AR@STANTA
Hösten 1999
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25 augusti kl. 19.00
"Gaggafton". Har Du några problem eller frågor så ta
med dessa och kom till mötet.
Lohal: Västerås Energi o Vatten
Adress. Carl Hennings gata2
Anmälan senast den 22 aug. till.
Sten-Ove Sandell tfn.021-620 65 eller
tfn.021-204 94
Sven Olby

21 oktober kl. 19.00
"Hammarslag och hushåll" Det berättar Göran Ryden
om denna afton.
Lokal: Herrgärdets Servicehus
Adress. Knutsgatan 2D
Anmälan senast den 18 okt. till:
Sten-Ove Sandell tfn.021-620 65 eller
tfn.}2l-204 94
Sven Olby
\

23 september kl. 19.00
Då kommer (vår medlem) Leif Svensson. Han berättar
om sina erfarenheter i samband med sin forskning, samt
qer en del tips.
Lokal: Västerås Energi o Vatten
Adress. Carl Hennings gata 2
Anmälan senast den 20 sept. till.
Sten-Ove Sandell tfn.021-620 65 eller
tfn 021-204 94
Sven Olby

25 november kI. 19 0n
Kommer Nina Heoeruus och berättar om "Gubben Ragnar" från Kestina.
Lokal: Bibliotekets hörsal.
Samarrangemang med biblioteket. För våra medlemmar är det gratis, men för övriga blir det en mindre
kostnad. Tag gärna med vänner och bekanta.
Se for övrigt annons i WI.
.. .

Storagatan vid Storbron. Bilden måsten vara tagen fore ntitten av 1950-talet.
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OBS! Alla artiklar som är undertecknade med fet stil är insända av medlemmar i klubben.

Ordföranden har ordet
Det har varit en handelserik tid det senaste halvåret.
I i'ebruari hade vi besök av Ian Hamilton från Genealogrska Föreningen (GF). Han berättade om deras stora
sarnlingar som finns på Sabbatsberg;sområdet i Stockholm under namnet Släktforskarnas Arkiv. Dår finns
ett onf'attande bibliotek med många slaktböcker från
liela landet, biografiska uppslagsverk och ett personregister till Post- och lnrikes Tidningar från 1750 och
fl'amåt. Det finns även ett hängmappsarkiv som ryrnnrer släktutredningar som föreringen fä,tt från olika forskare. bi.a. Hjertstedska och Kistbergska samlingarna.
För dem som har tyska anor finns Hintzes samling att
titta i. För medlertrmar i GF tir tillgången fii, och for
andra kostar det 40 krzdag. Under året har GF beslutat
att bli medlem i Sveriges Slåktforskarforbund, så de
kommer att deltagä i sltiktforskardagarna i Karlstad l819 september. Se deras annons på atlnan plats i tidningen. ( Se sidan 3 )
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I mars hade vi årsrnöte, vilket gästades av Sveriges
Släktforskarfiörbunds ordforande Krister L. son Lagersvåird. Han berättade bl.a. om en ny CD-ROM som innehåller över 400 000 svenska ortnamn. Man ser direkt
på en karta var en sökt ort ligger. Medlemspris 395:Förbundet planerar även att ge ut en "dödskiva 1-ör
1700-talet". Har du renskrivit en dödbok for någ,rn
forsamling, hoppas jag att du vill dela med dig av dina
uppgifter. Du kommer att fä. en ersättning med ce l0
öre per individ. Klubben konuner att biiiraga rn<'d iri a
\räsrertärnebo Kom cckså ihåg att citi kati låna Dödskivan 1968-96 for i5 kr/vecka. Ring bara rnej och
boka.
Jan Hultberg frånKöping berättade i april onr sin enorma forskning. Många var där och blev imponerade. Titta

gårna in

i

anbytarforum på nättidningen "Rotter"

(wwr,v. genealogi. se).

Hösten

I maj var klubben viird lor ett regionalt möte for släktforskarforeningar runt om Stockholm. Vi hÖll till i den
gamla herrgården på Vallby och avslutade med en rundvandrig på området och i Anunds hus (Vkingahuset).
(se siirskild artikel sidan ? )
Vårresan gick till Vadstena och Medevi brunn. Målet

var arkivet i slottet, som i höst firar lO0-årsjubileum
som Sveriges första landsarkiv. Det var Vctor Örnberg som 1899 blev arkivarie i ett slott som stått öde i
många år. Forskarsalen har nyligen flyttats till nya ljusa
och rymliga lokaler. Eftersom landsarkiven, efter kyrkans skiljande från staten, skall tjäna som en sorts pastorsexpeditioner, har även utrymme skapats flor denna

funktion. De flesta lorsamlingarna runt Våsterås tänker inte kopa in mikrokorten for 1900-talet, så vi får
vånda oss till Uppsala!
I de återuppbyggda slottsvallarna inryms själva arkivet. Tage Danielssons betyg och studentuppsats (med
nästan bara stora A) finns dar. Arkivarien visade även
en kyrkbok som en pråstson hade använt for att pressa
och torka växter i till sitt herbarium! Vi fick även reda
på att många präster på 1700-talet lämnade in gamla
böcker till pappersåtervinning då de blev inaktuella'
Affårer använde papperet till karamellstrutar! Lördag
den 21 augusti invigs det nyrustade slottsområdet med
en folkfest.
Efter lunch i Klosterhotellet, fick vi en guidad vandring i Bjälboättens palats. Där finns den kista som Den
heliga Birgitta transporterads hem i från Rom 1373.
Relikerna florvaras i klosterkyrkan tvärs över gården.
:: .::::").!.yÅ
l: i: i:: :;i
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i Turistforeningens årsbok 1988.
Jag har även hunnit med att krocka med en älg.Vi
klarade oss helt oskadda tack vare en stabil bil, men
iilgen dog nästan direkt. Man har inte en chans att se
ett djur, som kommer upp på vägen direkt från sidan,
foniin det står mitt framfor bilen.
Ädreåret 1999 uppmärksammas på biblioteket, och
jaghar lovat att klubben skall finnas i sliiktforskarrummen och informera om hur man kommer igång. Tider-

na är: lordag 2ll0 H. 10-14 och torsdag 7ll0 UJ. 1719. Har du möjlighet att hjälpa till ar vi tacksamma.
Hör av dig.
Jag vill tacka de avgående styrelsemedlemmarna for
deras arbete i foreningen" och hälsar de nyvalda välkomna.

Till sist vill jag påminna om de utmärkta register som
Håkan Östholm har gjort och som finns i pårmar i hyllan med mikrofilm. Här finns forsamlingregister for C, D-, T-, U-, W- och Xlän. Dessutom finns husflorhörsregister ör By, Fläckebo, Karbenning, Kil, Malingsbo, Norrbåirke, Söderbärke och Västerfiirnebo. Du
letar bara fram gårdsnamnet i registret och fär då veta
vilken sida du skall rulla fram till. Detta spar mycket
tid! Tack Håkan!
Sven Olby

Påminnelse!
Ni som fått ett inbetalningskort med tidningen har glömt
att betala årsavgiften och kassören önskar gärna ffi in
dessa pengarna. Glom nu inte detta, och framfor allt
glom inte att skriva på namn och adress, så han vet'
vem som betalat!

l

GF med i Släktforskarftirbundet.
Genealogiska Föreningen (GF) har gått in som medlem i Sveriges Släktforskarforbund. Det betyder atti
släktforskarrörelsen fär större slagkraft eftersom GF
är en av de största, och den äldsta, av landets släktforskarfibreningar. GF ger bl.a. ut Släkt och Hävd och
driver Släktforskarnas fukiv med stora samlingar på
Sabbatsbergsområdet i Stockholm. GF var med i for-

H e l i ga Birgi ttas " transPortki sta"

För dem som är intresserade av textilier och industrihistoria, kan jag rekommendera K.A. Almgrens sidenvåverimuseum på Repslagargatan 15A i Stockholm. De
har en mycket trevlig guidad visning. Knut August var
f'ör övrigt fodd i Västerås 1806, som son till landssekreterare Joachim Almgren i dennes tredje gifte. Läs mera

bundet när detta bildades, men har sedan stått utanför
tills i år. Vid årets släktforskardagar i Karlstad l8-19
septemberg kommer GF alltså attvaru med som medlemsorganisation for forsta gången. Man kommer då
bl.a. att demonstrera sökning i de databaser som finns
i Släktforskarnas Arkiv.
Om Du tar med Dig den här notisen till GF:s monter i
Karlstad bjuder GF på en vikbar antavla!
(Så långt lagret råcker)
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Presentation av ny styrelsemedlem"

Från redaktören
Hej igen!
Nu är hösten här igen och det är dags att börja titta i
alla gamla antavlor och se efter vilka anor som saknas,
och kanske borja fundera på hur man skall gÖra för att
ffi tag på dem. Det går bra (hoppas jag) att gå till biblioteket och läsa tidningarna från andra släktforskarforeningar som finns där. Kanske det finns någon tipsruta i tidningen, dar det finns något bra tips just för
mig. Man vet aldrig forriin man har kontrollerat'
Vi har sjalva denna gång inget tips som kommit till
redaktionen. Men iag har fiitt limerickar av Birgitta
Roman. Minst en for varje socken i Västmanland. Jag
kommer att sätta in några i varje tidning framöver, och
borjar i detta nummer.
En som också skickar in material och delar med sig
av sin forskning iir Gert Jacobsen som denna gang skickat in ett familjefoto.
Som tidigare skrivits behöver det inte alltid vara en
lång historia med foto som Ni sänder in, jag är även
tacksam for små notiser, som Ni kan ha sett, när Ni
letat efter Era anor. Notisen behÖver inte ens berÖra Er
egen släkt.
Denna gång har iagtagit med lite från Sevalla. Det
materialet har jag hittat hos hembygdsfloreningen. Mssa hembygdsforeningar har små arkiv som kan vara
vårda ett besök. Försök själv får Ni se!
Exempel på vad jag menar med notis.
1995 inventeradejag gravarna på Sevalla kyrkogård
och noterade då en gravplats som var märkt med en
jiirnplatta dåir det stod "Inköpt gravplats" och inget mer'
Det tyckte jag var en konstig. När jag satt och läste i
boken av Oskar Johansson, om Sevallas klockare och
skollärare, i denna tidning finirs en artikel ur denna bok,
så fannjag ett stålle där han skrev så här:
Friheninnan Rutlbeck, moder till Kyrkoherde Carl
Adotf Ruilbeck blev begraven under en vård, beståenrle av en vertikal iörnskiva utan namn, men med
inskriptionen " Inköpt gravplats". Han skrev det när
han skulle beskriva den gamla kyrkogården och kyrkans placering. Jag tittade i Sevallas dÖdbok och hennes namn var: Fredrika Gustava Hallerström, gift med
fanjunkaren och friherren C.F. Rudbeck. Hon dog den
7 augusti I 893 och blev 85 år 8 månader och 14 dagar.
Det blev att komplettera min gravinventering med ett
brev till Britt Hagman, som sköter denna, samt en kopia till kyrkogårdsförvaltningen i Västerås som inte
heller hade denna uppgift.

Stzr'c- O,re
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Saadtll

Hej jag heter Gunnar Andersson och är ny i styrelsen.
Invald som suppleant vid årsmötet.
Släktforskare sedan 1995 där Viistergötland är stÖrsta
måltavlan for sökandet.
Född iJämtland avvästgötaforåildrar ochbosatt i Västerås sedan 1963.

Riksarkivets beståndsöversikter
Det är en guide till samtliga arkiv och samlingar i Riksarkivet. För varje bestånd ges en beskrivning av dess
historia och innehåll. Dessutom hänvisas till andra arkiv och samlingar med likartat material som ger vidare
upplysningar.
Del 1(utkom 1996)
Medeltiden, Kungl. Maj ts kansli, utrikeslorvaltningen
m.m. - den centrala statsledningens arkiv från Gustav
Vasas kansli till statsdepartementen; medeltida brev och
.

räkenskaper.

