsamma så wäl ?? i sitt
eget hus sorn ock offenteligen uti Guds hus. hwarest

hon sig med besynnerlig håg och lust infunnit, hört,
läst och hos sig öfuerwäget, med wördnad begått den

H. nattwarden som skiedde sidst i måndags på sotesängen. Sitt hus har hon med beskiedlihet forestådt och

warit idog och arbetsam i de stycken som henne tillhördt. Emot sina lärare har hon wisat all skyldig iydno
och hörsamhet, emot de fattiga hjelpsam och barmhartied samt i umgångelse med alla i gemen varit fridsam och beskiedelig. Dess ålderdoms bräckligheter
warit ett helt årjemt sångliggande men i 8 dagar däraf
mer afmattad hvarvidan hon närmare beredt sig till en
salig död med gudeliga böner och dödsbetraktelser och
läst ibland mycket annat sidst, I Christi så jag somnar
in etc. hwarpå hon saktmoderligen afsomnade d.l0
nov.wid en hog ålder af 86 år.
Barn
Matsdotter, Maria fodd 1707 iNoret, Leksand gift
med Jonsson, Jon dod iNoret 7, Leksand.
Matsson, Mats fodd iNoret, Leksand
Matsdotteq Karin fodd iNoret, Leksand
Insänt av Nancy Söderherg
Ova gcima att l(i.\d !exten i biltlen, (j\)en om den cir lite dalig
kanten, nrcn .{acit.fintl.s ovet.t ,sa cle{ gar att jcinföra lexten.
Kop i a n ar fi" a n B r i t a i I a t,s tl o t te r s " pe r.so n i a I i e b o k,,
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Kyrkräkenskaperna en värdefull tillgång vid släktforskning
I Blidö socken saknas de vanliga kyrkböckerna frre
1800. Endast räkenskapsböckerna finns bevarade'
Bristen är inte orsakad av eldsvåda eller ryssar som
många tror. Det är kvaliteten på prästerskapet såväl i
moderfrrsamlingen Länna som i Blidö som återspeglas. Hur som helst har de emellertid ftirt räkenskapsböckerna visserligen med bristftilligheter - men så att
dessa i nöden nu är en värdefull tillgång flor släktforskarna.

I böckerna finner man ftirst att räkenskapsåret räknas från 1 maj - 30 april och att räkenskaperna redovisas på vanligt sätt under inkomster resp utgifter' På

skillingar till de fattiga. Ytterligare en tid senare den
15 febr 1789 noterades "Bouppteckning efter Anders
Olsson i Alsvik....... Efter dessa upplysningar var det
bara att söka fram bouppteckningen.
Bouppteckning 1789 1211. (FII:2.22 i Landsarkivet) Bouppteckning i Alsvik 1789 l2ll efter Anders
Olsson.
Hos enkan Carin Jansdotter efter hennes avlidne man
Frälseskattebonden And. Olssons död 1788 l0/9' Efterliimnade barnen Olof, Johan, Anders och Eric' Bouppteckningen skedde i närvaro av avsk- lotsen Olof

Andersson i Oxhalsö for bevakande av de omyndiga
barnens rätt.
Bouppteckningens riktighet intygas av Anders Jansson i Alsvik. Nämndeman.
Boets värde 11803 Sk. i(mt.
Här kom uppgiften sorn bekräftar att fadern i familjen var Frälseskattebonden Anders Olsson i Alsvik'

utgiftssidan lämnas uppgifter på köp av fomödenheter. Inkomsterna är ftirdelade under flera rubriker' Det
är ernellertid inte pengarna som är huvudintresset i
loreliggande fall utan det är anteckningen till varie post
som anger datutn, givarens namn och boplats samt
händelse som anledning till gåvan' Här finns således
Yttcrligare exenrpel:
uppgifter om går'or vid barns- och gravöI. bröllop m'fl'
Jag fann i Frötuna/Länna skeppslags småprotokoll
händeiser. Av speciell betydelse for släktforskaren är
en lagfartshandling så lydande:
"kyrktagningen" eller kyrkogång som den vanligen 1800 4 dec.
Kolsvik, Westergården
skrivs eller forkortat PP från latinets Post Partum'
Bonden Erik Ersson anhåller om fasta på 3 och 1/4
Enligt kyrkans regler skulle kyrktagningen äga rum 7
av Westergå'rdshemmanet i Kolsviks by
u..ko, efter barnflodsel "varvid kvinnan återinträder i penningland
efter köpebrev 10 mars 1799. Av bonden Anders Jansftirsamlin-en". Awikelser från tidsintervaller är dock
son och hans hustru Anna Jansdotter i Kohlsvik tillika
mycket vanligt i Blidö. Kanske beroende på väderleks
med enkan Carin Jansdotter i Alsvik upprättat och med
och sjöforhållanden. Födelsedatum med PP som unvittnen underskriver varigenom bemälte Erik Ersson
derlag måste därflor tagas som "ungefårligt"' Anteckefter erlagd köpeskillingav 34 Rd 2i sk och 3 rst tillningama i räkenskaperna verifierar emellertid att namnhandlat sig.... etc.
givån fader "vid sin hustrus kyrkogång" givit noterad
Jag regerade när jag fann namnet enkan Carin Janskällor eller i
fenninggåva. I samverkan med andra
dotter i Alsvik (känd från ovanstående) och anade sliiktkombination med flera anteckningar i räkenskaperna
samband. Sökte i HFL och fann att Anders Jansson
kan ofta personer knytas till släktftjrhållanden på sätt
avlidit 1806. Ur den då behntliga dödboken fann jag
som eljest inte varit möjligt. Här några exempel'
att han dott den 9 augusti 1806 i vaffusot 46 år 5 mån
Jag hade uppgifter på att Karin Jansdotter f 17 50 27 I
f' och 7 dgr gammal, d.v.s född 1760 den 2 mars' I KR
1 vai mor till fira söner Olof f. ll72 25111, Johan
fann jag att den 13 april 1760 lämnade gle Johan An1l7 5 27 11, Anders f- 1771 och Erik f' 1783 l 1/12 samt
dersson i Kolsvik 2 dt I sk vid hustruns PP'
boende i Alsvik. Vem var fadern? I kyrkoräkenskaCarin Jansdotter var lodd 1750 2711 och när jag i
perna (KR) finner jag att bonden Anders Olsson i Alsden 16 mars fann Jan Andersson i Kolsvik lämnat
vik hade lämnat sedvanlig penninggåva vid hustruns KR
kunde vara
1 :16 vid hustruns kyrkogång och därmed
kyrkogång, minst sex gånger under tiden 1773 24ll mantillgänglig
hennes och Anders Janssons fader. Av
1788 2515 av vilka flera hade samtidighet med de
talslängd 1768 kunde jag konstatera att hos gle Jan
nämnda sönemas fodelsetider. Det sistnämnda året den
Andersson i Kolsvik fanns bamen Jan, Carin och An21 september kommer en anteckning under rubriken
ders 7 år. Den visar ailtså också att Anders och "vår"
Klockringning, Järnstörar och Spadars samt BårklädCarin kunde vara sYskon.
ers användning: "Anders Olsson i Alsvik samt dess
Äter till KR och den giuli 1769 finner jag noteringtvå barn. en son och en dotter. 10 sk 8 rst"' En vecka
en "Af gästema hos gle Johan Andersson i Kolsvik"'
senare var det antecknat att vid gravölet lämnades 33
8
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ftire denZjuli "Brudgummen Anders Pärsson i Alsvik 4 dr." Vad nu!!! Är det
10 Rd 11 sk.." Och veckan

Carin som gifter sig, med Anders Persson i Avslicka???
Hon varju gift med Anders Olsson i Alsvik - se ovan.
Äter till KR 1770 den 10. juni finner jag Fattigpengar vid APS begr. i Alsvik.... 6 Rd 24 sk". Kunde det
vara "vår" Anders Piirsson? 1771 den 3 mars står antecknat "Anders Pärs enka i Alsvik vid sin kyrkogång
1 ... 16" (Bamet har inte senare kunnat dokumenteras.) Här har jagtroligtvis funnit ett kort äktenskap för
Carin Jansdotter enbart inom KR. Det fanns nu anledning att gå till småprotokollen och söka bouppteckningen. Jag fann ingen sådan men väl ftljande testamente där vår Carin Jansdotters bomärke känns igen.
Inbördes testamente
24 maj 1770
jag Anders Pcirsson och min kcira hustru Karin Johnsdotter
i Alsvik haver i övervcigande tagit att ehttruvi cinnu ciro ej till
någon hög ålder komna utan nu först liksom börja på att leva,
åtminstone vad hushållningen vidkommer, döden som dagligen
forfarenheter och så snart en ung som en ålderstigen tAf.far Allt.så
haver vi au- inbördes och cikta karlek till varandra såsom karlige
tnokar med sunt Ji)rnufl och av.f i. otvungen vilja och entellan
samråd att tillt,arandra lestantentera vår lilla lösa egendont sont
vi ntr haver ctller hadanefter.fön,cirt,a kunna, sä att om den oldra
högsta och allrcidande guden skulle tcinkas och behaga utatl arvingar taga någondere av oss iJrån denna werlden. Den efterle'
vande av oss bc)gge måtte då orubbad på denna vår lilla egendom besitta ochfritt disponera utan atl någon av dess.förmenta
Sorn

arvingar måne den besvcira, sotn av oss efterleva.
Att detta rir skett av oss begge med moget.förslånd oclt av enfri
och otvungen vilja, det intyga då hcirmed våra nantn och egenhcindiga botnerkens underscittande ttti gode mcins och vittnens
ncirvaro. Som skedde uti Alsviks by, Blidö sokn samt Frötuna och
Lcittna Skeppslag den 24 nai 1770.
Anders Persson Karin Johansdotter
Till vittnen
Johan Fernbom Anders Andersson i Alsvik Comminister i Blidö,
drr)ngen Erik Andersson i Alsvik

Tilldgg
i lika måttoföreskriva vivarandra på livstid varandras
fasta egendom och förbliva vid de bagge fasta egendomarna.
Sqvcil min lilla de| den jag ciger i Alsvik som den min hustrus del

Åven

oss

i Kålsvik.