Del2 (utkom 1998)
Riksdagen och dess verk.
Del3 (utkom 1993)
Kommittearkiv.
Det 4 (utkom 1995)
Kammararkivet.
Del5 (utkom 1999)
Centrala civila myndigheter och domstolar, Internationella organ av myndighetskaraktåir.
Del6 (utkommer 2000)
Enskilda arkiv, person- gods- företags- och forenings-

arkiv m.m.
Del 7 (under arbete)
Allmänna hjälpmedel lor forskning i Riksarkivet, specialbestånd m.m.

Hösten

Referat från vårens möten.
Torsdagen den lL februari var vi ungefiir 40 medlemmar, som hade samlats i Vasterås Energi och Vattens samlingslokal "Kopplingen", för att lyssna till Ian
Hamilton, ordförande i Genealogiska Föreningen i
Stockholm ( G F. hårefter).
Ian berättade att G.F. iir en riksforening for slaktforskning. Föreningen bildades 1933 i Stockholm och
är från och med i är 1999 en av medlemsforeningarna i
Sverige s S låktforskarlorbund.
Tidigare hade man ett antal regionforeningar som var
kollektivanslutna och medlemmarna var anslutna till en
sådan forening. När man var som störst hade man cirka 5.000 medlemmar, nu år det cirka 2.500 medlemmar. G.F. har renodlat sin verksamhet i två delar, foreningsverksamhet och arkiwerksamhet.
G.F. gerut skrifterna: "GF-Aktuellt" och haftet "Släkt
och Hävd". Föreningens samlingar och arkiv omfattar
cirka 400 hyllmeter. G.F. är huvudman för skriften
" S läktforskarnas Arkiv".
I arkivet finns det; bocker, div. register, referensbibliotek, slåktnamnsregister och klipparkivet om personer ur Svenska Dagbladet med borjan år 1936 och
Dagen Nyheter med borjan är 1967 samt en del andra
samlingar från personer som skänkt sina arkiv till G.F.
Ian Hamilton använde en av IT-samhållets finesser i
form av ett bildspel om G.F. som han hade med sig i sin
bärbara PC. Bildspelet visades via en stordiaprojektor
mot en visningsduk, och det var mycket imponerande.
Mötet avslutades med ett sedvanligt trevligt samkväm.
Minnesantecknade giorde Larsowe Roman.
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Årsmötet hölls den llmars i Västerås Energi och Vattens samlingslokal "Kopplingen". Cirka 40 medlemmar
hade hörsammat kallelsen och kom till mötet.
Vid årsmötesforhandlingarna valdes Sven Olby till
ordforande for ytterligare ett ( I ) år.
Vi kunde glädja oss åt att medlemsantalet vid årsskiftet hade okat till 330 stycken och styrelsen beviljades
enligt mötets beslut ansvarsfrihet for det gångna året.
Den nya styrelsen fick foljande sammansättning efter
årsmötet. Ordforande Sven Olby (omval), Mce ordforande Peder Danielsson (1 år kvar), Kassör Yngve
Mathisen (nyval), Sekreterare Larsowe Roman (omval), redaktör Sten-Ove Sandell (1 år kvar), suppleanter: Gunnar Andersson (nyval) och Anna Britta Heden
(nyval). Revisorerna Börje Bertils och Bernt Storm
omvaldes.

Till valberedning utsågs: Nils Jernemyr (nyval

och
(nyval)
Bengt
och
Lundström
sammankallande), Brage
Åkerberg (omval).

Fr. vrinster: Nancy Söderberg, Ingela Engelbrektsur
och Vera Lewön samt bakom står Sven OIby

Här kommer några av Birgittas limerickar:
I Marieborg vid Arboga
fänns fordom en plats for folk med plåga.
Man sa hospital,
men vården var skral.
Dit ut nästan ingen sig våga.

Anund - Han med en hog i Badelunda,
över alla turister sig forundra.
Fordom fanns det här ett hav.
nu bara min gamla grav,
skall det vara någonting att beundra.

Sven Olby tackade avgående kassören Ingela Engel-

brektson och suppleanterna Wera Lewen och Nancy
Söderberg for deras arbete i styrelsen och for klubben.
De avtackades med blommor.
Efter årsmötet fick vi lyssna till Svdrigess Sliiktforskarflorbund ordlorande Krister L:son Lagersvärd. Han
beråttade om det aktuella ochvad som kommer att hända inom florbundet. Det finns nu (11 mars) 121 klubbar
och föreningar med 34.965 medlemmar inklusive de
stödj ande medlemmarna. Info rmationen av slut ades med

en intressant och givande frågestund.

Ärsmötet avslutades med ett gem)'tligt samkväm.
Referant var Larsowe Roman.

Bigitta Roman
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Frt,. Jan Hultberg, Leif Svenssort, och Nancy S0derberg i samspråk om event. gemensamma anor

Vi var cirka 30 medlemmar som samlades i cafeet på
Herrgärdets Servicehus till månadsmötet den 15 april'
Jan Hultberg från Köping var kvällen foredragshållare'
Han berättade om sitt sätt att släktforska och redovisade en del av sina resultat med hjälp av stordiaprojek-

tor och s.k. overheadbilder. Hultberg berättade bland
annat om olika metoder man kan anvånda sig av när
man släktforskar.
Han talade om att han forskar mest i Lindesberg (T)
och Ramsberg (T) och till en liten del i Västergötland'
Jan påstod sig ha märkt, att ju längre forskningen framskrider, så väcks historieintresset också mer och mer'
Han berättade också att hans antavlor år sammanfogade. så att de är 27 meter långa. Hultberg tipsade oss
om att forutom kyrkböckema, så är tingsrätten (bouppteckningar), skatteforforvaltningen (nutid) och andra släktforskare de bästa källorna att fä slaktinforma-

fattande namn".
Landsarkivet i Vadstena startades 1899, som det florsta i sitt slag i Sverige, och som firar 100-års jubileum i
oktober i år.
Efter besöket i Landsarkivet åkte vi till Klosterhotellet och restaurang "Munken", for att ätavär forbestållda lunch. Denna smakade mycket bra, jag tror att de
flesta tyckte detsamma som jag.
Därefter promenerade vi till en byggnad, bakom hotellet, som på 1400- och 1500-talen var kloster åt S:t'
Birgittas nunnor. HeligaBirgittas orden hade både nunnor och munkar i var sitt kloster i Vadstena, på var sida
om den fina Klosterkyrkan. Det fanns fortfarande nunnor kvar i Vadstena i slutet av 1500-talet. Gustav Vasa
hade en syster som var nunna i Vadstena. Det nya Birgittinerklostret invigdes i mitten av 1950-talet och ligger cirka 250 meter från Klosterkyrkan.
När besöket i Vadstena var slut korde vår chaufför
oss till Medevi Brunn. Där fick vi en mycket sakkunnig
och spirituell guidning runt brunnsanläggningen av en
infödd Medevibo. Vi fick bl.a. se "Lazarettet", brunnen, apoteket, och Brunnskyrkan. I brunnshuset fick
de som så önskade, mojlighet att dricka "Brunn"'
Det var flera av oss som tog chansen att prova på

tion ifrån.
Jan berättade om att han bland sin slakt kan räkna in
foljande s.k. kändisar: Dan Andersson,Buzz Aldrin,
Charlie Norman och Jussi Björling med flera, inom de
olika sltiktgrenarna.
Mötesantecknade giorde Larsowe Roman'
Vårresan lördagen 29 maj.
Klockan 07.30 startade vi resan från Vallby friluftsmuseums parkering. Resan gick i år till Vadstena och
Medevi Brunn.
I Vadstena besökte vi Landsarkivet och fick en fin
rundvandring guidade av 1:e landsarkivarien. Landsarkivet är inrymt i Vadstena slott och mycket fint ordnat i åndamålsenliga lokaler. Det finns 38 forskarplatser och en reception i forskarsalen. Vi fick också veta
att arkivet har några egna databaser, som forskarna har
tillgång till, bl.a. : "Nixon7" = "Nödvändigt Index om-

Prov smakning av b runn sv att n e t.

vattnet, jag tyckte att det var lite stråv smak, men ändå
kallt och läskande. Rundvandringen avslutades i värdshuset med kaffe och dopp
Vi återkom till Västerås klockan 20:00, trötta i fotter
och ben, men nöjda, efter en mycket trevlig och intressant vårresa.

Reseminnesantecknade gjorde Larsowe Roman

Hösten
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Regional Samarbetsträff i Västerås
Plats: Herrgården på Vallby Friluftsmuseum.
Tid: Lördagen den 8 maj 1999. kl. 09.30.

Minnesanteckningar forda vid regionmötet
Västeråsklubbens ordforande Sven Olby hiilsade de
närvarande klubbarnas representanter välkomna till
Västerås och en dag i släktforskningens tecken och
forklarade mötet för öppnat.
Det var 27 näwarande. De representerande 12 klubbar eller föreningar. De närvande presenterade sig, sitt
uppdrag i klubben, och var de huvudsakligen forskar

nisationen skall utformas. Larsowe Roman utsågs av
mötet attvaru sammankallande for gruppen. Resultatet och forslag skall vara klart till nästa möte.

någonstans.

Riksarkivet - Arninge - SVAR:
Gustafvon Gertten SSGF, redovisade vad SSGF gjort
inom det s.k. Arninge-projektet. Det giiller i forsta hand
kontakterna med Riksarkivet for att få till stånd båttre
samarbete mellan slaktforskningen och arkiven. SSGFarbetsgruppen fortsätter arbetet och håller kontakten
med myndigheten Riksarkivet.
S ödra Ro slagens Släktforskarörening sköt er kontakterna med Arninge-arkivet direkt for att lösa de praktiska problemen med öppethållandet och platsfordelningen mellan "stockholmarna" och tillresande forskare. Ett forslag är atthalva antalet :24 platser av de
48, skall vara bokningsbara. Från SSGF, Södra Roslagen och forbundets sida bedrivs i viss utsträckning en
"lobbyverksamhet" inom kultursidan : Kulturdepartementet, -rådet och likn. institutioner: fuksarkivet.
En kortare diskussion foljde om hurbl.a Arninge skall
göras mer tillgängligt for släktforskare från hela landet, men främst for dem från mellansverige.
Sven Olby utsågs att tillsammans med Hans Runske
tillskriva Riksarkivet med önskemål om bättre villkor
for forskarna.

Förbundsfrågor:
Det lorekom inga forbundsfrågor att diskutera. Konstaterades att förbundet i stort sett skÖter sig bra.
,4: Förbundsstamman i Karlstad. Gemensam resa?
Södertälje Släktforskarförening informerade om att det
ordnas en gemensam bussresa till Förbundsståmman i
Karlstad, 18 - 19 septembeq och att de klubbar och
foreningar som är intresserade att åka med kontaktar
Bosse Roos i Sodertälje på telefon 08/ 53 25 18 55.
ts: Regionorguntsolion
Förslag om att bilda en regionorganisation liknande de
som finns i bl.a. Skåne och Våstergötland diskuterades
på mötet. Uppdrogs åt Larsowe Roman Västerås, Ian
Hamilton GF, Jan Faith-Ell Norrtälje och Chris Henning SSGF att undersöka möjligheterna och hur orga-

Några mötesdeltagare "gottar" sig i solen

i

en paus.

Lokal Historiska uppsatser:
Sven Olby Västerås, informerade om Peder Danielssons undersökning vid Vasterås Högskola, historiska
sektionen, om de hade någon form av register över
uppsatser och avhandlingar, som är av lokalhistorisk
karaktär. Det finns gott om lokalhistoriskt material vid
alla universitet och högskolor. Tyvän finns det ej några heltäckande register över detta material. Enlig vad
Chris Henning meddelade, kan man på lnternetadressen

"www.libris.kb.se" hitta en hel del lokalhistoria.
Dödskivan fiir 1700-talet:
I florbundstidningen "Angeläget l/99" presenterades
forslaget till en "Dödskiva" lor 1700-talet. Förbundet
tänker erbjuda lokalforeningarna 10 öre/ post; for renskrivna "dödböcker", når uppgifterna sänds in till forbundet.

Publicera/Sälja register över fiidda, vigda och döda:
Det debatterades olika förslag hur register av detta slag
skall hanteras när de är fiirdiga. Vlka har rätt till registren, den enskilde som gjort arbetet eller klubben?
Skall det ges offentlighet åt att registren finns och var i
så fall? Skall registerinformation sändas in till forbundet for att komma med på en kommande register-CDROM? Skall man ta betalt eller inte ör registren sonl
arbetats fram av en enskild eller klubb? Om det skall
tagas betalt, hur mycket skall det då kosta?
Mötesdeltagarnamenade att det är mycket viktigt att
lolja utvecklingen i denna fråga.
Beslutades att Chris Henning tar emot uppgifter på vilforts. nästa sida.
7
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ka arkivhandlingar som renskrivits, och lor ett register
över beståndet.

Föreläsarbank - UtflYktsbank:
De närvarande klubbarna och foreningarna uppmanades att sända in tips på bra foreläsare och utflyktsmål
till förbundets s.k. banker, t.ex. bra och intressanta
musöer, industrier, arkiv och liknande.
Deltagarna vid mötet efterlyste information om vem
som gör vad inom florbundsstyrelsen.
Nättidningen "Rötter" och Hemsidor:
Gustaf von Gertten informerade om ett örsök att ordna en paneldebatt, dlir redaktorerna för "Sliil*historiskt
Forum". "Rötter" och "SSGF-Anropet" skulle debattera bl.a. skillnaderna mellan Shf s och Rötters sått att
hantera efterlysningar och insänt material fran klubbar
och öreningar samt hur hemsidor kan vara utformade
for att varabra och intressanta.
Meddelades att man kan publicera hemsidor gratis
på www.webjump.com
Föreningstidningar:
Det framfordes önskemålom att i möjligaste mån byta
tidningar mellan klubbar och foreningar i regionen.
Påmindes om att man inte skall glomma bort att ange
varifrån en artikel kommer som man publicerar i sin
tidning. Uppmanades redaklörerna att sända in artikelregister till forbundet flor sammanställning till en Artikelbank i registerform.
Senare framkom att Chris Henning har åtagit sig uppgiften att gå igenom alla medlemstidningar och upprätta registret.
Förenin gsaktiviteter:
Informerades om att de officiella arkiven runt om i landet har "Öppet Hus" lördag den 13 november. Förbundet uppmanar klubbarna och foreningarna att kontakta
arkiven for samarbete den dagen. För övrigt hann vi
inte nted någon aktivitetsinformation.
Mikrokort på pastorsexpeditionernå:
lnformerades om att pastorsexpeditionerna och forsamlingsråden runt om i regionen, hanterar frågan om hur
man skall göra med mikrokorten, efter filmningen av
kyrkobockerna mycket olika.
De deltagande öreningarna och klubbarna uppmanades att på låmpligt sätt bearbeta lorsamlingarna så
att de behåller och forvarar mikrokorten. FÖrsamlingarna är ju inte längre skyldiga att lora några kyrkoböcker sedan folkboköringen fordes över till skattemyndigheten.

Övriga frågor:
Inga övriga frågor hade anmålts till behandling.
Nästa möte:
8

Nästa regionmöte blir i Sala, preliminiirt lördagen den
23 oklober, med Sala Släktforskarlorening som värd.
Minne santecknade 91 orde Larcowe Roman,
se kreterare i Vcisterås Skihforskar klub b.

Här kommer några fler av Birgittas limerickar på
sockennamn.
Viking den Gamble i Björksta,
en sten han började rista.
Jag är alldeles stum
infor nytt Millenium,
som viking är jag den sista.

En väder spå gubbe i Bro.
Han titta upp, sa en får tro;
att for'n de'blitt kväller
av åska det smäller,
så; en far la' ta det med ro.

Prostdottern; hon i Bro-Malma
hon hade hörts säga mamma.
forvåningen stor
när hon så sa mor,
fast det är ungefåir detsamma.
Ynglingen uti från Dingtuna
i spegeln beundra sin nuna.
Nu måste jagraka,
oh, aj, aj, min haka
jag ska nog behålla dom fiuna.

Birgitta Roman
Nyttan av folkskolor har nu mera blifvit så ögonskenlig, att åtminstone de battre vetande upphört med sina
invändningar dåremot.

wT

1833

Redan år 1828 stiftades också hår, igenom Konungens
frikostighet, en vexelundervisningsskola, som samma
år forenades med stadens gamla fattigskola, men har
saknat en egen, lampelig lokal, till dess'forsamlingen

nu, med berömviird uppoffring, inredt ett den samma
tillhörigt hus, hvilket, utom ett rymligt och vackert lärorum, lemnar läraren en beqväm bostad. Invigningen
häraf fonättade Domprosten, Doktor Fellenius sistlidne Thorsdag, då Landshövdingen, Biskopen, Stadens
Presterskap, Magistrat och Fattigvård jamte andra in-

funnit sig.

vLT 1833-ll-14
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Rekom menderade ftirkortnin gar
Följ ande forkortningar rekommenderar

veriges Slaiktforskarforbund att släktforskare använder i genealogiska sammanstållningar i kalenderform (exempelvis i anS

tavlor i listform och släktutredningar i tabellform).
Listan är hämtad ur Svenska Antavlor. band IIL del I
(1995). Förkortningar av ord som inte har direkt anknytning till släktforskning har dock uteslutits ur listan
nedan. (Från nättidningen RÖTTER).
Dataadress: http://wwwgenealogi. se
aa anfort arbete

BB
bg

LLA
LUB

ly
m
mf

film

Lunds landsarkrv
Lunds universitetsbibliotek
lysning

mor

morår
monnor

MSA Malmö stadsarkiv

mtl
N
NN
nr

mantalslåingd

Norra (i ortnamn)
nomen nescio (ag kiirurer ej namnet)
nummer
nuvarande
Personhistoriska Samfundst
Personhistorisk Tidskrift (1898-)

barnbördshus
begravd
bouppteckning

nuv

d
db

död

RA

dödbok

REG regemente

dkfs

domlg,rkoförsamling

bou

domb dombok

dp
dy
dav

döpt
den vngre

EÄ
f
fb
tr
fl
frn
fs

Elgenstierna: Svenska adelns ättartavlor (1925-36)
fodd: far: foljande sida (t.ex. 800
fodelsebok
farfar. foljande sidor (t.ex. 80ff)

d.ä.

dåvarande
den äldre

fl1ttad
farmor
ft)rsamling

g.m. gift med

GF
GLA

gmr

GT
GUT

hd
hfl
HLA

Hm
HR
ht
infl
KB
kbf
kfs
kh

GenealogiskaFöreningen
Göteborgs landsarkiv
generalmönstemrlla
Genealogisk Tidskrift (1946-61)
Genealogisk Ungdoms Tidskrift (1977-81)
härad
husforhörslåingd
Härnösands landsarkiv
herdaminne (sammanhanget avgör vilket)
häradsrått
höstting

inflvttad
KungligaBiblioteket
k1'rkobokförd

kapelllorsamling

kvrkoherde
komp kompani

KrA

kr

Krigsarkivet
kvarter

k1'rä kvrkoräkenskaper
L Lilla (i ortnamn)

lfs

landsforsamling

PHS
PHT

RR
S

Riksarkivet
rådhusrätt
Sodra (i ortnamn)
Svenska autografsällskapets tidskrift

SAT
SBL Svenskt biografiskt lexikon
SCB Statistiska centralbyrån

sfs

stadsforsamling

sn

socken

Shf

SoH
SSA
SSK

St
st

(I

879- I 897)

Sliikthistoriskt Forum (1982-)
Sliikt och Hävd (1950-)
Stockholms stadsarkiv
Svenska slåiktkalendem (19

l2-)

Stora (i ortnamn)
sommarting
S:t(a) Sankt(a)

SvA

s.å.

Svenska Antavlor (1980-)
samma år

ULA

tingslag
Uppsala landsarkiv

tl

utfl
utg

utflyttad
utgiven

UUB Uppsala universitetsbibliotek

uä
v

utomåiktenskaplig
Västra (i ortnamn)
VaLA Vadstena landsarkiv
vigselbok
ViLA Visby landsarkiv

vb

vt
äg
ÄL I

ÄL II
ÄSF

ä.u.

Ö

ÖLA

ÖÄ

vinterting
ägare

Älvsborgs lösen l57l
Alvsborgs lösen l6l3-19
tildre svenska "frälsesliikter (1957-)
åiktenskapetupplöst
Östra (i ortnamn)
Östersunds landsarkiv (Ömberg:) Sv släktkalcnder/
Ömbergs ättartal
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Ett familj efoto beråttar.

upplysning i ärendet. Min far Gusta{ den f arde från
våinster, född 13 november 1888 i Sala, gift 21 oktober 1911 med Hulda Paulina Vretman från Stockkumla i Dingtuna.
Vår familj kom att bosåtta sig på ett flertal orter
bl.a. Skattmansö, Vittinge, Bredsjö säteri, Jårlåsa,
Håtuna Holm i Uppland. Min far var verksam som
befallningsman på ovannämnda platser.
Slakten f.o. val dokumenterad i Västerås Slåktforskarforteckning.
Gert Jacobsen.
aaaoaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaa"..""""o'

Det lyser ett skimmer kring detta gamla familjeporträtt,
prisbelont i Svenska Dagbladet.
Personerna på fotot iir min farfar, skogsforvaltaren Gustaf Julius Jacobsen flodd 1858 i Sandeford, Norge h'h'
Anna Maria (Mary) ödd Ochterlony fodd den 21 maj 1867'
Gifta i884 den 6 juli. Barnen går en god framtid till mÖtes, 2 av sönerna emigrerar, Filip fodd 20 mars 1885 i
Sala till Amerika, Ture fodd 23 november 1891 i Sala till
Canada, men som runstenarna beråttar, "blev borta"'
Eftersökningsbyrån har inte lyckas å någon som helst
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Stipendium till Stig Rudberg

En av klubbens medlemmar fran Dingtun4 Stig Rud-

berg slakt- och hembygdsforskare, har samlat in
och registrerat mängder av material om Dingtuna
och Lillharads socknar och lor detta har han ffitt ett
kulturstipendium av landstinget. Slåktforskarklubben gratulerar till denna fina utmärkelse. I klubbens
bokbestånd finns åven en bok om Dingtuna, "Dingtuna Socken genom århundraden", som Rudberg har
skrivit tillsammans med några andra personer.

Sten-Ove
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Notiser
Släktforskarnas årsbok 99 innehåller en florteckning
över hur olika fornamn bör stavas.
Tidiga skäl till att utreda sin sltikt har varit att man inte
fick gifta sig med vissa släktingar, eller att lorsåljning
av jordegendomar örst måste gå till slåikten. Ett annat
skal, dar det ofta fuskades, var att man ville styrka den
egna blåblodigheten. Vissa religioner vill fralsa anftiderna till den rätta läran! Nazisterna måste visa att de
tillhort den ariska rasen i minst 3 generationer.

Bode Janzon fiån Värmlandsarkiv blev ny chef for
Landsarkivet i UPPsala 990601.

Birgitta Cedenhag från Östersund har efterträtt Lennart Edlund som länsantikvarie i Västerås.

ArkivCentrum i örebru

har givit ut en CD-ROM som

behandlar gruvhantering och skoindustri. Kostar 250
kronor.

Arkion och Forskningsarkivet vid Umeå Universitet har publicerat folkräkningen 1890 for Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och delar av Västernorrlands
län på Internet. Adress : www foark. umu. se/folk/

Mormonerna har öppnat en hemsida med Internatio-

nal Genealogical lndex över US{ Brittiska öarna och
Finland, som innehåller namn från inlamnade antavlor'
Här finns också Ancestral File som innehåller 35 miljoner namn och Family History Library Catalog, som är

en förteckning över mikrofilm och böcker. Det finns
anledning att kontrollera alla uppgifter, eftersom det

finns många fel i

registren.