Det här var intressant. Oväntat hade uppgifter kommit fram som grund ftir vidare forskning. Först vad
kan ha hänt med Carin Jansdotter efter det att hon 1788
blivit anka. Åter till KR och för vidare sökning vilket
då inte gav något. Men den i testamentet ovan angivna
uppgiften att Carin skulle ha hemmansdel i Kolsvik
initierade till studier av mantalslänsder vilket sav foljande resultat:
Mantalslängd lor 1112 mtl Kolsvik 1795 och 1797
"br. af Jan Erssons Enka i Aisvik obebyggt". 1800 och
1803 "Brukas av Anders Olssons enka i Alsvik". I807
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"Erik Andersson och hans moder".
I HFL 1807 I 13 kunde jag konstatera att Erik och hans
moder var "vår" Carin Jansdotter med sonen Erik men
även med en son Fredric Jansson!! Trolistvis då son

till

den angivne Jan Ersson.

Åter till KR. Någon död Jan Ersson finner jag inte
men 1796 14 febr står antecknat "Bouppteckning hos
hustru Carin Jansdotter efter hennes ftirsvunne man
Engström ...27 .7" och den 21 juli 1793 "Bonden Joh.
Ersson Engströms hu i Alsvik PP ... 4 dr". Jan Ersson
hade tydligen lagt sig till med namnet Engström vilket
inte tidigare framkommit. Vad säger bouppteckningen?

Bouppteckntng 1796 23lI (Landsark. FII:2 .90) 1796
23 febr var det bouppteckning i Alsvik hos hustru Karin
Johansdotter efter hennes man Johan Ersson Engström
som efter okänd kunskap om hans lorkommande uti
Stockholm den24 okt.1794 och hade lämnat efter sig
en enda son vid namn Fredric som var omyndig. Föreställdes ftirenämnde hustru Karin Jansdotter att edeligen uppgiva boet sådant som det efter hans forkommande befintligt var och foretogs f-örrättningen sou')
floljer:
6 112 sidor lång forteckning (här ej återgiven) som visar god ställning. Värdesumma 9053 daler i4 öre eller
502 Rd 46 sk.specie.
Carin Jansdotter i Alsvik
Bomärke
Förrättare: Johan Andersson i Soderöra. Nämndeman
Bomärke
Anders Lundbom Klockare
Ifrån Kyrkoräkenskaperna har som visats uppgifter
kommit fram vilka på annat och osäkrare sätt varit
svarfunna. Carin Jansdotlers livsöde med tre giften (varav det forsta troligen inte utan KR:s anteckningar blivit upptäckt) har kunnat dokumenteras. Vidare anteckningarna som ledde till finnandet av hennes bror och
fader vilket ftir fortsatt forskning var synnerligen värdefullt.
Kyrkortikenskaperna kan som visats vara en värdefull tillgång när det gäller att tidsbestämma hiindelser
som i sin tur kan dokumenteras av andra källor. Därmed besparas tid i sökande. Vid forskning i en by torde det vara lämpligt att sammanfiira anteckningarna
som berör byn i fråga. Risken ftjr ftjrväxling av personer med samma namn blir därmed mindre. Man upptäcker att t.ex.beteckningen "gamle'-' eller "unge" plötsligt genom dödsfall övergått till l.tterligare en annan
person med samma namn.
Birser

Ahlrön

Anbladet Norrtcilie feb. 1997
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Gårdsarkiv källor för bondesläkter
I varje hemman finns det gamla handlingar' Mängden
varierar. Om det är ett stamhemman kan det finnas
hundratals handlingar medan det i en sent bildad fastighet kanske bara finns ett fätal. Åldern varierar ocktå. Oftutt är gårdens äldsta handling från mitten av
1700-talet. I en gård finns det kanske medeltida handlingar medan alla handlingar ft)rsvann vid en städning
i en annan. Det är alltså stora variationer i dessa sammanhang. Detta gör att det är mycket spännande att
besöka gårdsarkiv. Ibland blir det en besvikelse' Ibland är det stor lycka. Har man tur kan det vara en

gudomlig upplevelse för en släktforskare'
"
fag Ues<itiå en gång ett gårdsarkiv i Segersta' Ägaren plockade fram en tre decimeter tjock bunt med
papper. Till min glädje berättade han att han forvarar
a.- i ett murat, brandsäkert arkiv. Den äldsta handlingen i arkivet är ett dombrev på pergament daterat
torsdagen efter sankta Katarinas dag1494' Nästa handling äi även den ett dombrev på pergament, nu från
1547 zst, 1551, I 584
1 5i3. sedan finns brev från 1543,
o.s.v. Ur släktforskarsynpunkt ger handlingarna väldigt mycket. De berättar en hel del om ägamatill den
gÅtu släktgården, vilka i detta fall även är min släkt.
iett annat hemman i Segersta är den äldstahandlingen
jag kom)'
från 1588 (där låg handlingama på vinden när
I samma arkiv finns en handling från slutet av 1600-

taletsombevisaratthustrunigårdenvardottertill

länsmannen, kyrkvärden och bonden på Görtsberg nr

Bengt Bengtsson Berg, något som kyrkböckerna inie berättar' I ett hemman i Skog lär den
äldsta handlingen vara från 1477, i ett annat 1571'

I i Rengsjö,

Listan gär att göra lång.
Inspirerad av detta drog jag i somras igång ett projekt tillsammans med Mo hembygdsftirening, att låna
in gårdsarkiv och kopiera dem. Arbetet utforde jag
.rnå". spilltid vid mitt sommarjobb som guide i Mo
kyrka. Aandlingar äldre än 1900 kopierades' Förteckning gjordes samtidigt. Jag hann med handlingar från
sju hemman (mer eller mindre komplett): Kyrkbyn nr
i, Kyrkbyn nr s8, Florhed nr 6, Svedja nr 2, Sundbäck
nr 1 och Flor nr sl l. Årtalet på den äldsta kopierade
handlingen är inte särskilt upphetsande, 1738' I och
med att handlingarna blir kopierade och arkiverade i
hemtrygdsföreningens arkiv (deponerat i Mo kyrkoarkiv) säkras handlingarnas innehåll till framtiden'Vid
en stor brand våren 1 996 brann ett stort gårdsarkiv upp'
Om gårdsarkivet tidigare hade kopierats hade ägaren
lätt kunnat ffi egna kopior av sina förlorade gårdspapper. Om kopiering hade hunnits med hade inte handt0

lingamas innehåll gått ftirlorat, vilket nu oersättligen
skedde.
Vad finns det då lor handlingar i ett gårdsarkiv? Domboksutdrag finns det ofta i stora miingder' Bönderna
stämde varandra for minsta lilla- Det är mycket spiinnande att läsa vad forftiderna dragits till ting for' Boupptecknin gar är givetvis arkivinslag. Köpebrev och
kontrakt brukar florekomma. Ibland finns det gardsräkenskaper och dagböcker, vilket iir mycket spiinnande
att läsa. Handlingar rörande ftibodar, kvarnar eller fisken forekommer ibland. I ett arkiv i Soderala fann jag
en personalia (griftetal) från 1700-talet. I min farmors
gård i Hullsta nr 1 i Segersta finns "En liten Kröneka
öfver min slägt" skriven i 913 av bonden Per Nilsson'
Ett känsloladdat manuskript, vilket som låingst sträcker sig till 1700-talets början. Det handlar emellertid
om fadem, som drvde hemmanet genom mågskap med
socknens rikaste bonde 1845. Hemmanet hade varit
utarrenderat länge och var i dåligt skick' Han var "ordentlig, nykter ocli arbetsam" och arbetade upp hemmanet, blev ansedd och kyrkvärd. Sedan blev hustrun
sinnessjuk och han började ta till "starkvaror", som
det står i manuskriptet. Alldeles efter, 1860, brann
hela Hullsta by ned. Per Nilssons fader dog 1868, 54
år gammal. Man kan hitta vad som helst i ett gårdsarkiv. Det är som sagt lika spännande var gång man
besöker ett nYtt.
Gardsarkiv skall utan undantag ftirvaras brandsäkert'
Helst borde alla gårdsarkiv med unika handlingar deponeras vid Landsarkivet

i Hämösand eller Riksarki-

vet i Stockholm. Men det åir med blandade känslor'
Flyttas arkivet från gården lorsvinner på något sätt
charmen. Ett gårdsarkiv skall väl finnas i ett hemman
nära den sliikt det berör.
Handlingama bör sorteras och läggas in i arkivomslag och arkivkarlonger. Det iir en mycket rolig uppgift for släktforskare vill jag lova, samtidigt som det
är mycket nyttigt lor handlingarna. De far nämligen
mycket illa av att ligga i en stor oordnad bunt'
Tyvän är det så att vissa håller sina papper flor sig
själva. Visst kan man tycka att gårdens handlingar är
privata. Visst har man forståelse fiir privatheten i 1900ialshandlingar, men från personer som niimns i en handling från 170O-talets början och tidigare härstammar
väldigt många idag levande personer. Dessa borde vara
off-entliga.