Adress:

www.familysearch.org
Sysslar du med

judisk släktforskning finns internet-

adressen : www.j ewishgen. org

Släktforskarftirteckning med material från 50 släktforskarföreningar med uppgifter från 3800 forskare
tinns nu på adressen: www.abc.se/-ssffl (tecknet tilde
- frr du genom att hålla nere Alt Gr och trycka på och sedan nästa tecken) Har du inte låmnat in dina egna
uppgifter, gör det nu! Blankett medloljde vårnumret'

Bjärka-Säbyprojektet vid Linköpings Universitet har
givit ut en CD-ROM med en multimediell databas som
med hjälp av digitala kartor tillhandahåller landskapsrelaterad kulturhistorisk information. Vi har kÖpt skivarL som du kan låna for l0 krivecka. Information finns
på adressen: www.tema. liu. se/bjarka/

Soldatregister i Sverige har utkommit med en ny broschyr, som upptar adresser till alla pågående projekt.
.qr du intresserad får du höra av dig.
Västerås lcyrkliga samfällighet har tryckt upp en liten skrift med namnet: "Vandringar på kyrkogårdar i
Västerås". Den finns att hämta på Turistbyrån och i de
flesta kyrkor.

Riksarkivet (SVAR) informerar om att det blev en del
fel i kyrkans register över döpta vid overlorandet av
folkbokforingen från kyrkan till skattemyndigheten.
Korrigering sker nu i Ramsele.
SVAR har åven givit ut ett häfte som heter "Handledning lor forskning i domstolsarkiv", om säljes lor
95 kI.

Ådalens Släktforskarftirening och SVAR har givit
ut en CD-ROM med fodda, vigda och doda i Ädalen
(1600-tal till 1920). Tre kommuner med 17 forsamlingar ingår. Pris ej fastställt.

NAD-skivan har kommit i en uppdaterad version. Den
finns på forskardatorn i biblioteket.

Vi har fått en dator från Västerås energi och vatten,
som står i släktforskarrummet, och där finns nu några
register från Västerås och Västerftirnebo. Vi fyller på
när vi får tid. Lämna gärna synpunkter till Peder.

Höstens program finns på tidningens framsida, men
jag vill åven informera om några andra aktiviteter.
Kulturminister Marita Ulvskog inviger 990905 utstållningen Energia lggg - Pannhus I I i gamla Ångkraftverket. Denna utställning skall stärka engagemanget
for indu strisamhåillets kulturarv. Riksarkivet delt ar med
"svenskt arbete och liv".

Glöm ej Arkivens dag den 13 november'
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Oskar Johansson
"Klockare och barnaliirare i Sevalla"
så kallar han sin handskrivna bok som han ritade och
skrev, och tillagnade kyrkoherde Ragnar Lindahl i Se''
valla. Han har där gått igenom alla klockare och skollärare sedan 1650 då den forst omnåmnde klockare var
en man vid namn Elia Danielsson som finns omniimnd
i den äldst bevarade räkenskapsbok som forvarats i Sevalla kyrka till vår tid.
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tillfalle yttra några ord.
Jag vill då lorst till Sevalla forsamling frambära ett ligt uttryck.
Ty det ärväl så, att utvecklingen i nu berörda hänsevarmt och hjårtligt tack lor den vänlighet den bevisat
enden icke gör några språng, utan det ena griper in i
oss - min dotter Greta Fellenius och mig - med inbjudet andra såsom länkarna i en kedja, där den sista ländan genom sin målsntan till denna glädjefest. Ty visst
ken har sitt fiiste i den foregående.
år det en sådan, som nu firas, då detta skolhusomrustJag lormenar, att det vid ett sådant tillftille som detta
ningsarbete är fullbordat. Wi dela denna eder glädje.
är både tillborligt och pliktskyldig an rikta blicken tillDet är visserligen sant, att skolhusens, lokalernas, det
yttre skalets beskaffenhet icke är det absolut väsentli- baka till "det folk som våra bördor bar långt fore våra
dar" och särskilt till dem, som varit med om att smida
ga tiir undervisning och uppfostran, ty den charmangtaste undervisning och den gedignaste uppfostran kun- länkarna i kedjan, till dessa kulturens grovarbetare och
na givas i de torftigaste skolstugor likaväl som i de dagakarlar, som i sin skröplighet och under prekära
ståtligaste skolpalats men en bekvåmlighets och åinda- forhållande dock varit grundlaggare och pionierer flor
målsenlighets synpunkt ar ju gott, att de iiro så ör- vad som kommit och nu är. Skola deras namn alldeles
tråffliga som möjligt, och de stå dock diir, sådana de glömmas? Min åsikt är, att detta icke är rätt. För den
skull har jag genomplöjt de dammiga protokollslunutflorts, såsom tecken på den kulturstandpunkt, florsamlingen, som byggt dem, nått och bevis på det intresse, torna for våra tre århundraden for att lor Sevalla sockens vidkommande sammanställa en, som jag tror' ganforsamlingen ffitt genom det anseende, en foregående
tid lyckats giva den byggande generationen lor under- ska fullständig langd över dess klockare, som också
samtidigt voro barnalärare. Mycket mer än deras namn
visningsväsendet, som är grunden lor den offervilja,
vilken i detta hår utforda byggnadsverk tagit sig syn- har därvid knappast kunnat anfrras. De hava i allmån-
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het hort till de stilla i landet, som icke giort mycket
väsen av sig. Wid uppsättande av en sådan langd visar
det sig, att antalet klockare icke är så stort, som man
skulle fiormoda. Detta beror därpå, att de flesta av dem
stannade här på platsen under så lång tid.
På det att den kolossala skillnaden här mellan fordom, och vad vi nu i dag sett med våra ögon, skall på
skolväsendets område klart framtrada" så tillåt mig giva
foljande bild från 1700-talet.
k nq stannade här nedanfor på landsvägen en
skjuts. Ur denna steg en ung man -han var 25 år-. Han
hade goda, vänliga ögon, och hela personligheten gav
ett intryck av anspråkslöshet men också örtroende.
Då han tackade den vänlige sevallabonde, som skjutsat
honom från Wästerås, där han haft någon anställning
vid trivialskolan, märktes, att han hade en vacker röst,
och att dialekten var dalkarlens.
Den unge mannen var den nyvalde klockaren och
barnaläraren, som efter avskedet från skjutsbonden
vandrade upp till prästgården flor att anmäla sin hitkomst. Hans namn var Johan Åkerman, ett mycket betecknande namn frr den, som bäst trivdes på landet
och var intresserad avjordens odling och i högsta grad
de små månniskornas sjalar. För detta senare var han
ör sin tid helt visst mycket väl utrustad med mer iin
tillråckliga kunskaper, for.vad som krävdes av honom

stolen", dtir han skulle stå om söndagarna och taga upp
samt leda psalmsången. Kanhända efter en tyst bön och
en blick på de spruckna valven lämnade han kyrkan
och stängde den med "granna, widna, utkrusade järnbeslag" prydda kyrkdörren. Då han viinde sig om, hade
han framfor sig i högra (sydvästra) hörnet av kyrkogården klockstapelq och, då han gick runt om kyrkans
sydöstra hörn, hade han sockenstugan, som låg i begravningsplatsens nordöstra hörn, framfor sig. I denna
lilla stuga, där han nu steg in" skulle han bo och arbeta
med sevallabarnen. Stugan innehöll sockenstuga och
"en kammare innanför". Rummen var låga med av ålder och rök från den öppna spisen svartnade bjälkar i
taket, nött golv och jämforelsevis små 4-kantiga flonster. För våra blickar skulle allt lorefallit fruktansvärt
torftigt, men icke så for Äkermans. Över hans anlete
drog ett vackert, lornöjt leende. Detta skulle dock bliva hans hem och verksamhetsfiilt.
Tre år forgingo med ihärdigt arbete, ty han var den
plikttrognaste bland plikttrogna. Dag ut och dag in satt
han i sockenstugan och lärde de små sevallabarnen kristendomens huvudstycken samt att stava och läsa innantill, under det de, "som sådant önskade", mot särskild ersäuning liirdes skriva och räkna. Men då de glada
och bullrande barnen gått hem om kvällarna, kändes
ensamheten tryckande i hemmet bland gravarna. Fjårde året kom en hustru i huset.
på den nya platsen.
Småningom ökades familjen. Stugan fylldes av ÅkerÅkerman steg in i prästgården (som icke var samma
byggnad som nu, vilken tillkom forst ett halvt århund- mans egna barn. De blev icke mindre än elva stycken.
rade därefter). Den var låg och bofiillig.- Sedan han Det ville något till, att lorsörja en så stor familj med
uträttat sitt ärende, begav han sig med kyrknyckeln i den lilla inkomst klockaresysslan gav. Inkomsten hårhanden utlor sluttningen rakt söderut florbi klockare- flöt fran bostället, som ansågs kunna foda 2 kor och
med hjålp av fodret, som erhölls ur socknen, en häst.
gårdens uthus in på kyrkogården.
Dessutom erhöll han ur socknen en halvspann säd, hälvten råg och korn pr hemman, hö, såsom forut nämnts,
samt något penningar i lösen for legodagsverken. Konventionen av 1687 lTl2lyder sålunda:
o. " l. En halfspann såd af hvart heman har vahrit gambla
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ordningen, men de hafua gifuit honom mehra eftersom
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2. Matskått gifua the honom ock.
KlocK A R ESr V6A ri
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3. Gifua the honom höö efter lägenhet.
Här stannade han lorvånad inflor den urgamla kyr- 4. Hafva the härtill gifuit honom (oläsligt) lega, men
kan, som var bandad med jarn uppifrån och ned och villia härefter gifra honom penningar efter rådd".
runt om, lor att de remnade gråstensmurarna skulle Alltsammans reglerades sedermera till 5 l/4 tunnor
spannmål - ll2 räg och korn - 72 kämpsor hö och 30
hållas ihop. De stodo nämligen på mycket dålig grund.
Han gick omkring östra gaveln lor att komma till in- matskatt, som vid 1886 års reglering löstes med Kr.
I25.-, som då blev klockarens och organisten kontanta
gången, som befann sig på södra sidan. Inkommen vandlön.
rade han över det gropiga tegelstensgolvet och trädde
Så länge hälsan stod bi, synes Åkerman lyckats forhöger
genom korskrankdörrarna in i koret, dar han till
forts. nåsta sida
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sörja sig, hustru och den stora barnaskaran men huru
blir en annan sak. Slitet, släpet och bekymmerna började dock göra sin verkan. Krämporna infunno sig, hörseln försvagades allt mer, så att Ä. slutligen blev nästan döv.
Då han nått 65 år (1781) önskade forsamlingen, att
han skulle avgå från tjänsten. Detta ville dock icke
Åkerman. Han hade redan 1777 nödgats taga vikarius
och måste fortsätta harmed. Med anledning härav blev
det allt sämre och sämre ställt i ekonomiskt avseende
for Åkerman, tills han kom i så stor fattigdom, att man
måste giva honom hjälp ur fattigkassan' fu tZAZ beslöt man byggaen stuga åt honom - 10 alnar lång och 7
alnar bred med en "stufra och ett rum". 2 år darefter
måste han avstå den del av klockarelönesäden, som han
dittills fått behålla och leva enbart på fattigdelen, och 9
år darefter(1798) slutade han sitt mödosamma av kriimpor och fattigdom uppfyllda liv' Dåvarande pastor i
Sevalla gav honom foljande vackra vitsord:
"Troget och sorgf?illigt uppfyllande sina plikter i synnerhet med barnaundervisningen så länge krafterna

dast regeln. Om vi nu jamfora dessa ju icke så vårst
gamla skollorhållande har och nutidens, dagens hårsammastädes, så finna vi genast, vilket kolossalt framsteg utvecklingen tagit på folkundervisningens område
både i yttre och inre bemärkelse. Vilken skillnad på forr
och nu!
Då jag nu lyckönskar Sevalla lorsamling till det fullbordade byggnads- och ändringsarbetet vid skolan, kan
jag ej underlåta att önska de unga lärarna, som komma
och böra skatta sig lyckliga att hava kommit med i en
tid, som måktat bereda dem bättre levnadsvillkor, än
som lorunnades deras gamla foreträdare, all framgång
och lycka. I, som mellan dessa väggar skolen utföra
Edert arbete och uppleva sorger och gladje, varom I
nu icke haven en aning. Måtte de forra beröra Eder så
skonsamt som möjligt men den senare iskänkas åt Eder

i ymnigaste mått!
Oskar Jtthanssort
Avskrivet av Sten-Ove
Oskar Johansson var kantor och skolliirare i Sevolls

åren 1887-1928.

medgivit".
Den klockarestuga, i vilken Åkerman levde och verkade, var efter honom bostad for klockarna till 1831,
då socknens fattighjon inflyttade i densamma, och Då Sevalla kyrkas storklocka f.n. undergår omgiutning,
klockaren uppflyttade till den. ( 1 728) nybyggda klocka- (mitten av 1930-talet) torde foljande ur hennes histo"upphängdes" i
restugan vid nya kyrkan (nuvarande fattigstugan, där ria ha intresse. Ifrågavarande klocka
man kan se, huru klockarna bodde i fona hälvten av klockstapeln vid gamla kyrkan år 1650 och ringdes
1800-talet). fu tg+S byggdes skolhus och klockare- forsta gången langfredagen samma år. Kopparn som
åtgick till denna nya klockas gjutning, var en gåva av
bostad på denna plats och står här ännu, ehuru till sitt
inre lorändrad liksom även den 1893 tillbyggda stora drottning Kristina såsom foljande anteckning i kyrkans
och präktiga skolsalen med omklådningsrum, barn- äldsta räkenskapsbok utvisar. Anteckningen är giord
morskebostad och (oinrett) slöjdrum, som nu 1928 av den mycket omtalade och såsom duktig präst ansedda dåvarande kyrkoherden hår Andreas Martini Vikuppdelats i 2 skolsalar m.m., varjämte särskild bostad
ans Occidentalinus åren 1650-1661 i Sevalla och dåruppforts for klockaren-skolliiraren, och den förra klockefter i Orsa.
arebostaden (skolhuset av 1848) blivit i omändrat skick
Då anteckningen jåimte det, som rör klockan, lämnar
upplåten till folkskollärarinnans boning.
Når man tränger in i dessa florut omhandlade gamla inblick i dåvarande tidsforhållanden, anföres den hår i
sin helhet.
tiders skollorhållanden håir, får man huvudsakligen trenstort
visat
prästerskapet
Så talar hr. Andreas. "1659 D.ca 9 lt-n[mtt byttte ilarg
ne intryck. Det lorsta är, att
nit och intresse lor folkundervisningen. Oupphorligen nen lt-Lrurgo diss ptååt, densarnrna ska[[ tErrtk lHttrmdrriksmöter man deras uppmaningar till öråldrarna att sän- son lhafva Sexton lDtr urtJhf för de fyna lRtksdttr' sonrL
da sina barn i skola till klockaren och löften att hava Errl.k johaurnssonn [. Kytösa ]haLfver senndrf rriLll Srt@ck]ho,lrom.
uppsikt över undervisningen. Det andra är, att socknen När lErik F{lrndrlkssottl var rtlher ohr fo:rdrrade på kopp'arbeflitat sig om att städse få de mest kompetenta perso- trem, sotut skairnkrtes rfttt ktockan av lhenLnes lKtrrrmgltgar
ner till klockare och barnalärare. Avskedade soldater N{.ttr Drottrntnng Clhrtstl.ma. Närr rnrLu )EyrtJhe vaur f,ii'rledem
vtrnren i )Kylösa förärades de 4 )R[ksd[n lErfik ]Httrmdrriiksha nog även lorekommit här såsom lärare men endast
sporadiskt såsom vikarier. Det tredje intrycket ät att sorn fön s[rt{: orrnak. ]ttlfrerur lhafrmerr lErrik lHtirndrr[ksso]n utlhdessa pionierer, utan vilkas grundlaggande arbete vi Iagrr förr Fll:es ]K. N{:ts bref på Harlffwanszbard sex lttiksicke stodo, dar vi nu befinna oss, haft det mycket torf- dtr, atttså lhörerr lhononn lheta ptåårrern rrill"'
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En kyrkklockas historia.
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Klockan göts av Mr. Jöran (eller Jörgen Pettersson)
Gjutarelönen som i vissa poster årligen betalades undår 7 är (1650-1657), uppgick sammanräkningen till
743 daler 16 öre. Detta var en stor summa for den lilla
kommunen under den tiden, då de var ont om reda penningar. I forbigående bör nämnas att den ovan omtalade irik Hindriksson från Väsby är samma "Gudfruch- '
tig, ährlig, forståndig, milde man", som 1650 och 1654
forärade gamla kyrkan de två mässingsljuskronor, som
numera pryder den nYa kYrkan.
Att mån var rädd om den dyrbara klockan framgår
av de ofta upprepade varningarna att iaktaga forsiktighet vid ringningarna. Till vilken grad formaningarna
hårsammades må vara osagt. Hon (klockan) höll i de
närmaste 90 är. 1739 vid den tiden var hon så illa daran
att omgiutning ansågs nödvåndig. Den skedde nämnda
är i Falun av klockgiutaren Isaac Rockman for en kost- '
nad av 733 kopparmynt, varav han erhöll 330 daler
denT2Juni och återstoden den 13 Juni i Sevallaprästgård.

Nu var man vållorsedd med medel, ty hela summan
kunde uttagas ur "Kyrkans kista" i reda penningar'
"Jan
Forlönen från Falun till Sevalla, utkvitterades av
Mick.son fran Sckedvij socken och Johan Hägermans
driing från Viika" uppgick till 52 daler, men härtill råckte
inte medlen i "kyrkkistan", utan forlönen uttogs som
lån ur fattigkassan och återbetalades 1741' Kläppen'
omsmiddes i Svanå.
Men strax efter omgjutningen synes fel på klockan
ha yppat sig, och så dartill även den lilla klockan vars
"urmins ämne är utaf metallen dyra", borjade bli skral,
blev frågan om omgjutning av båda klockorna' Till
kosnad härfor beredde man sig genom insamling av frivilliga gåvor under några år (från 1741) vid barnöl o's'v'
det gafs ganska rikligt, även av soldater' Klockorna
ornglotot den gången är T744, av samma Isaac RocknÖdgades
-ut1 hun bodde nu i Sala. Den stora klockan
han omgiuta gratis, men för den mindre erholl han 863
daler, T öre såsom hans kvitto utvisar åven nu fanns
tillgång på medel. Uttages ur kyrkans kista och Översandestillklockgjutarenåhrbarneochkonstförförne
Mäster Isaac Rockman i Sala 865 daler 7 öre' Omgiutningen for den mindre klockan samt tillsats och avbranning på begge klockorna' som han på en gång
omgöt, men fick flor den större ingen, omgiutarlön som
hanskvittoochräkningutvisar,hanskvittoärdaterat
Sahla den 2 maj 1744.
Efter den omgjutningen har den stora klockan, som
nu skall omgiutas, tjänstgjort i nära ett par århundraden, men har på sistone, trots profisioriska reparationer, varit ganska skral, vi må hoppas att den nu återår
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sin ursprunliga djupa och fylliga klang.

Vid omgjutningen 1744 erhöll hon foljande inskriptioner. Kring övre kanten: "Ära vare Gud i hÖjden" på
södra sidan, "H. Majister Anders Lipzdahl, Pastor, Nåt
Cons: H: John Niblens, P.P.S. A.M.S' O.M.S, P'I'S,

A.D.1744" på norra

sidan.

Nåir Adolp Friedric till Sverige kom och såg thes inhemska seder, så giöt mig Rockman i Sahla om Guds
namn till ära och heder. At jag påminner om Herens
dag at the sig Christligt bereda jag kallar tillhopa at
höra Guds lag och ord som them kunna leda, jag hedrar them som såfva i ro och them som lefva påminna at
hålla sig fast vid Christi Blo tils the sin rolighet finna'
Oskar Johanssotr

1842 års folkskolstadga
Den 18 juni 18a2 utf?irdade Kungl. Maj:t den lorsta
folkskolstadgan. Den var undertecknad av Karl XIV
Johan och kontrasignerad av S Grubbe. Stadgans viktigaste beståimmelse kan sammanfattas på loljande sätt'
1. I varje stadsforsamling och varje socken på landet

skulle finnas minst en, helst fast skola med godkänd
lärare.
2. En skolstyrelse under kyrkoherdens ledning skulle

tillsättas i varje skoldistrikt Varje distrikt ålades att
skaffa lokaler for sina skolor.
3. Varje examinerad och antagen lärare skulle som
lön erhålla minst sexton tunnor spannmåI, varav åtta in
natura samt åtta i pengar till ett belopp av 53 R:dr 16
sk B:co. Församlingen skulle också forse läraren med
tjiinlig bostad och nödigt bränsle samt åt honom anskaffa sommarbete och vinterfoder for en ko eller i stället for detta minst våirdet av två tunnor spannmål'
4. Till lärarens lön skulle, där andra medel ej fanns,
utdelas ett ärligt bidrag av minst två, högst sex skillingar B:co av varje skattskyldig person' Från skolavgiften var dock de fattigaste barnen befriade'
5. I huvudstaden och stiftsstäderna skulle med statliga medel inrättas lärarseminarier genom domkapitlens
florsorg.

6. För att bli antagen till tjanst som folkskollårare
krävdes av den sökande gudsfruktan och sedlig vandel. Vidare skulle prov inör seminariets föreståndare i
närvaro av domkapitelledamot ha avlagts som visade
att den sökande hade full ftirdighet i innanläsning' rättoch välskrivning samt fullgiltig insikt i och förmåga att
undervisa i foljande ämnen: katekesen, bibliska historien, fysik och politisk geografi i säker Översikt, räknekonsten, såväl teoretiskt som praktiskt, t'o m' sammansatt reguladetri i hela och brutna tal, allmånna begreppen av geometri och linearritning samt naturlära'
15
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Hobby för detektiver!
Det var under ett besök hos några av våra släktingar i Småland och vid talet om familjegårdens
historia, som jag började komma på tankar att
släktfonka, berättarYvonne Jäder i Tillberga' Idag
är släktforskningen hennes stora fritidsintresse och
hon säger sig inte ha några tankar på att sluta'
Tvärtom - problemet är bara att få mer tid utan
att inkräkta allt ftir mycket på övriga familjebe-

deras gladje och att det fungerar
tar Yvonne vidare.

i relationerna, beråt-

Många källor till information
Det finns många kallor att få information från. Biblioteken i städernabrukar ha en speciell avdelning for slaktforskare eftersom biblioteken har möjlighet att formedla
utdrag ur kyrkoböcker och andra register mellan sig.
Arkiv finns bl.a. i Uppsala, Leksand, Arninge (nära

Täby) och Ramsele. Sedan har man inom olika släktforskarloreningar och andra intresseorgani sationer arbetat fram arkiv for speciella ändamåI, Präster och militärer har ju sina rullor med mycken personinformation. Och for att inte tala om domstolarna där det går
att å fram manga intressanta saker om personen och
det han eller hon har gjort. Det är klart att det kan
kännas lite genant att fä reda på att någon gammal släkting suttit i fiingelse. Men det är givetvis glomt och
deras rötter.
lorlåtet nu.
Gå på kurs
Det år nödvändigt att gä några kurser innan man kan Inte bara släkten
svensk historia, kulkomma igång på riktigt, råder Yvonne. Sedan kan man Jag har också lärt mig en hel del
jobba vidare på egen hand och ta hjälp av andra släkt- turliv med seder och bruk under olika tidsepoker, säi dessa och i samforskarkompisar och de öreningar som sysslar med ger Yvonne. Krig och personligheter
gånger forklaringar till varför
släktforskning. De finns både håir i Västerås och över hället i övrigt ger många
under olika tider. Nu
hela landet i övrigt. Det krävs inga speciella talanger det såg ut som det gjorde i landet
och det är en
for att gilla släktforskning. Kanske lite mer tålamod än hittar man en hel del även på Internet
jag
Tänk
så många
inte vill vara utan.
"uppfinning" som
vanligt, men det brukar komma med framgångarna'
släktforskare som kan knyta samman sin forskning
Jag tycker det är roligast att hitta slaktingar som lemellan varandra och andra kallor och på så sätt forenkver jag har till exempel hittat min systeq som adopteforftider. Sedan fåster man
rades bort när hon var liten. Det tog mig tre år, men la arbetet med att hitta sina
jag lovar att det var värt varje sekund av efterforsk- sig ofta vid vissa personers levnadsöden och man vill
en slags kärningar. Vi har verkligen hittat varandra och det kånns lära känna dem ännu mer. Det blir ofta
känner faktiskt att vi hör
som om vi aldrig varit ifran varandra, säger Yvonne lekslorklaring till dem. Man
samman och att vi har ett forhållande till varandra även
karlekstullt.