Släktforskare! Gå ut och sök i de hemman där ni
vet att era fiirfäder bodde.
Lars

Nylander

IJr Alir-anor nr 3 1997
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Finn dina ftirfiiders boplatser
För den som har ett Internetabonnemang finns nu möjligheten att söka reda på både små och stora platser
över hela världen på Internet.
Genom att anvånda Mapquests "Find a place" går
det lätt att hitta en plats på jordklotet. Adressen är:
http://www.mapquest.com vål-j sedan Find a place och
gå vidare...

På den frågemall som finns i programmet skrev jag
t.ex. Alebohult vid City: och Sweden vid Country:
och fick då upp en karta med Alebohult markerat som
en sdärna på en kartbild över södra Sverige. Det gick
utmärkt att zooma in denna plats till en skala dar I km
: 1 cm på kartan. Jag har for övrigt hittat platser med
endast några tiotal invånare, t.ex. Alebo, Ingebo och
Skrikebo i Kalmar län. Det fungerar även for små platser i t.ex. Slovakien, Syrien, Tunisien, lran med flera
länder över som sagt hela världen.
Du ffir dock tills vidare inte använd a ä. a och ö i
sökorden utan i stället for dessa skriver Du a resp o. T
ex Soderakra for Soderåkra Om det finns mellan två
och fem platser kommer det upp lika många små kartor där Du sedan kan leta reda på den avsedda platsen.
Finns det fler än fem platser med samma namn kommer det inte upp någon karta, utan ett meddelande talar om att det finns flera platser.
Jag anser detta vara ett av de mest fantastiska program fur släktforskare, lokalforskare och andra som
vill veta var sn plats är belagen.
Snart är vi där jag hoppas, d v.s. att kunna sitta i t.ex.
Kalifornien och söka sina forftider i Sverige och dessutom ffi upp en karta som visar var de bodde.
.1v,Sarrt ISlixt

Under loppet af år I 847 hafw-a inom Westerås Stads"
och Land sforsamlingar folj and e forånd ringar inträffat,
nämligen: i Stadsforsamlingen.
Födda 90 Barn, mankön 45, qwinnkön 45; deraf hafwa27 Barn warit oäkta.
Döde personer af alla åldrar 137, nemligen: af mankön 66 och av qwinnkon 71.
25 ägtenskap hafiva blifivit ingångne, och deremot 40
ägtenskap upploste genom doden.

Limerick
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STADGAR

ftir
vÄSTERÅS SLÄKTFoRSKARKLUBB
antagna vid ärsmötet den 13 mars 1963, reviderade vid
ärsnrotet den 13 mars 1983 och der-r 24 mars 1994.
$ l. Klubbens namll är Västerås Släktforskarklubb.
$ 2. Klubbens åndamål är att forena dem, som är intres_
serade av släktforskning och liknande forskning i syfte att
samordla medleu'mramas resor till olika arkiv och bereda
tillftille till utbl'te av resultat.
.\ 3. Medlemskap erhälles av den. som amnäler sitt
intresse och betalar den ärsavgift- som arsmötet
fastställer.
$ 4. Arsmötet ntser ordforande samt 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleauter jämte 2 revisorer. Ordförandeir
väljes pä I ar. ör,riga ordinarie ledamöter väljes på 2
år'med våxelvis 2 avgäende. Suppleanter och revisorer
r'äljes pa 1 är.
$ 5. Ansvarsfrihet for det gängna ärets forvaltning
beviljas av ärsmötet pä revisorernas forslag.
| 6. Stvrelsen sammanträder pä ordforandctrs kallelsc
eller när dc övriga ledamötema sa önskar.
7.
Stvrelsen skall:
$

a)
b)
c)

$8

konstituera sig
verkställa forskarkiubbcns
gemensan-rt svara

besh-rt

fdr de löpande ärendena

under mandattiden
Räkenskapema skall foras per kalenderår och revideras före ärsmötet.

$ 9. Ärsrnötet halles inorn l:a kvartalet pä sty.relsens kallelse. Övriga möten anordnas när st1,1slss11 så finner påkallat. eller nTinst 1/3 av medlemmarna sä önskar. Kallelsc
utsändes rninst I vecka fore möte.
S\ 10. Rosträtt utovas pa allmäura möten av varje närvarande medlem. sol'l"t dän id har endast I röst. Vid lika

röstetal avgör lotten vid val, i övriga fragor ordfuranden.
$ I l. Alla möten protokollfores. Arsrnötesprotokollet
lusteras av ordfciranden och 2 justeringsman, soll.l utses
av ärsmötet. Stl'relsemötesprotokollen justeras av
ordforanden.
$ 12. Hedersmedlemmar kan utses.
$ 13. Vid fräga om klubbens upplösning skall beslut
hårom fattas på ett extra n-röte och närmast öljande
ärsmöte, varvid 314 av de närvarande medlenrmama äger
fatta beslut. Motena skall omfatta minst 4 personer.
Klubbens handlingar tillfaller Västeräs stadsarkiv. övriga
tillgångar tillfaller Västeräs Stadsbibliotek for att anvåndas till något ändarnål- som sarnmanfaller med klubbens

tidigare verksanrhet.

En inlåst kille i Kumla

$ 14. Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen
inlämnas till styrelsen minst I mänad fore ärsrnotet. För
ändrings genomfdrande fordras att minst 213 av de
näryarande röstar for detsamma

en dag hördes mumla;

Nu fär det vå nog
med detta knog,
jag önskar jag vore en humla!
Ilirgitta Roman

il
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Noterat

custosx och sexman**, troligen till forargelse lor en
del storbönder.
Sven Johansson i Fågelstad Skattegård hade 1669 be_
Ur F{FL AI: l0 år I 83 1- 183 5 i Hidinge socken i Narke ryktat Knuts son Anders for tidelag. Det skulle ha skett
har undertecknad funnit foljande notis. Drängen Lars frra år tidigare. när Anders bara var tolv år. Det visade
Nilssonfrdd 1810 1008iHidinge. Ikolumnen"Om- sig att Sven spritt ryktet av hat och avund. Han var
ständigheter står skrivet. "Såsom beväring vid 1831 ovän med Knut for att denne ingärdat sina ägor och
års mönstring ställd på tillväxt"
även for att Knut tillsatts att räkna säden där i FågelI dodboken från Hidinge läste jag foljande:
stad och han hade hållit knapp räkenskap med dem
Kyrkvärden Nils Nilsson i Hidinge by, död 3 septem- om röketalet. Sven fick bota 40 mark.
ber 1793 och begravd den I 5 september.
Knut har levat i folksägnen intill vår tid och kallats
Stadig Man. Glad och Munter. Död av Magplågor. Starke Knut. En gång mötte han en trollkäring, som
73 är.
ätt benet avslaget. Hon bad honom om en talltill käpp
Birgitta Romun När han inte kunde bry,ta av den, lyfte hon upp Knut
och lät honom dia sig. Sen bröt han av tallen och hon
På en anbytarträff (som kan vara mycket givande) ar- fick sin käpp. Sin egen liksten ska han ha burit på rygrangerad av ÖGF (Östgötska Genealogiska Förening) gen från Borghamn till Kålvsten (2,5 - 3 mil!). Knut
hösten 1997 i Flistad, strax väster om Linkoping, fick blev 90 år, och han dog 1692. Stenen ligger nu i V.
jag av en avlågsen "släkting", Hans Egberth, uppgif- Stenby kyrkas kor.
ter om en av hans forliider. Från huvudpersonen, "Star- Knuts son Anders gifte sig med en flicka från Styra
ke Knut". har jag inte fått några gener även om man Skattegård och han skänkte en ljusarm av mässing till
kunde tro det, när man ser mig kånka på min doku- minne av sin far. Den hänqer fortfarande i V Stenby
mentportfolj.Starke Knuts sondotters make är bror till kyrka.
min farfars mormors motfars morfar! Knut Persson var
Ake Duhlqvist, Köping
torpare på Haliingstorp, som ligger i närheten av Få*Custos (latin)lhkt, upps.vningsman. I clet antika Rotrt angelsta, c:a en mil söder om Motala. Han dog 13121692"
vandes
<)rdet
otn
rös'tkontrollantel'vid
.n
^'.folkför.samlingar och <tnt
90 år gammal. Hans bomärke var två tria-lnglar- pa varkeiserliga lit'tlrahanter, i ,\t'erige furr i ietvctelset't "orclning.sandra, precis sorn Davidsstjäman.
r.a giftet med Karin Ingewaldsdr f.c.a 1609, d,.t312 ''':i;:,,:::':'|'i)",',,r,"ron,,,rht,t.ttt.f.orctornvatde.sis\,enskasock1662
nar.for att bl.a. (h'en,oko k.v-rkans och prcistgårdens unt{erhall,

Från husftirhörsläneder och andra kätlor:

Barn.

Anders Knutsson f . 1611 1648, d. l2llZ 1694
Hans d. 1668
Pehr
2. giftet 1I/10 1663 med Elin Larsdotter f . c:a 1626, d.
25t5 t700
Barn:
Lars d. 1663
Brita f 2511 1666
Kerstin f. 31i5 1668
Om Knut Persson har adjunkt Margareta Larsson
skrivit i två bocker, dels i "Historik över Stens, Kälvstens och Västra Stenby kyrkor" (Motala 1969), dels i
"En ofärdig historia" (Vadstena 1987,ISBN 91-8736200-7) Ur den senare boken, s. 1 13, citerar jag foljande.
Knut Persson i Hallingstorp blev 1628 utsedd till
knekt av sin rote, men han blev inte godkand, "har fel
på synen", står det. Det var en mårklig man som räddades åt socknen Kälvsten. Fastän han bara var småbrukare hörde han till de fornämsta bland socknens
ftirtroendemän under lång tid. Han var kyrkovärd,
t2

tukt och g<tda seder i .forsaurlingen. ^lmbetet.for.s,ann ntetl 1862
ar,t ky-rkokorttntunala tagsri.frning

Hin håle på spinnrockshjut
På landsvägen mellan Lycksele och \4lhelmina kom
härom dagen en velocipedist hjulande lorbi ett torp,
där endast en 70-årig gumma, som aldrig forut sett
något af vära moderna tvåhjuiiga fortskaffningsmedel,
var inne. Hon blef ytterligt forskräckt och tog till fotters allt hvad tygen höllo åt motsatt håll till den omkring en half mil därifrån liggande byn. I forsta granngården störtade hon in, lardig såsom det syntes att uppgifua andan af forskråckelse och öfveransträngning.
Då de frågade henne, hvad som var å ftirde, svarade
hon'. "Jcislcute.s, rtot,alci.ftille snart ,sht pa t,cihlo, hin
hale ha i da.fari förhi lillstuga min, a han ridd pu ell
.slor"/ ,spinnrock,sh.jul, a hcur.for sa./brt, crft tika mi inte
han .skalla pärt." Det var svårt att öfuertyga gumman
om att den åkande var en vanlig månniska.
(lr 17,7'2 ausu,sti lE98

t:åren

Domböcker från Söderbärke
Extra ordinarie ting i Söderbärke 2313 1650
"Samma dag framställes for Rätten, en kona benembdh Malin Jönsdotter om sina tjugo och fyra åhr
gammal, fodd aff Finska Föräldhraq uthiHusby socken i Hedemora bergslagh, hennes fadher warit en Torpare, Modhren lefrver och åro foga annat än blind.
Malin tiänt wedh Gårbärghet, hoos en Finne Jöns i
Biusåhs, hafi','er der låtit sig belaghra aff en ogift finne, sin Huusbondes Sonn, Johan Jönsson, deras umgånge och läghermåål haf\ryer begyndth i fiool om winter.

Denne Malin Jönsdotter ähr kommen i forgången
Helgamässo Tidh hrlt till en finne Matthis i Lunsan
och Söderbårke Sockn, der hennes modher wahr till
heemwist, och den t2 forledhen Martij, om aftonen,
då de andhre sutto och fingo maat, då haar hon gåft
uthi Fähuset och fodt barn."
Därefter skildras hur hon stannat i ftihuset en stund,
begårt bröd då hon senare kom in. Varvid vårdinnan
hustru Margaretta och Påvel Sigfridsson sett henne vara
blodig om händerna; sedan hon gått och lagt sig på
badstulaven, hade de sett efler och hittat ett lår av barnet i ftihuset. Påvel Sigfridsson for strax efter länsmannen Anders i Noor. Malin bekande sig styckat barnet med en kniv for att svinen lättare skulle äta upp
det.

Domen lydde, att hon skulle brännas.
Ytterligare ett liknande extra ting, förekom i Soderbarke två år senare, den 8.e oktober 1652. Rättegången riktar sig mot en kvinna, Brita Olofsdotter som fott
och nedgråvt i skogen ett barn som hon ffitt när hon
"war hoos en finne Morten i Järsekelle och skar löf
åth honom i skoghen" - gick hon och der i Järsiökella
och fodde barnet widh en Rye eller badstugu wägg",
när hon lade ut det i skogen såges att hon gick "ifrån
Järsiö kalla skogswägen, som löper åt Malingsbo".
Hon blev dömd till doden.
Jtil.s

I.ir Firtrrntorkett -[örr oclt ttu

llolntdoltl

ttr ]

1997

Statistik: namnbyten
Under 1996 bytte 3 752 namn i Sverige. Av dessa tog
690 personer nybildade namn och 2 361 befintliga
namn. 701 personer bytte bara fornamn Att ändra efternamn kostar I 100 kronor och fornamn 600 kronor.
Ansökan om namnbyte görs på Patent- och registreringsverkets namnenhet. Nybildade efternamn granskas mot andra efternamn och ska vara lampliga som
efternamn i Sverige. Den som har ett utländskt efternamn kan ffi en forsvenskninq av sitt namn sodkänt.
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Ortsregister
Hej kära släktforskarvänner
Jag vill gärna uppgradera Era ortsregister. Vad som
tillkommit sedan V3, som Ni har, är en nyttig lista
över Lindesberg (visserligen ofullstandig), tack Sten
och Maria Svensson. Sedan har jag hittat Säterbo, en
liten socken utanfor Arboga. Från husforsböckerna har
jagtagit fram gårdsnamnen och lagt i ett register. Där
syns det på vilken sida i respektive husforhör gården
finns. Finns både i sidordning och bokstavsordning.
Det gåller iforsta hand for Västerlårnebo (U) men det
gäller även socknarna norr om Västerftirnebo, såsom
Karbenning, By, Folkarna, Söderbärke, Norrbärke och
några'till. Arbetet fortsätter i mån av tid. Jag har ffitt
fin respons, (och en del kritik).
Men framforallt. U-delen har jag brutit ned i tre filer
for att ffi den mer lätthanterligt. Sa lanE rnitr arbete. Nu
till vänliga medarbetare!
M har tankat ned Sveriges län, kommuner och forsamlingar från lnternet i tre filer, r,i har lagt in en latrnsk- svcnskt lerikon Dct år ungcl?ir 600 klrkoa_nknutna
ord. vilket år cn fin hjälp när nian tlder dödböckcr. tack
Kent Roos. Mdare år,en filcr om gamla matt och penningAT

Allt det har ingår i ursprungserbjudander, och Du
som tidigare har köpt registret behöver bara skickar
Din gamla diskett och ytterligare en darfiCr att nu räcker inte en diskett till for all information, men jag måste också be om l0 kronor ( gårna i frimårken) för rnaterialet har ökat mer än jag tänkt mig från borjan.
Mängden filer har ökat drastiskt. Det gör art jag vill
ge Er detta i formatet Word 6.0. Klarar Ni inte det så
skriv en rad i brevet så omformar jag det, men helst
villjag slippa. Har Ni möjlighet art själv omforma på
jobbet eller hos kompisar vore jag tacksam. Inte ens
jag har all tid i världen...
Alltså: 2 stycken disketter och ett frankerat svarskuvert så har Ni senaste versionen med vändande postl!!
Priset? Det är numera 25 kronor for nya kunder. Uppdatering for gamla kunder l0 kronor.( plus 2 st. disketter tillkommer for bägge.)
Med vänliga hälsningar
Hiikan Ostholnt, Spatrtgaton 1 E, 721 65 l'rj.stera,t
rfit. 02 l-18 aE 6)

Limerick

En polkagrisbagare från Gränna,
gata upp och ner har setts rånna,
ty med sin diet
han blivit rått fet
och måste kalorierna bränna.
Ilirgilta Roman
1'l
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Annorlunda id6er om an- och stamtavlor
Antavlor
Traditionellt ritar man
en grafisk antavla enligt den modell som
visas i figur l. Probanden placeras längst till
vånster, ungefär på
papperets halva höjd.
Genomgående placeras
mannen i ett äktenskap

ovanfiör och kvinnan
nedanför personen i
nårmast yngre generation. Somsynesharjag
i exemplet tillämpat

Kekules princip för
numreringen av perso-

;
I
I

4 farfar

I

L-

g farfars mor

fons sid 4 lor farfars morfar och sid 5 fiir farfars mormor

72far
I

l0 farmors far
I I. t -farmor
I
Lllfarrrrorslnor

I

sid 6 och

7

sid 8 och 9

I proband

-

|

Ltl

12 morfars far

I i L 13 morfars

mor

sid 12 och

13

tttorttrors far

sid 14och

l5

t"
L -' lror

.