hov.
Och kan du tänka dig att när jag kom hem från Småland hade Kyrkans Församlingsblad kommit och i den
annonserade man om en kurs i släktforskning här i Tillberga. Utan tvekan anmälde jag mig och det var det
bästa jag någonsin gjort, säger Yvonne med ett tillägg
"nästan" när hon tittar på maken Stig, som nöjer sig
med att stödja sin kära hustru i hennes sökande efter

Men man ska alltid vara lite forsiktig innan man tar
kontakt med sin obekanta slakting lorsta gången. Dels
är det viktigt att vara säker på att det är rätt person
man hittat och att om mÖjligt forsöka luska reda på
om man klampar in på känsligt område när man hÖr av
sig. Andra överraskningar som inträffar ibland är att
man inte alls är slakt med en person som man trott sig
ha blodsband till. Då ska man verkligen visa hänsyn
och kanske behålla det lorhållandet som en egen hemlighet
Jag brukar också hjälpa andra slaktingar och bekanta att forska i sin släkthistoria. Btand annat harjag kunnat hitta och sammanfora fyra nu levande syskon, som
inte haft en aning om varandras existens. Roligt att se
l6

idag.

Datorn är till hjälP
Naturligtvis kan man hålla på med slaktforskning utan
att använda en dator. Men jag är övertygad om att det
åir vårt det lilla extra besväret att lära sig att använda
datorn i sin skiktforskning. Egentligen är det inte svårt.
Datorn fungerar ju bara som en skrivmaskin som automatiskt håller reda på alla gubbar och gummor sedan
man skrivit in dem i datorn. Och skulle man ha giort ett
fel så ar det mycket lättare att rätta felet i datorn än for
hand. Så åven gamlingar som jag kan bli datorkunniga'
säger Yvonne med ett skratt.
forts. nästa sida.
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Roligt detektivarbete
Visst är det många gånger ett riktigt detektivarbete att
släktforska. Men lönen for mödan väger lått upp besväret. Man blir biten, man vill inte sluta. Man ger sig
inte forrän man uttömt alla kallor till information och
då ser man fram emot att det man saknar ska dyka upp
från något ovåntat håll. Kanske är det en släktforskarkollega som sitter inne med den lorlösande pusselbiten
och då tackar man Internet for att det finns möjlighet
att gå ut med lorfrågningar där. Man får nya vänner
när man håller på också. Sedan ser man sambanden
mellan olika släktdrag och kanske får man en forklaring till att någon ser ut eller beter sig som en annan
slakting. Ja, i varje fall kan man ju "skylla på"' den släktingen att man blivit som man blivit, säger Yvonne till
sist med ett klurigt leende.
Håkan Holmgren.
Saxat med tillstand ur Tillberga'Bladet

Släktforska i Tillberg^.
Eftersom det finns ett stort intresse for släktforskning i
Tillberga har biblioteket kÖpt in enmicroficheläsare just
ör detta ändamål (en begagnad). Från och med den I
juli kommer man dessutom att kunna beställa microfiche via oss. Vi har slutit ett avtal med SVAR i Ramsele och kommer åven att ha de pärmar man behöver for
beställning. Detta innebår att man inte behöver ta sig in
till Vasterås for att beställa eller läsa microfiche och
slipper således trängas med många andra släktforskare.

För nårvarande står läsaren i "Pettson-stugan" så att
man kan å lite lugn och ro när man ska sitta och söka,
dessutom går det att mÖrklägga därinne.
Du som åir intresserad av att använda microficheläsaren, ta kontakt med biblioteket och boka en tid på tel'
02 I -604 90

Smat med tillstand ur Titlberga-Blader
Folkskolstadga forts. fran sidan 15

Vdare skulle de sökande äga kännedom i enkel gymnastik och kyrkosång.
7. Kursen for eleverna i folkskolan skulle omfatta samma kunskapsämnen som ingick i lårarutbildningen enligt punkten ovan.
1. Latut., som inte kunde sköta sin tjänst skulle efter
varning kunna skiljas från befattningen'
9. Slutligen stadgades att om hinder mötte lor tilllampningen av den loreliggande forfattningen, skulle
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Inga bekymmer.
Det finns två saker i livet att oroa sig över:
antingen är du frisk, eller så är du sjuk. Om du är frisk
så har du inget att oroa dig Över, men om du är sjuk
finns det två saker att oroa sig över:
antingen blir du frisk eller så dor du.
Om du blir frisk så har du inget att oroa dig Över,
men om du dör så har du två saker att oroa dig över.
antingen kommer du till himlen eller så kommer du till
helvetet.

Om du kommer till himlen har du inget att oroa dig
över, och om du kommer till helvetet kommer du att
ha så fullt upp med att hälsa och snacka med alla gamla
vänner och bekanta, så du har inte tid att oroa dig över
något.
Detta lästes i radio P4 Västmanland. Jag har varit i
kontakt med Magnus Feiding programledaren, han uppger att hanhittat detta på Internet dar det kallas "skratt-

net". Adress:
httv. //www. adambertil. com/div/inga bekymmer. htm
Inscint av Birgitta Roman

Anslagstavlan.
Adresser och öppettider hos några närbelägna arkiv.

Västerås stadsarkiv:
Finns i Stadshuset tfn. 161993
Öppettider: Mån-fredag 08.00- 1 6.00
lunchstängt 1 1.30-13.00
Material måste beställas in fore 09.00 och 14'00

Landsarkivet i UPPsala:
Adress: Dag Hammarskölds väg 19
tfn. 018-65 2100
Öppettider: Mån-onsdag 08.30-20 00
Tors-fredag 08.30-16.00
OBSI
Originalhandlingar måste beställas fore kl' 15 00

SVAR i Arninge:
Adress: Mätslingan 17-19 TABY
tfn. 08-446 38 90
09.00-16.00
Öppettider: Mån-fredag
09.00-13 30
Lördaear

dessa hinder underställas domkapitlet'
t1
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SLÄKTFORSKARDAGAR 18-19 SEPTEMBER 1999
PROGRAM
Vålkomna till

1999 års Sliiktforskardagar på Arkivcen-

trum Värmland med Sveriges yngsta landsarkiv. Programmet är i stort det traditionella men vi kan även
bjuda pä nägra nya programpunkter som "Släktfiirskernatta" och Nordiska Samarbetskommittdns foreläsningar.

Aktuella adresser är:
Arkivcentrum: Hööksg atan 2, mitt emot Centralsjukhuset.

Värmlands Museum: Sandgrundsudden.
Restaurang Fröken Fräken: Tage Erlandergatan 10.

Lördag 18 september
09.00-09.30 Utställningen öppnar
Invigning vid porten mot parken: Landshövding: Ingemar Eliasson, Nerike Wermlands Caroliner
1 1.00-1 1.45 Barbro Mellander, bitr. landsantikvarie,
Karlstad: Smeder, bruk och Putroner
l2.OO-12.45 Per Clemensson, 1:e arkivarie LAG:
Bergsmön och smeder i ett lundsarkivs kiillor

r3 00-15 45
Sveriges Släktforskarftirbunds riksstämma
Central sjukhusets matsal

6.00- 1 6.45 Håkan Axelsson, arkivchef, Härnösand:
so

m p ers o nhi sto rt s k k iill a.

7.00 Utställningen stänger
19.OO Stöntmomidclag på restaurang Fröken Fråiken
22.00 S liiktfårs k e r n att n
Forskarsalen är öppet hela natten lor de som vill utforska sina värmländska rötter
Söndag 19 september
09.30 Utställningen öPPnar
1

10 00- 10.45

Presentation av Föreningen for Smedslåkt sforskning
Proiektet Kartliiggning av smedsliikterfi)re år 1800.
11 00-11 45
Anders Sandin, tidigare vd Uddeholm Strip Steel AB
I dödu smeclers söllskaP.
12 00-12 45
Christer Jäderholm, projektledare, Arkion:
Bru kshistorisk dutabss i G arpenberg.

I1 00-I3 45
aj - B rit t Nergård, forfattare, doktorand, Ludvika

M

llt

15.00 Avslutning och inbjudan

till Linköping.

Nordiska Genealogiska Samarbetskommitt6n
Förelasningar i Rolf Edberg-salen

Lördag L8 september

Föreläsningar i Sjukhusets loreläsningssal

Å I rlr e fö r et ag s ar kiv

ter.

Från kungar till svedjefinnar i nordiska regioner.

VARMLAND S SLAKTFORSKARFÖNENMC
Medarransör : Föreningen for Smedslaktsforskning
Terna: Bitk och Smeiler

I

Tidiga valloner i Bergslagen.
r4.00-14.45
Kjeil Åberg, kommunarkivarie, forskare, Mellerud:
Vlirmlandssmedernas fumili e- och flyttningsmöns-

:

13.00-13.45
Leif Mether, Genealogiska Samfundet i Finland:
Finslm slrihforskarvrigar - långsamma eller ffiabba?
t4.00-14.45
Maud Wedin, etnolog och kulturgeograf, Falun:
Jahen på dina egna wediefinnar.
15.00-15.45
Birgit Flemming Larsen, Samfundet for dansk Genealogi:
Danska anor?". Hcirfår du hirilp att hitta rritt i arkiven.

16.00-16.45
Tore H Vgerust, Norsk Slektshistorisk Forening.
Så stark står norsk slciktforshirtg idag - hur cir det om
tio år?
Söndag 19 september
10.00-10.45
Ted Ro svall, ordf. F albygdens S läktforskarlorening
Kungaklubben i Norden, ingiften, anförluster o skan:

daler.
11.00-11.45

Thord Bylund, l:e arkivarie LAH:
Mi tfircrden, en s kiktfor skarre gi on ? Mi grati on ge nont
tiderna.
t2.00-12.4s
Roland Olsson, Gränsbygdens Slaktforskare:
Gr ctus öv e r s lcr i dan de före n i n g B o hu s I an D a I s I an d 0's t -

fold.
13.00- 13.45

UlfBerggren, SSGF:
Hur börjar jag söka mina svenska anor? tr'\aföreningar arkiv eller Internet?
14.00-14.45 Föreningen DIS'. Teknik, etik och
andra

fallgopili

o

m

tlakfort@

Hösten

Gatunamn i Irsta
Av Rune Svegröus
Börja med namnet IRSTA omnämnt i medeltida urKUNd 1292. HAr SKTiVitS YRISTUM, YRESTAD OCh
IHRSTA. -sta har med boplats att göra. Osäkert var
"yris" kommer från. En teori: Namn på idegran som'
bågar till skytte användes till Ull (son till Siv och styvson till Tor) var bågskyttarnas gud (och även mångud).
För att å ett system i namnfrågan skulle jag vilja börja med Eddagatan. Eddan är namnet på två litteratursamlingar från Island. Den ena samlingen kallas den
äldre Eddan och redaktör for den var Sämund. Författarna till de olika inslagen kåinner vi just inte till - mer
än att de måste vara från vikingatiden. I den äldre Eddan finns mytologiska skildringar och hjältediktning. '
Det var här som t.ex. Tegner hittade sagan om Fritiof
och Ingeborg. Och där finns sagorna om Egil Skallagrimsson och Gunnlaug 0rmstunga. Och det iir håir som
vi finner bakgrunden till många av våra gatunamn, något som vi ska återkomma till. I den äldre Eddan finns
också den nordiska ordspråksboken Havamal, där vi
kan läsa sanningar som "där vinet går in går vettet ut."
Och dessutom fick vi en bakgrund till Havamalsgatans
namn.