]

Normalt f,år man rum
med fyra generationer

'4
L 7 rlonnor

L l5 mormors
Figur

sid l0 och I I

e morfar

nerna.

på en A4-sida. Vad jag
reagerar mot är att makarna inte redovisas intill varandra. De har ju

forts sid 2 fiir farfars farfar och sid 3 lor farfars farmor

8 farfars far

nror sid 16och l7

I

utgjort en enhet i form av en
familj under ett långt liv. Det tråkigaste intråffar när
man kommer till generationen efter farfars far, farfars
mor osv. Farfars farfar (16) kommer nämligen på sidan 2 och hans hustru (17) pä sidan 3, farfars morfar

t.ex. att jag själv är probanden med nr. l. Om jag i
stället vill rita upp en antavla fur något av mina barn
blir ju denne nr. 1, jag sjalv ffir ändra mitt nummer från
I trll2, min fru ffir ändra sitt nummer I till 3, min far
ändras frän 2 till 4 och min frus far från 2 till 6 osv.

(18) på sidan 4 och hans hustru (i9) på sidan 5 osv.
De här nackdelarna undviker man om man i stållet disponerar antavlan enligt figur 2. Här har de båda makarna hela tiden place-

Det är sant att om man använder ett släktforskarprogram, t ex DISGEN, så ffir man omnumreringen utford automatiskt. Men det år just här faran iigger. Man

rats intill varandra.
Även far rs farfar och
hans hustru kommer
intill varandra. Översikten blir battre och
sidhänvisningarna enk-

i-

övriga system

I

tI

I

L

l0 farmors far
I fannors mor

I

sid 4

sid

5

I

2 far
3 mor

som
bygger på relationerna
mellan individerna är
att om man tar en an- I proband
nan individ som proband måste alla beteckFigur 2
ningarna ändras. Anta
t4

forts sid 2 ftir farfars farfar och farfars farmor
fiorts sid 3 for farfars morfar och farfars mormor

4 farfar
5 farmor

lare.

Numrering i antavlan
En nackdel med Kekules system och även

8 farfars far
9 farfars mor

I

I
I

I2 morfars

l-

13 morfars

far
mor

sid 6

sid

7

sid

8

I

I

6 morfar
7 r.norrrror

t,, 14
nrormors
I
I

l5 mormors

fär
mor

sid 9
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kan inte lita på numren ör referensändamål eftersom kan användas på vilka personer som helst,
alltså även
'dem som inte ingår i en antavla,
de så latt kan ändras..
t.ex. syskon till en av
I stället kan man ge varje individ ett personnummer mina anor. I vissa fall kan det kanske vara bra att an_
bestående av individens lodelseåq bindestreck och ett vånda båda metoderna parallellt.
löpnummeq udda for mån och jämna for kvinnor. Den Ansedlar
lorsta man som jag i mitt arbete träffar på med t.ex. En ansedel upptar normalt åven namn och data på alla
födelseåret 17 9 6 far alltså personnumret li 9 6- | . Hade barnen i ett åktenskap. Det år inte latt att avgöra vilket
det i stället varit en kvinna hade hon ått personnumret av dessa barn som utgör ens ana. Jag sätter där:For ett
1796-2 De här numren blir alltså desamma oavsett vil- nummertecken (#) efter namnet på min ana. Använder
ken proband jag utgår från. I t.ex. DISGEN kan man man DISGEN kan detta tecken foras in i referensfiiltet
lägga in personnumret i referensftiltet fiör namn.
fur namnet.
En annan fordel med personnumren är att metoden Stamtavlor
Om man någon gång villgöra en stamtavla så kan man
konstatera att den traditionella metoden innebår att man
Per ansson
inte ariger med vem personerna är gifta. Figur 3 visar
Karl
ett sådant exempel. Det år här en mansperson itoppen
men det kunde lika gärna ha varit en kvinna.
Man ffir ingen upplysning om vad den andra parten i
äktenskapet heter. Var t.ex. Karl Persson gift flera gånger? Har alla barnen Per Karlsson, Stina Karlsdottet
Ingrid Karlsdotter och Johan Karlsson samma mor?
Man kan forbättra stamtavlan genom att komplettera
namnen med "gift med NN". Hur gör man då om Karl
Persson var gift två gånger och per Karlsson och Stina
L- Johan Karlsson
Karlsdotter hade en mor och de övriga barnen i familjen
en annan?
Anna Persdotter
Figur 4 visar metoden. Man tar upp Karl persson två
osv
gånger. De båda forekomsterna bor numreras, t ex med
(l) och (2) I figuren harjag dessurom placerat en S,rFigur 3

Per Janssorr

1767-l gift med Stina Ersdotter 1764-2
Persson 1792-1(i) gift med Anna Jonsdoner ITgg_4
Per Karlsson 1820-3 gift med Elin Ersdotter lg22_Z
fo Anna Persdofter l}42-2gift med Jan Larsson lg40-l
L!
Karl Persson I 844- I
Stina Karlsdotter 1824-2

I

Karf Persson 1192-l (2) gift med Lisa svensdone r 1793-4
. Ingrid Karlsdotter r 83 l-2 gift med Anders Svensson I g25-3
Karl Andersson lwiiling) l g62-t gift med Inga Jonasdoner tg60-2
fn
Lr Pcr Andersson (rvilling)
1862-3 gift med Stina andersdoter lg5g-4

o Johan Karlsson 1834-l
Anrra Persdotter ll95-2 gift nred Hans Eriksson 1792_3

Figur 4
forls.
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kant framfor varje mansperson och en cirkel framför
varje kvinna. För de personer som utgör mina anor är
rr4r förrvrvrövrr har
fyrkanten respektive cirkeln flzlld.Varje person
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Figuren ovan ger en översikt hur den traditionella
och den nya dispositionen av en antavla ser ut.
Ilengt Akerherg Viisteras tfn. 021-Il 5I 60
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Sedan artikeln skrevs har jag
dristat mig till att lågga in personnumret och nummertecknet
i faltet lor fornamn. På så sätt
syns även dessa uppgifier på
bildskarmen Jag tror inte atl
detta kan leda till trassel för

t.ex

DISBYT

Lrrrrrrrr--rJ

I
I
I
I
:
I
i
I
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EftErlyEnin$ar
Efterlysning l6
Jag söker forskare som har eller håller på att forska på

finnarna vid Lövslätten /Tackbyno Haralsjön och
Övertjärn i Skinnskattebergs socken. I början av
1980-talet fanns en Anders Berglund i Västerås som
forskade på dessa finnar. Går det att ffi kontakt med
honom nu? Hör då av Er till
Lei.f G:son \'.vganl, Ilerggatan 38, 70i 61 t)rebru
r./n. 0l9-l0 2I 37 eller 0587-251 3

Efterlysning

17

Jag forskar i hammarsnredsläkten Bnrsk ntestadels
frårr Ranrsbergs sockerr i örebro län
Om några andra forskar i släkten Brusk så ar jag
intresserad att konrma i kontakt med dessa.
Jag har bl.a en Jöns Larsson Brusk som år 1712
flyttade till Lindesberg med sin hustru.
Gustuv Gustttvssott, Induslrigatan 6 H, 738 3l Norberg
rfu. 0223-232 06 eller 230 22

Efterlysning

18

Jag har inte funnit någon släktforskareforening i Arboga varför jag skriver till Er.
På en resa i det "Norsk-Svenska Midt-Ver1en" i USA
träffade jag en dam som hade sina anor i Sverige. Hon
var väldigt intrsserad av att se om hon hade några nära
eller lite avlägsna slaktingar kvar i "hemlandet" och
jag lovade att forsöka finna några. Hon hade ett namn;
Josefin Ogren fodd i Arboga 1887 (Namnet kan ju
vara Ögren). Denna Josefin utvandrade till USA tillsammans med sin man Carl Hellström från Stockholms-området.
J o s re i n R
(B

i

s e,,1 s d a

reye | .fri I I öve rso

I

h' e i n t 9

I ar,,S-O

7, \t -,

San de

|

nUO

"#;::;

r r r,lrå'ilJ."

|)

Efterlysning I9
Hej jag bor Skåne men år bordig från Västmanland.
Jag har tidigare utan resultat forsokt att efterlysa Srra
systrar som under 20- och 3O-talen var bosatta i Sörstafors (Kolbäck). Systrarnas namn var Sigrid troligt-

vis fodd 1901, Gunhild ?, Märra1907 och lris 1910
Deras flicknamn var Ilultman.
,\/.t'.h. Linnta'/'ltalin, e-posta(lre.\.\; pou'arDratr((tlalgonet..t^tt

Efterlysning 20
Hej!
Söker uppgifter om datum och fodelseplats samt datum och dödsplats for Anna Johansdotter Bonde. Hon
gifte sig 24-03-1744 i Arboga SFS (stadsforsamling)
med Johan Christopher Schultz. Han foddes 31-10i 686 i Torgau, Gärsachsen, Tyskland. Kom till

Sverig'e 1712 och blev antagen som borgare och garvarmästare i Arboga 1715. De fick 8 barn varav 3 levde när mannen dog 22-04-1753 i Arboga SFS.