Den yngre Eddans forfattare, är Snorre Sturlasson'
och tillkomsten av verket anses vara 1220-talet. Han
såger själv att han skrivit och upptecknat sin edda som
hjälp for skalder, som behövde kunskaper om bl.a. den
gamla nordiska mytologien. Snorres edda innehåller
också en lårobok i diktningskonsten. Det lär vara över
100 olika versmått som behandlas där.
I den yngre Eddan berättas historien om de norska
eller kanske nordiska kungarna ända från Oden, som
sågs ha varit en hövding från Asien som kom och grundade Uppsala (citat ur Bra Böckers Lexikon). Vi vet
att Snorre var i Sverige (eller vilket namn vi nu ska
anvånda) vid ett tillfiille. Han behÖvde inte resa längre
än till Västergötland, flor dår kunde han träffa kungen
Knut Långe (om besöket var före är 1234, då kungen
dog och fick sin grav i Varnhems kyrka) eller kungen
Erik Läspe och halte och dennes rådgivare Birger Jarl
(som ju for övrigt också fick sin grav i Varnhem).
Fyra av vara gatunamn har vi alltså kunnat knyta an
EddAN: EDDAGATAN, SÄMUNDSGAIAN,
SNORREGATAN OCh HAVAMAL S GATAN
Nu tillbaka till Eddan, dar vi alltså kan läsa dels mytologiska skildringar, dels hjältediktning. Och har ska
vi hitta hul'uddelen av bakgrunden till våra gatunamn.
Bekymret kan vara att mytologiska figurer och verkliga är sammanblandade här och var. Men låt oss borja
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med våra gamla stadiga asagudar.
Vi börjar från början: Innan jorden blev rund och bör-

jade gå runt solen fanns ingenting annat än ett stort
träd. Det var en ask, Yggdrasil. Det kunde man ju se
på bladen. Vem som skulle se på bladen vet jag inte
men så var det. ASK - ja visst ja, ASKGRÄND. Asken
fick sitt vatten ur tre kallor. Hvergelmer var isig och
kall och forsedd med draken Nidhögg, som inte hade
annat ör sig än att ligga och gnaga på askens rötter.
Kåilla nr 2 var Mimers brunn. Namnet MIMER har ju
f.d. ASEA norpat åt sig. Det var nog klokt ty i Mimers
vatten fanns kunskapen med stort K. Vid den tredje
källan, Urdarbrunnen, satt de tre nornorna Urd, Verdandi och Skuld (ödet, vardandet och nödvåndigheten) och ordnade med människors livstråd (spann, tvinnade, klippte av). I asken fanns allt och alla. I mitten
låg Midgård, och i toppen av asken tbnns himlen, Asgård. Längst ner regerade Hel, blek och blå om nosen.
Liingre ut på de nedersta grenarna bodde svartalfer,
dvärgar och annat knytt. Längst ut låg Utgård - dåir
bodde jättarna. Och se här radar vi upp namnen Utgårdsgatan Midgårdsgatan och Asgårdsgatan. Och någ-

ra fegisar kallar Asgårdsgatan lor Äsgårdsgatan.
Låt oss besöka Asgård. Då måste vi forstås komma
via ASARNAS VÄG, som ju finns här fast ingen bor
vid den. Kanske vi måste ta vägen via YMERGATAN.
Ymer var ju jätten, som gudarna skapade hela jorden
av - det passar ju dåligt in på myten om asken så jag
loreslår att vi passerar Ymergatan utan åtgard. Så kommer vi in i Odens residens. Namnet är som bekant Val-

hall. Stockholmarna snöt ju det namnet en gång lor
länge sen och de ffir väl behålla det. För Valhall var så
stort så det passar kanske bast i en storstad: 540 dÖrrar, genom var och en kunde 800 personer gå in i bredd.
Vad sägs om det?

Oden kommer siikert att berätta om ett och annat;
hur han kan veta allt som sker (korparna Hugin och
Munin flyger vårlden kring, ser och hor allt och skvallrar beredvilligt ör sin Herre). Just det: ODENS VÄG,
HUGINS VÄG och MUNINS VÄG. Han offrade sitt
ena öga i Mimers brunn for att ffi kunskap om sanningen. Tyvärr behöll han den kunskapen. Och inte har vi
lärt oss den på egen hand heller för den delen.
Så berättar nog Oden om människorna som han skapade av ett par träbitar.
Ask och Embla hette de. Där var ASK igen.

Fortsättnins i nästa nummer av AROSIANA.
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EftErlyEningar
Efterlysning nr.5-99
Många från Västerf?irnebo (U) emigrerade till Amerika. Har det bildats Västerf,årnebo-kolonier någonstädes? Jag har forgäves sökt "mina" emigranter.
Den 12 maj 1869 utreste från Göteborg Christian
Oscar Schollin (i passagerarlistan Schelin), f 184512-17, hans hustru Johanna Säterlund, f 1846-06-18
samt Christians syster Emma l5 år. Den 3l mai 1872
folj de svärmodern/mo dern Brita Andersdotter (Zet terlund i passagerarlistan), f 1805-01-19, dottern Sophia, f l84l-07-25, maken Matts Andersson (Norden
i passagagerarlistan), född 1 839- 12-29, samt deras
son Johan Victor, född 1870-06-11. Vid båda tillftillena fanns flera från Västerfiärnebo på passagerarlistorna, alla hade destination New York. De finns ej
med i skandinaviska kyrkorna i New York. Sannolikt
fbrtsatte de långre västerut. Jag hoppas på tips om
Väs terfiärn ebo- kolo n ier.
Allan Axelsson
Slciggkastargatan 3 7221 I

L'cisterås

Tel.021-33 07 39
E-post : allan. axelsson@swipnet. se

Efterlysning nr:6-99
Jag söker andra forskare som forska om släkten Palm
från Tistersta, Munktorp (U). "Munktorpiana",
artiklar, beskrivningar o.d. som handlar om hiindelser,
personer och gårdar med utgångspunkt i Munktorp.
Göran Mm
Nyköping Tel. 0155-28 16 30

Efterlysning nr.7-99
Jag söker min farfar, som hette Karl Erhard Eklund,
frdd 1874-01-05 i Boglösa, (C), och som enligt en uppgift skulle ha varit eldare på Titanic och omkommit
når hon sjonk. När jag började forska fick jag från Pä i
Boglösa veta att min farfar överlorts till obefintlighetsboken l9l5-l l-27, och att min farmor flyttat till Västerås 1916-02-02. Enligt en uppgift skulle farfar ha
vistats i Stockholm senare. Jag skulle gärna vilja veta
mer om min farfar och om det ligger något i uppgiften
om Titanic?

Karl Erik Eklund
Skidsparer 18A,903 39 Umea

Tel.090-77 6l 37
Efterlysning från Torget, Släkthistoriskt Forum 3/99
20

Efterlysning nr.8-99
Jag undrar om lojtnanten Isaak Lindbohm i Råå (nu
Rud), Asker, (T) hade en son Aron, född c:a 1685,
vilken flyttade till Västerås och blev slottsvaktmästare
och senare landsgevaldiger?
Jrigarnrisvtigen 3 6C, r

r':f; ::äi#'

Tel. 0210-127 95

Efterlysning från Torget, Släkthistoriskt Forum 3/99

Efterlysning nr.9-99
Jag undrar om det finns någon som forskar i släkten
F{allgren? Slåikten finns i Värmland och Västmanland,
t. ex. Grytnäs, By, If orndal, Väster och-Österfiårnebo m.m.
B1örn Karl Scidbonr
e-post: search@swiPnet. se

Efterlysning nr.10-99
Carl Axel Fredriksson uppges i Badelunda husforhorsliingd var född i Haraker 1858-07-03. Jag har inte kunnat hitta honom i Haraker C:5 1841-1859. Han bodde

1886 på Hälla nr:1 i Badelunda. Kom tidigare från
Sala, Björksta, Tellberg, Sala lfs, Skiilby och Skerike. Uppgifter mottages tacksamt.
Åby gård,

u,f r!rt;;f#:;;
Tel.0I55-58 271

Efterlysning nr:11-99
Jag efterlyser noteringar ur kyrkoarkiven, främst fiorstås dödböckerna, där människor anges dödade eller
skadade av rovdjur. Några fall känner jag redan till;
den s.k. Gysingevargen som på 1820-talet dödade eller skadade tjugo barn, ett vargdödat barn i Hova' (R)'
1763 och två barn i Boda, (S), 1727-1728. Björn har
angripit och dödat människor i Färnebo, (S)' 1763 och
1800 samt i Malung, (W), år I762.Päträffar eller känner någon till flera fall ombeds denne hÖra av sig.

Roland AngYan
Åsen, Takenetorp, 665 93 Kil
kl. 0551-20189
Efterlysning från Släkthistoriskt Forum 3/99
Forts. på nästa sida
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till klubben

Klockare och barnalärare i Sevalla. Oskar Johansson
"Pro Memoria". Ärsbok for Riksarkivet och Landsarkivet 1999.
Släktforskarnas Ärsbok 1999
Harakersbygden Forntid-Nutid. Harakers hembygsforening
Skattehushållet Hamra i Dingtuna. Släkten Odelberg
lrsta socken Västmanland. Olof Jacob von Posts dagbok 1807-1830. Elisabeth Westerdahl
Bergslagsarkivs årsbok I 999.
Sjulsmark och byarna runtomkring. Brage Lundström
Presentation av

Gåvor till klubben.
Brage Lundström har skrivit boken "Sjulsmark och byarna runtomkring" och skankt ett ex. till klubben som
vi tackar för.

Ett tack till Axel von Heijne som skänkt klubben "Släkl
och Hävd" årgångarna frän T974 t.o.m. 1994 och som
finns att tillgå i släktforskarlokalen på biblioteket
Tack även till Torsten Ekström for "Videolog" (en typ
av mikrofilmsläsare) och mikrofilm från Norberg,
Skinnskatteberg och Kila. Videologen gär att låna av
fbreningen lor 10 kr. per vecka. Kontakta Sven Olby.

Årsbok ftir Riksarkivet och Landsarkiven 1999.
med rubriken: "Skuggsidor"- sjukdom, nöd och utanörskap i arkiven. - Arkiven har många sidor. Där finns
de ödesmättade, de högtidliga, de ceremoniella sidorna om krig och fred. styrelseformer och maktöverlåtanden. Där finns de ljusa sidorna om beslut och håndelser som bringar välstånd, glädje, ibland rentav lycka.
Dåir finns också de mörka sidorna, skuggsidorna, som
berättar om sjukdom, materiellt elände och fortryck av
de svaga. Det är dessa senare som är temat for denna
årsbok. Skuggsidorna iir många i arkiven och de iir stundom svåra att ta till sig. Men de låter oss ofta komma
människorna tätare inpå livet än många andra kallor.

Och de uppenbarar vardagshjaltarna, dem vi annars
sällan hittar i historieböckerna. Alla stammar vi från

Forts. efterlysningar

sådana hjältar.