Mannen blev ånkling och gifte om sig 24-03-1744 i
Arboga SFS med änkan Catharina Berg. Hon hade då
en son. Övriga uppgifter om henne saknas också \/ad
hette hon innan hon gifte sig med Berg?
De 8 barnen:
Johan. Född 07-1719 i Arboga SFS. Dog som kyrkoherde iTorsång 17-06-l79i.lH'an blev stamfader till
en stor slakt i både Sverige och Finland. Härifrån stammar både jag och min man.
Christopher (Christian): Född l0-1 720 i Arboea SFS.
Han var guldsmedsgesäll 1753.
Anders. Född 1722 i Arboga SFS.
Petter. Född 06-1723 i Arboga SFS.
Carl (tvilling): Född 1725 i Arboga SFS Dog 08_05_
1725 i Arboga SFS. 5 veckor.
Arna Maria (tvilling): Född 1725 i Arboga SFS.
Fridrich: Född 1728 i Arboga SFS. Dog 12 veckor
gammal 28-04-1728 iArboga SFS
Salomon: Född 09- 1 729 i Arboga SFS Dog 26 veckor gammal 20-03-1730 i Arboga SFS.
Första hustrun Anna Johansdotter Bonde dog alltså
1729-1744

Har inte kunnat hitta henne i dodsboken. Märkligt år
också att hon inte finns upptagen i husforhorsböckernaunder åren 1717-1729 när hon bevisligen levde och
fodde barn.
Har ej heller kunnat hitta henne inom den adliga slakten Bonde.

Det vore även intressant om någon har uppgifter om
sönerna Christopher och Petter. Jag har kopia på Johan Christopher Schultz bouppteckning.
Ta gårna kontakt rned mig. Hälsningar
,V.r/r'cr.('l'hölix, \'cirtunagrctnd 7, I9J 55 t,ippland,t I'a.sk,
rln och /hr 08--t90 -i33 1l
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Efterlysning 2l
Hej!
Min far Oskar Karlsson gick bort for en tid sedan. Nu
söker jag lite uppgifter om min bakgrund. Der jag vet
är att min farlar hette Nils Karlsson och foddes 30/7
1895 och dog 1970. Han var smed i Fullerö strand
13, Fullerö stuteri. Han var gift med Asta Karlsson.
Hon dog 1976. Dom fick tre pojkar Bengr foddes 8/
10 1929 dog 1986. Oskar foddes 2119-t921och dog
7/11-1997. Den tredje pojken vet jag inte mycker om
bara att han dog tidigt i någon sjukdom. Jag rror att
dom växte upp i trakterna runt Torshälta. De flyttade
sedan till Gotö (Fullerö-Barkarö). Farfar, farmor och
farbror ligger ien familjegrav på Barkarö kyrkogård.
Jag vore mycket tacksam om någon ville hjalpa mig
med upplysningar.
l[ikael Karlssott
e-postadres,\ :
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Efterlysning 22
Jag söker forskare som forskar på dessa personer

l1 1-5 lVlälby. Hubbo. Fader är Lars Gustav Larsson fodd 1832 05 02 i
Tillberga, och moder är Margareta Greta Kristina Fröjd
fudd 1 841 12 29 i Österby, Arboga. Flyttade 1866 A7
04 till Rytterne, Arboga. Dog i Hubbo. Farfar hette
Lars Lövborg och var soldat. Hans hustru (farmor) hette
Maria Ersdotter. Mormor hette Stina Kajsa Larsdotter.
Vdare foljande personer.
Tvillingarna Karl Johan och Per Gustav Vestling fodda i Västanfors av Maja Stina Söderlund.
Johan Gustav Larsson fodd 1870

Mikael Fors, Ola Hans.sotrsgcttan 9,

ll2

52 Stockholnr

Efterlysning 23
Hej!
Jag söker fliräldrar till Anders Carlsten lodd i Västerås 5 mars? 1764.Hanblev senare sadelmakare iNorberg och dog där 1827. Han flyttade från Västerås
17840820. Ant. då som sadelmakaregesäll "oörlovad".
Jag har hittat en familj Carlsten i St. Ilians ftirsamling, men ingen son med "rätt namn".
I'an I igen (j clru n Ni e |sen
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urvästeråsare. Men
om jag skall vara är-
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lig så arjag lodd utanlor Kolbäck i Svedvi
socken (1935). Med
ett par korta stopp i
Tortuna och Skerike
kom jag som treåring
till Våsterås. Flyttade
från Västerås 1962 till

Sevalla i Tillberga
kommun, men vid
den stora kommun-

sammanslagningen så
blev jag åter Västeråsare

Under 25 är ägnade jag mig mycket åt orienteringsporlen med blandade fiamgångar. Med tanke på var
spoften utövas så blev intresset for natur och djur (mest
{äglar) lite större än for "medelsvensson".
Som släktforskare är jag inte så gammal, endast -5 år
har jag ågnat åt detta, (lite då och då) kan man säga. I
början gick det inte så bra, utan jag "halkade" in på fel
person vid flera tillf;illen, så jag gick en kurs och fick
lite bzlttre ordning på det heia. Av någon anledning så
"halkade" jag också in i styrelsen.
På sidan 23 kommer en ansedel med min mor Ingrid
Magdalena som probanden. Antavlan visar de flesta
områden där jag har mina anor. Från Karlskoga i väster till Vittinge i öster. I norr till Gustavs och i söder
har tydligen Målaren varit ett for stort hinder.
Genom att jag varit med på några "anträffar', så har
jag ffitt många gemensamma anor från andra forskare
och det har hjålpt mig att på pappas sida komma ner
till slutet av 1400-talet till en Bergsman Hennika
Bengtsson. Han är tydligen "urfader" for många västmanlänningar.
Om någon känner till namnen i min mammas antavla så hoppas jag att "denne någon" tar kontakt med
mig
.
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Blandat
För den som forskar mest i "Mälardalen" så frnns den
bästa platsen för detta i Uppsala hos Landsarkivet.
Adress: Dag Hammarskölds väg l9 Tfn. 01 8-65 21 00
Öppettider. 8.30-20.00 mån-onsdag och 8 30-16 00
tor-fredag. Under Juni, Juli och Augusti år tiderna 8 3016.00 mån-fredag.
Itt

Presentation av styrelsemedlem
Jag heter Sten-Ove Sandell och betrakt ar mig själv som

Sten-()ve Sandell

Iin smetl
sorn år ung och skicklig, åfven att slöjda, kan ffi med
Plogen tilltråda ett Torp den 24 nästkommande Mars,

då hedrande betyg dess fur ju hrtldre aflemnas wid
Brunnby gård uti lhrsta Socken till
N.G. Frodell

rt.7'

18180I 20

våren

Guskare! Vad är det

liir en figur?

Ibland träffar man som släktforskare på lite annorlunda titlar och yrken som inte är så vanliga nuftirtiden.
Här nedan ett litet axplock på några som jag träffat på.
Appretör (vr)vberedare) kallas med ett gemensamt
namn den ftiljd av processer ett tyg undergår för att
från råväv ftirvandlas till f;irdig handelsvara.
Arklimästare (befrilsgrad) arkli på 1500talet uppkommen, numera foråldrad benämning på ftrråd av
vapen och ammunition, senare kallat tyghus, som florestods av en arklimästare vilket även fram till 1824 var
sjöartilleriets lägsta befiilsgrad. På att linjeskepp benämndes förr aktersta delen av understa batteriet (kanondäcket) arkli.
Barkare (garvare) beredning av skinn (från små djur)
med kvarsittande hår har utlorts av skinnare, buntmakare och körsnärer medan beredning av skinn och hudar (från större djur) har utforts av barkare och logarVAIC.

Besökare (tullt-iänsteman) som visltatörerna kallades, tillhörde tillsammans med bokhållareo skrivare och
roddefolk den lägre personalen inom tullstater-r.
Författning med detalierade bestämmelser om kontrollen över fartygs in- och utseglande, lossning och
lastning stadf?istes den 19 november 1636 och utflirdades en månad senare under namn av: "ordning varefter köpmän och skeppare som på Sverige och Finland handla, sig uthi in och utseglande rätta skole".
Vid denna tid betjänades utrikestrafiken i det egentliga
Sverige (Finland ej inräknat) av 15 tullplatser, i638
års personalstat upptar ett 50-tal dänster vanv 27 st
var besökare.

Blockmakare tillverkade block av trä (ask, al eller
pockenholz) eller järn, d.v.s. den del som tillsammans
med linor m.m. utgör de taljor som leder den löpande
riggen på segelfartyg.

Buntmakare redan under 1500-talet användes yrkesbenämningarna buntmakare om dem som beredde alla
sorters viltskinn och körsnär om dem som i lorsta hand
tycks haberett gråverk, d.v.s. ekorrskinn från djur skjutna vintertid då de hade grå päls. Se barkare.

Bältare gjorde bälten och remtyg m.fl. läderarbeten,
ofta med beslag av mässing eller ädelmetall. En av Sveriges äldsta skråhandlingar är en skråordning for
bältaregesäller från omkring I 437.
Ciselör åstadkommer med hammare, mejsel, punks
eller gravstickel dekorarbeten på prydnadsvaror och
n1'ttoltiremål. De stora barockfaten från 1600-talets
senare häIft med rika bildframställningar i hog relief
är exernpel på avancerad ciseleringsteknik.
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Karduansmakare (garvare) beredde finare, ofta ftirgade läderkvalititeter som karduan, saffran, marokäng

juft (ryssläder).
Konstförvant äldre namn på sättare eller tryckare.
Konstmästare ftirr titel lor tjänsteman inom bergs-

och

hanteringen med uppgift att anlägga och övervaka mekaniska anordningar, bestående av vattenhjul, stånggångar, pumpverk och spel for uppfordring av främst

vatten och malm ur gruvor.
Mundeur (guldarbetare) var en mästare som tillverkade gulddosor och som lorekommer i Stockholms
guldsmedsämbetes protokoll I 799.
Oljeslagare utvann vegetabilisk olja ur fettrika frön,
t.ex. linoija. Med den ursprungliga framställningsmetoden slbgs oljan ur fröna med hammare och slagverk.
Den stora väderkvarnen på Waldemarsudde i Stockholm är en oljekvam frän 1784.
Pastellatör arbetade med en massa bestående av gips,
krita, limvatten och olia. Gipsblandningen användes
som ersättning ltir snidade detaljer i trä, särskilt för
dekorering av tavelratnar och listverk.
Pitseberstickare (sigillgrat,ör) (Pitscher eiler Pitschaft: sigiilstamp)
Dekupör (även dekopör) hantverkare som efter
konstnärens ritning utför inläggningsarbeten i tra (intarsia).
Dragare var en sorts transportarbetare som bl.a. tog
över fartygslasten på kajen från hamnarbetarna. Vindragama arbetade med flyande eller halvflytande varor. Dragarämbetet har medeltida anor.
Ebenist den franska beniimningen på möbelsnickare som arbetar med fanerade möbler. På 1700-talet det
samma som schatullmakare.
Fleurist tillverkare av konstgjorda blommor.
Guskare (pappersarbetare) är den person som vid
hantverksmässig tillverkning av papper tar emot de våta
pappersarken och lägger dem mellan filtar.
Gälbgiutare gammal benämning på hantverkare som
arbetar med mässing.
Gälkare under medeltiden i Sverige och Norge
benämning på kungens ombudsman i städema. i Danmark beniimning på den högste kunglige ämbetsmannen i Skåne.
ljteln gälkare användes från slutet av 1400-talet om
hövitsmannen på Helsingborgs slott.
Järnträrare arbetare som bar stångiärnet flor vägning vid järnvägen på Jämtorget i Stockholm. Från
1600-talets slut vid Jämgraven, och mellan Mälar- och
Saltsjohamnarna. Järnbärarna hade eget skrå fram till
1847.
l9
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Plysare 170O-talets kladesfabrik sysselsatte ett stort
antal specialiserade arbetare, dels skråmässigt ordnade mästare/gesall/larling, dels daglönare som ullberedare, plysare, spinnare och spinnerskor.
Possementmakare (se snörmakare) kommer från
den tyska yrkesbenämningen Po samentier, snörmakare.
Possess io n at (god.sci gare)
Räntmästare en äldre benämning på tjänsteman som
hade hand om en forvaltningsenhets ekonomi och förestod dess kontot som brukade kallas råntekammare.
Salpetersjudare då salpeter behövdes for tillverkning av krut inrättades under Gustav Vasas tid salpetersjuderier. Salpeter utvanns ur kvävehaltig jord,
fråmst jord under ladugårdar samt ur komposter upplagda i speciella salpeterlador. Salpetersjudare hämtade den urindrånkta jorden till sjuderierna.
Sejlare (r'epslagare) tillverkade bl.a. finare tågvirke. snören och småckra linor.
Senkelmakare tillverkade snörband, remmar med
jårnbeslag, spännen.
Snörmakare tillverkade textilarbeten iform av fiansnoddar och dylikt till möbler,
sar, ganser,
-9aloner,
-qardinuppsättningar och uniformer.
Stavhuggar"e arbetade med att hugga stavar for laggkarlstillverkning. Vanligen var det en bisyssla for jordbrukarna men fanns också som ett särskilt yrke under
1700- och I 800-talen.
Svärdfejare hantverkare som dekorerar klingor och
tillverkar slidor och fiisten till dolkar och värjor.
Vångagömmare är en person anställd av vångalaget for att skydda de besådda vångarna mot betesdjur.
Överskärare beredde tyget efter vävning och ruggade det med handkardor samt klippte luggen med en
stor tung sax, överskärarsaxen. Arbetsuppgiften övertogs med tiden av *"o'"'rn,,,*ar.stciilr
at,Tbre ITenrirrsson

Källor:
Bonniers konversationslexikon
Hanverkare i Sverige
Nationalencyklopedin
Tullverket 1636-1986

Här år några till:
Gevaldiger poliskonstapel - fängforare.
Hautboist den franska benämningen på den som spelar oboe i en militärorkester.
Custos (latin) vakt, uppsyningsman. I det antika Rom
anvåndes ordet om röstkontrollanter vid folkforsamlingar och om kejserliga livdrabanter, i Sverige forr i
betydelsen "ordningsman i en skolklass"
Sexman fortroendemän som fordom valdes i Svenska socknar för att bl.a. övervaka kyrkans och prästgårdens underhåll, tukt och goda seder i forsamlingen.
Ambetet lorsvann med 1862 års kyrkokommunala lagstiftning.

Upplopp i Stockholm
I dag på morgonen har foljande skrifuelse ingått till
Konungens Bef:de i Länet:
--Sedan de wåldsamma gatu-upptråden här i hufuudstaden, om hwilka tidningarne med sednaste extra post
iemna upplysning" sistlidne Söndag på aftonen blifvit
med wapenrnakt dämpade, påfoljande Måndagskwäll
wisserligen folksamlingar här och der på stadens gator wisat sig, men att till foljd af miiitairens och polisens waksamhet och täta patrulleq all oordning då forebyggdes, samt att lugnet i staden sedemera icke
blifuritstordt. De till f,orstärkande af stadens garnison
från angränsande trupper, hafii'a till en del redan anländt och wäntas for öfrigt stundeligen.
Stockholm, middagstiden den 22 Mars 1848
I.F. Fåhraeus

Enligt enskilda underråttelser, skall antalet af de under tumultet i hufuudstaden dödade personerna uppgå
till 20, hwaribland 2.ne f.d. militårer, Kapten Lewin
och Lojtnant Benzelstjerna, hwilka såsom uppwiglare
deltagit i oroligheterna. På Stockholms Börs lärer en
summa af 5000 R.dr B.o wara insamlad, att utdelas
till dem, som kunna bidraga till upptåkt af upphofsmännen

till upploppet.
t'L7'1618

{tr Slatt/itr.:;liaren nr. 2 1997

Vet någon vad orden GROPÖSARE , GRANBINDARE och HANDBORSTARE betyder? Orden står
soln mannens titel eller yrke. Kontakta gårna mig så
kommer ordens betydelse alla tillhanda. Frågorna kommer från medlemmar i klubben.
Stan-Ove
20

Westmanlands Infanteri-Regemente och Granadierer
hafiva bliwit uppkommenderade till Hufurudstaden, fur
att bitråda Garnisonen wid waktgoringen
I-1,7' )3 tttars I818
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gåvor till kioster och kyrkor, jämte andra uppgifter från
'det medeltida Västmanland framforallt
under 1300 och
1

Nya böcker hösten 1997.
Helsingfors Slaktforskare r.t. Uppsatser XII.
Hugo Enström, Sven Söderström. Enångersmålet.
Stårckska slaktboken. Del I
Stårckska slaktboken. Del 2
Riksarkivet och Landsarkivet årsbok 1997
Bergslagsarkiv årsbok 1 997.