Gunnnr Andercson

Efterlysning nnl2'99
Jag söker min farfars halvbror som hette Ragnar. Hans

fullständiga namn var Lars Ragnar Björkman och var

född 1855-Il-24 i Gammelbyn, Burträsk (AQ. fu
I 9 1 6-09- 16 flyttade han till Haga några km. från Surahammar (U). Där var han verksam som bageriarbetare. Han utflyttade till Västerås 1917-03-05 och där
har jag i skrivande stund tappat tråden. Hoppas attiag
kan ffi hjalp med att spåra min farfars halvbror.
Miknel Biorkman
Djcihteböle 549,905 87 Umeå
Tel.090-11 73 20
email : mikael. bjorkman@telia. com

Efterlysning nr.13-99
Jag söker information om Salomon Birgeri Vallensis,
fodd c:a 1556 i Mora och hans hustru Anna Halvardsdotter. Hans far var Birgeros Johannis Iristadensis, fodd
c.a 1510 och modern Catharina, lodd c:a 1534.
Erkki Tikkanen

Finland
email: idisfilm@netti.fi

Släktforskarnas årsbok 1999
Innehåller bl.a. "Rädda familjearkiven", "Så stavar du
narnnen. Sveriges släktforskarförbunds namnlista",
"Roebling och de valsande svenskarna", "Eil halsingerustmästares medeltida jamtlandsanor", "Breven hem
till Ulricehamn", "Nordantjäl i Ramsele. Människor i
en by under 300 år", "När pesten kom till Mariefred"
och ytterligare andra intressanta artiklar.
Sten-Ove
Badelunda!
Jag undrar om det finns någon uppgtft i ert register
om fader ti I I Johan Fre dri k The odor fodd 2 I j un i I 8 5 0'
modern rir Christina Catharina Gallon. Så lod frågan
till Sven Olby över internet. Sven tittade och fann bara
en Johan Gustaf fodd 1839-11-23 där fadern hette Eric
Galon frånNärlunda. Personerna kan ju vara sliikt, men
det stämde inte riktigt. Nu undrar Sven om det finns
någon annan som forskar på Galon eller Gallon i Badelunda? Meddela i såfall Sven, så kanske han kan hjålpa

personen som sökte.
2l
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Maria kyrka? Falun.
Undertecknad fick i slutet av maj en örfrågan från

Kyrkan tvingas lämna ifrån sig sina kyrkböcker...
en

projektgrupp inom Falu Hembygdsörening, via bibliotekarie Jan Larsson, fackavdelningen på Stadsbiblioteket, om vi i slaktforskarklubben, kunde hjälpa foreningen från Falun att läsa och tolka 1750-tals svenska,
Jag kontaktade projektledaren Börje Bergsman ör
att höra vad de egentligen ville ha hjiitp med. Det visade sig att gruppen ville ha hjälp med att läsa originalhandlingar, franden i Vasterås kåinde affärsmannen, Abraham Hiilphers reseskildring från dennes dalaresa. Det
grillde i lorsta hand det kapitel, som handlade om "Stora
Kopparbergets Kyrkor". Projektgruppen hade fått Falu
stads uppdragatt skriva en ny turistbroschyr om dessa
kyrkor (den gamla hade varit i bruk i 23 är), och man
ville ha så korrekta uppgifter som möjligt, då det uppstått tvistigheter om vilket det korrekta namnet på den
åldsta kyrkan är.
När jag fått denna information ringde jag runt till ett
antal medlemmar som jag visste var duktiga på att läsa
gammal stil och språksätt, om de var villiga att ställa
upp och hjälpa mig med detta. De som svarade'Ja"
var Ulla Skold, Nils Jernemyr, Gun Enwall-Larsson och
Ingvar Petersson.
Biblioteket hade sagt nej till att ätaga sig uppdraget
på grund av tids- och resursbrist. Efter klartecken från
de tillfrågade ringde jag till Falun och talade om att vi
bildat en arbetsgrupp i Västerås och att vi hade ätagit
oss uppdraget.

Orsaken till detta uppdrag var att faluborna tyckte
att det skulle bli for dyrt att pendla fram och åter under
den tid det skulle ta for dem att läsa och skriva av materialet eftersom detta inte tä att kopieras. Originalhandlingarna finns på biblioteket här i Västerås.
Det hade vid projektgruppens läsning av Htilphers
bok "En Dalaresa", upptäckts att Stora Kopparbergets
"gamla" kyrka ffitt tre namn dels Margaretas kyrka,
Maria Magdalena kyrka och S.t Annas kyrka och att
kyrkoherde Stiernman troligen sjalv hade hittat på ett
av namnen nämligen Maria Magdalena.
Vår grupp kunde ganska snart konstatera att den gamla kyrkan egentligen borde heta S:t Johannes kyrka
enligt gamla handlingar som Hiilphers tagit del av.
Vi i grupp tyckte att det hade varit ett mycket låirorikt och intressant uppdrag, som tog tre veckor i anspråk. Vi har sänt det renskrivna materialet till Falun
och vi har ffitt ett tack via e-post fran projektgruppen i
Falun.

För den som eventuellt ar intresserad så finns det en
kopia hos Larsowe Roman, tel. 021 - 35 86 91.
Minnesantecknade giorde Larsowe Roman
22.

Förr var det kyrkan och pastorsexpeditionen som skötte
alla uppgifter kring sina forsamlingsbor, allt "från vaggan

till graven".

1991 kom den forsta forandringen då

skattekontoren tog över folkbokforingen.
Nu sätts själva nådastöten mot den gamla ordningen
in, då forsamlingarna fråntas i princip alla sina kyrkböcker. De ska i fortsättningen forvaras i landsarkiven.
Kyrkböckerna blev allmänna ute i lorsamlingarna på
1600-talet. På den tiden var kyrkboken viktig når det
till exempel gällde att värva folk till armdn.
Husforhörsboken hade präster med sig när han var
ute på husforhör. I den skrevs bl.a. betyg i kristendomskunskap och innanlåsning in.
Men nu florsvinner alltså allt av äldre datum. I princip
är det enda som blir kvar konfirmationsböcker örde
senaste 70 åren.
Det blir en ändrad relation mellan kyrka och stat från
år 2000. Det arkiv som ftirsamlingarna då borjar bygga
upp får de behålla.
Först blev kyrkan på något vis omyndigförklarad
1991, när folkbokforingen flyttades. Nu kommer en
avgörande stöt når de gamla kyrkbockerna forsvinner.
Och till rägapä allt ar det inte gratis ör kyrkan. En del
av böckerna måste renoveras och det fär forsamlingen
betala.

Alla gamla kyrkbocker fraktas till Fränsta i Medelpad. Där ska hela materialet mikrofilmas, innan böckerna går till sin slutforvaring i landsarkiven.
Smat fran I,'LT

Några fnternetadresser:
Tidningen RÖTTER:
genealogi.se
Riksantikvarieämbetet

:

raa.se/boVsvk.htm
Svedjefinnar:
genealogia.org/fi nnsam/
Mormonerna:
familysearch.com
Kyrkböcker online:
genline.se/index.htm
Demografisk Databas for södra Sverige:
19 5.67 .10.227ldefault. htm
Sveriges Släktforskarlorteckning :
abc.se/-m297 6lssfl

Disbyt:
dis.se

[[östen

-ee AROSL4^',4

Hiir är en liten "tär'ling" sorn Birgitta Roman har satt ihop. Fundera nu lite pa fragorna och lärnna cllcr siind in dcssa crtligt
anvistting.

TJUGO FRÄGOR.
( l)
Västeras Släklforskar klubb ger ut en tidskrift som heter'l
(l) Arosiensis (x) Arosenius (2) Arosiana

(l)

Dct latinska ordet för döPt'l
(1) Relicta (r) Renata (2) Rogate
"statistislt sammandrag av Svenska rndelningsverket'' utgavs 18,55-18-58 av en som heter Grill. Vilkct rar

(3)

hans fornamn'J

(-5)

(1) Claes (r) Carl (2) Clemens
ShF ar forkortning för en tidskrift som heter?
( I ) Slåkthistoriskt ForunT (x) Svenskt heraldiskt Forum (2) Svenskl historiskt Forum
Är kronprinsessan Vikoria besltittad med den engelska drottningen Viktoria. 1819 - l90l'l

(6)

Jels Holgersson Ulfstand lat den 2 maj, börja b1'gga riddarborgen Glimmingehus. Vilket ar?

(4)

(l)FF FF M (r)Intealls. (2)FF MF M
(l)

1499 (x) 1299 (2) 1099
(7) Hur och för hur lang tid, väls ordforanden i Västerås Släktforskarklubb?
( I ) Välies av stl.relsen. (x) Välies pa 2 är av medlemmama. (2) Välies pä I är av medlemmama.
(8) Säterbo forsamling uppgick ar 1947 i'l
(t) Arboga Stadsforsamling. (r) Arboga Landsforsamling. (2) Björskogs Församling.
(9) Vilket av dessa latinska ord betvder - flfttad(e)?
(l) Absid (x) Abiit (2) Obilt
( t0) Mlken veckodag var det den l:a Jan ar 1900?
(l) Mandag (x) Onsdag (2) Fredag
( I I ) Vad är en Spinnvingei?
( I ) En fiäril (x) Del av en spinnrock (2) Fiskeredskap
(12) Var ''store" Västeräsbiskop Johannes Rudbeckius,l-581-1646. Föddes i ?
(1) Våsteras. (x) Örebro. (2) Stockholm.
( l3) En ay de forsta forespräkama för k1.'rkobokfonng, var biskop Rudbeckius. När blev det lag pa k1'rkobokforing'l
(l) Ar 1646 (x) Ar 1686 (2) Ar 1726
(14) Lillkvrka forsamling finns det i tre olika län. Vilka?
(l) C.T och Ulän. (x) E.T och U-liin. (2) C-E och T-län.
( l-5) Vad kallas det. när barnens efternamn bildas av faderns fornamn: Sven Olssons barn heter Svensson/
Svensdotter?
(

(1) Patronlmikon. (r) Palmarum. (2) Pentecostes.
Vilka började att mikrofilma all världens kyrkoböcker?
(l) Mormoner (x) Mohanuledaner (2) Metodister
Det finns flera olika dataprogram for släktforskare, ett av dessa heter?
( I ) Hennan (x) Holger (2) Harald

l6)

(17)
(

(

l8)

Fanns det nagra soldattorp" inom det omräde, som nu kallas Västerås Stad?

l0 st. (2) Fler än l0 st'
innan den lades igen?
i
Västeräs.
Lillan
fanns
Var
( l) Erik Hahrs Gata. (x) Munkgatan. (2) Slottsvretsgatan.
Det gamla Svenska längdmattet I Kvarter är:

19)

(20)

Nr

(l)

lnga Torp (x) Högst

(l)

14.82

cm (x) t/zfot (2) 6tum

,fl ,fl 3fl +n 5fl 6fl in 8fl ,fl 'o!
rzn
rsfl
r[l
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'*fl 'nfl 'ufl
'ufl
',fl
"n

Sr-ar inlämnas senast 2:dra medlemsmötet (den 23 sept. 1999). Kan även lämnas

biblioteket. Svarskupongen kan skriYas

tillvinnaren.
Namn

LY CKA TILL

ar.,.

i dårför avsedd "brevlåda" i fiche-ruttttncl pa

eller kopieras. glöm ej namn och telefonnummer. Nagot litet pris kommer atl delas ut

!

Gata e.dyl

Postadr:

Tclefon
z-)

FöRENINGSBREV

Avs:
Västerås S läktforskarkl u bb
c/o Sven Olby

SVERIGE

Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås

PORTO BETALT

Klubbens olika dataregister, innehåller 98374 st. poster enl. fiiljande:
Ramnäs

Alunda

Födda
Döda

1779-1861
1733-1766

1732

poster
poster

Döda
Döda

206

poster

Födda
Födda
Födda
Födda
Fodda
Vgda

603

1

I 858-1 859

Badelunda

Födda
Födda

l

poster

c'.a700

Sevalla

Arboga

Födda

1727-1731
1743-1762

1667-1686
1836-1855
1856-1860
1861-i897
1898-1920
1860-1863

1775-1924

632
4531

poster
poster

1920-1924

184

poster

Västerfiärnebo:

poster

Födda
Vigda
Döda

1684-17 16

123

328
92
796
489
22

(påbörjad)
poster
poster
poster
poster
(påbörjad)

Irsta

Födda

Köping land:

Födda

1860-1919

2941

1830-1859
1860-1897
1898-1924

1689-1927
1689-1927

24353
6065
18522

poster
poster
poster

6308
7392

poster
poster
poster

Västerås:

Köping stad:

Födda
Födda
Födda

1689-1927

I JJJ

3798
3045

poster
poster
poster

Födda
Födda
Döda

1622-1714
1803-1871
1803-1866

875

1