Nu till det tråkigaste av allt när det gäller att flilla denna tidning med ett innehåll. EFTERLYSNINGAR!
Inte av {brsvunna anor utan en del av våra bocker. Foljande böcker saknas vid inventeringen i november

400- talen. Släkttillhörighet och slaktskapsforhållan-

de har i görligaste mån redovisats beträffande de per_
soner som förekommer i dessa brev. Varje ätt har i
korthet presenterats. Arbetet omfattar 2g släkter med
vapenbild, 60 västmanländska gårdar och 164 perso_
ner. Skriften ärpå 55 sidor och kostar60 kronor (1997)
inkl. moms och porto. Saljes av florfattaren.

Adress: Elis Härshammar
Skrakvägen I 1
611 62 Nykoping

Gotland

Den som har anor på Gotland kan nu ffi kopa forskarforteckning över forskare som är med i Gotlands Genealogiska Förening. Den kostar endast 25 kronor.
1997 '
Om Du vill kopa ett exemplar så sätt in 25 kronor på
Svensk arkivguide. lnstitutet for ortshistoria.
postgirokonto nr. 85 80 38-3 med angivande av att beDin bit av Sveriges historia.
talningen avser forskarforteckningen.
Sahlberg Gardar. Mera makt åt kungen.
Adressen är
Åberg All Vår svenska historia.
Gotlands Genealogiska Förenine
ciemensson Per. Släktforska! Steg för steg.
Sorbergagatan g
Örnberg L.M.w Svensk ättartavlanr. 6. (Referensbok) 621 45 Msbv
Sundelius Nils. Uppländska släkttavlor.
Hembygdsboken Nordmalings och Bjurholms socknars historia
Malmberg Gunhild. Västerås. En bilderbok.
Som alla bqdg_yela så ar lånetiden I månad.
Titta i Din bokhylla om Du kan ha
-elömt att lämna
tillbaka någon lånebok. Det finns fler som vill låna

Boktips
I skriften

"Västmanland-frälsefolk och

jordaskiften under
medeltiden", har frrsök gjorts att identifiera de personer och går-

dar som omtalas i ett
antal medeltida perga-

mentsbrev och andra
dokument inom Våstmanland. Dessa dokument innehåller faktauppgifter om exempelvis olika slag av jordaskiften, såsom forsåljning, pantforskrivning, köp,
byte, gåvogivning i form av morgongåva till hustru,

"Prästfrun i Västerås" kånner vi
nog alla. På mötet
i februari kan alla
köpa hennes bok
till introduktionspris c:a 200 kronor direkt av författarinnan. Namnet är förstås
Runa Enocksson.
Boken är på 336
sidor och rikt illustrerad.

zl

AROSIÅNA

l:aren -e8

n klar.

Soldaten Stålby

Finnskogsbitrliografi

Vi har fätt ett brev som har sitt ursprung i Norge och
som har skickats vidare från Värmland. Det är en norsk
kvinna som läst en bok som hon tycker att många i
Sverige kan ha intresse av. Boken heter "Nils StålbyKarolinen i Samnanger" och är skriven av Atle Austestad. Boken handlar om en ung soldat i Karl XII armö.
Soldaten kom från Medåker i Arboga, och gick med
armdn från Östervall in i Akershus fulke i Norge. Därifrån gick turen vidare och slutade med slaget i Moss i
Östfold $'lke år 1716. Som vi vet forlorade svenskarna slaget och unge Stålby blev sänd som krigs{ånge
till Norges västland.
När bönderna dår behovde extra arbetskraft fick de
iåna krigsffingarna.Så gick det till när Nils blev utlånad till en stor gård. Dottern på gården blev foräiskad
i honom, blev gravid, och så gifte de sig.
Nils kom aldrig hem igen, han dog i Samnanger (som
ligger nåra staden Bergen) bara 36 år gammal. Nils
har många efterlevande i Norge, och en av dessa var
forfattaren av boken Atle Austestad, som do.e 1996
endast 53 år gammal.
Boken kan köpas hos forlaget:
FRISKE TANKAR A/S

Du kan nu beställa litteraturförteckningar på det Du är
intresserad avl
\4ll Du ha reda på vad som finns skrivet om finnbyarna i din hemsocken?
Ar Ou specialintresserad av släkteq ortnamn, svedjebruk, byggnadsskick, trolldom etc.? Vad finns skrivet om finnmarksoriginal, finnkulturforskning, Gottlund m.m.?
Allt ar sökbart i min databas över litteratur om, den
svedjefinska Kulturen. Jag kan genom inlagda sökord
eller fritextsökning skräddarsy litteraturlistor enligt Ditt

öYsrpsp

NORGE

(ISBN 82 - 91386 - oe - 9)
Boken är utgiven 1995 och kostade i juni 1997 NOK
120'-

önskemåI.
Databasen omfattar ca 8400 poster om den skogs-

finska Kulturen. Även material som handlar om finnbyar i dagens läge är medtagna. Kapitel och enskilda
sidor har registrerats efter ämne Varje post är också
geografiskt registrerad efter landskap, socken och ev.
by. Material ur dagstidningar är också registrerade i
den mån jag funnit det relevant.
Bibliografin omfattar både Norge och Sverige, och
hopsarnlande av material har pågått sedan 1992, som
ett projekt inom FINNSAM. Hela bibliografin kommer att ges ut på CD-rom inom kort av Mitthogskolan
iHärnösand.
Hör av Dig for mera information om priser m.m. till
Lars-Olof Herou Tel; A240 - 1696A kvällstid eller under adress: Gästgivaregatan 12" 771 53 Ludvika
" F'inn lt:farken " \'r 2 - ]997

Limerick
En liten gumma från \hra
mot körkherr'n sågs plira;
säg är Han en sån dår prost
som bara gillar ost?
Eller är Han karl till att sånka en bira?
Birgilla Romun

Kurser
Västerås Bokbindargille anordnar en grundkurs i bokbinderi under våren. Fem gånger är gratis. Om Du sel-

Q

dan tycker att det år intressant så anordnar Medborgarskolan en fortsåttningskurs om 5 gånger for 375
kronor. lntresserad? Kontakta Larsowe Roman for vidare information på tfn. 021-35 86 91.

Antavlan på fuljande sida är for min rlamma lngrid
Magdalena (Magda) fodd Eriksson.
Sten-Ove Sundell
22

Jacobsson Anders
)Född 1771 i Atua Munktorp (U).
j

lAndersson Erik
lFödd 1806 i Valberga Berg (U).

-

Larsdotter Anna
Född 1772 i Wallberga Berg (U).
lDöd 1809.

I

lAndersson Lars
jFödd 1778 i Munktorp (U).

i Eriksson, (f"tt..t*"1 fu
lFödd l87l i Sevalla (U).
Död 1956 i Västerås U.

Janssonr-Lindgren Jan
Född 1822 i Gärsbo Västerfärnebo (U).
I
I

lLindgren Anna
lFödd 1848 i Olstorpet Västerflimebo (U).
lDöd 1878.

,

Jansdotter Stina
rFödd 1820 iGustaf (W).

Eriksson (Maqda)
Född 1902 i Sotargatan 2 Västerås (U).
Död 1987 Våistra sjukhuset Västerås (U).
Andersson Carl
Född 1817 i Glömyra Ervalla (T).
Ggtt?y
9.1*t:gliFrössling
1849
i
Rynninge,
Fellingsbro (T).
iFödd
iDöd 1929 i Drottninggatan 26? Västerås (U).
,

t

Ekegren Jansdotter Anna
,jFödd 1816 i Eker (T).

lFiö;'ifis Ingrid
lFödd 1877 i Frösvi, Romfartuna (U).
iooo tgt:.

Persson Åberg Anders
Född 1819 i Viisterlöfsta (U).

lAberg
I

Olsson Jan
i,

t

lJansdotter Cathrina
Född 1796 i Sör Gersbo ägor Viisterflirnebo

f

Hansson Jan
Född 1792 i Solberga Solvarbo (Onbo)

Ersdotter Anna
Född 1794 i Solfvarbo Gustafs (W).
lJonsson Anders
lFödd 1780 i Antorp Ölme härad (S).

1779 i Gräsmåssen, Karlskoga (T).
iDöd 1841 i Röstorp, Ervalla (T). -

lfödd

Johansson Ekegren Jonas
;Född 1779 i Gustafsfors, Ekshärad (S).
; Död 1828 i Christinelund, Eker (T).

iWidercrants Anna
;Född 1785 i Tysstinge (T).
'Andersson Pehr
lFödd 1796 i Solbo Hvittinge (U).

JohanJra

p'<iaAlSagTÄ6y Vester, Tortuna (U).
Död i933.
I

Persdotter Anna
lFödd 1789 i Munktorp (U).

iJansdotter Greta
lFödd 1817 i Västerlövsta (U).
noa tgoq i Tortuna (U).

Jansson Jan
Född 1791 i Nyängen Nordsjö Västerlövsla

lAndersdotter Greta

.Född 1787.

'

Avs:
Västerås S läktforskarklubb
c/o Sven Olby

Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås
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