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29 maj Vårresa

1l Februari. klockan 19.00-"
lan Harnilton från Genealogiska Föreningen (GF) komrner till detta möte. Han berättar om "Släktforskarnas
arkir,"' det nya namrtet, varmed de vill visa att de är mer
en institution än bara en vanli-9 forening. De har bl.a.
en "klippsarnling" som omfattar tiden från 1930-talet

till

1990-talet, och mycket mer som han kommer att
berätta ont.
Lohal: Västeräs Energi o Vatten
Adress. Carl Hennings gata 2
Anmälan sertast den 7 februari till.
tfn.02l-620 65 eller
Sten-Ove Sandell
tfh 02l-204 94
Sven Olby

l!

NIars kl. 19.00 ÄRSNIOTE.
Sveriges Sl a ktfbrsk adbrbunds ordförande Krister L son
[-agersr,ärd infbrmerar "Aktuellt inom slaktforskning"
I-okal: Västerås Enersi o Vatten
Adress. Carl Hennings gata 2
Anmålan settast den 7 mars. till:
tfn.02l-620 65 eller
Sten-Ove Sandell
tfh 02l-204 94
Sl'en Olb5,
:

l5 April hl.

19.00

Jan Hultberg från Köping berättar om sin forskning

Lokal: Herrgärdets Servicehus
Adress: Knutsgatan 2D
Anmälan senast 11 april till:
tfn.02l-620 65 eller
Sten-Ove Sandell
tfn 02l-244 94
Sven Olby

till Vadstena landsarkiv och Mede-

vi brunn.
I Vadstena frnns forutom mikrokort även olika databaser, t.ex.

NIXON "Nödvändig lndex Omfattande Namn" (for
personhistorisk forskning),
"Bouppteckningsregister" (arbetet med detta register
pågår),
"Personsökaren" (kykobokföringen för Linköping),
"Sockenstatistik" (statistiska uppgifter for åren 1749'
1 8se),
NAD (Nationell Arkivdatabas),
NAD - Topografidatabas,
ARKIS - Sokning i iandsarkivets beståndsregister.
ARKIA - Sökning i landsarkivets forteckningar" och
KARTIA - Sökning bland landsarkivets kartor och ritningar. Som synes en hel del att titta på.
Programmet till denna resa är inte till 100o,"; tastställt
men resan måste stafta relativt tidigt på dagen p.g.a.
det stora avståndet rnellan Västerås och Vadstelta. \'i
beråknar att hinna rned att besöka en del av de ltistoriska platser som tinns i och runt Vadstena. Den som är
intresserad av resan kornmer att fä alla detalier om densamma senast l5 febrrrari.
Anmälan senast derr 15 febniari till:
tfn.02l-620 65 eller
Sten-Ove Sandell
tfn.021-204 94.
Sven Olby

Den 18 och 19 september 1999 anordnas Riksstänrman i Karlstad och klubben avser att ordna en bussresa till stämman, med anledning av att det öppnats ett
ny'tt "Arkivcentrum" i Karlstad, som innehåller bl.a.
Värmlandsarkiv-Landsarkiv för Värmland.
Folkrörelsernas arkiv for Värmland.
Emigrantregistret.
Forskarsalen och arkiven kommer att hållas öppna under slaktforskardagarna.
Intresseanmälan for denna resa låmnas till:
Sten-Ove Sandell 021-620 65 eller
02 l-104 94 ftire I april.
Sven Olby
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OBS! Alla anii<lar sonl år undertecknade rned fet stil är insända av medlemmar iklubben

Ordföranden har ordet.
När detta skrives har vi ffitt en hel del snö och har bara spektionen om dennya personuppgiftslagen (PUL), sont
några clagar kvar tilljulafton. Lucia har just tågat upp- började gäLla 24 oktober. Det var många frågor sorn
for kyrkgången och sjungit sina julvisor. Det år dags ställdes, men vi behöver nog inte oroa oss. utan for-tatt sammanfätta det gångna halvåret. Ärets släktfors- sätta att forska och sammanställa våra resultat sorn tikardagar gick av stapeln i Jonkoping. Det började som digare. Vll man publicera personuppgifter på lnternet,
vaniigt på en lredag med ordförandekonferens, dar vi måste man dock ha (den levande) personens tillstånd.
ciiskuterade kvaliten på den fbrskning som vi utfor och Senare på dagen ordnades åven en redaktörskonfepå cle dataregister som så många foreningar samman- rens, som Larsowe bevistade. Upphovsrätten gicks igeställer med hjälp av bl.a. AlU-arbetare. Förbundet nom, och man jåmörde olika tidningar och fick tips
presenterade ett fbrslag till varudeklaration, som före- om layout.
slogs skulle medfolja varje registerfil. Det bor framgå På lordagen samlades vi på Hovrättstorget lor att
venr sorl har giort avskriften, hur kontrolläsning har gemensamt marschera genom staden till Sofiaparken,
dar landshövding Birgit Friggebo forrättade invigninggått till och vem som har gjort kontrollen.
Nåsta punkt var fbrslag till ett "körkort" for cirkelle- en. När musikkåren spelat och drillflickorna dansat,
dare i släktfbrskning. Kursledaren skall fä utföra vissa öppnades utställningen i Folkets Hus och alla nyfikna
fbrskningsr,rppgifter och redovisa dem. En examinator strömmade in.
På eftermiddagen hölls riksstämman under ledning
sliall sedan bedöma resultatet och utflirda körkonet.
Till sist ilfbrmerade Margareta Åberg från datain- av Carl-Aiel Petri. Ordfciranden Krister Larsson La)
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gersvärd omvaldes och två nya medlemmar invaldes i
styrelsen.
Dagen avslutades med helstekt gris, sång, uppträd- Nu är glada julen slut slut slut o.s.v. o.s.v.
anden och dans på lövad loge. Samtidigt kom LöparDet här är ingen forsenad present från jultomten prenisse och hiilsade oss välkomna till nästa riksstämma i
cis (AROSIANA alltså)" men jag hoppas Ni skall ha
I(arlstad. Föreningen planerar att göra en bussutflykt
lite nytta och noje av tidningen åndå, och god fbrtsattdit, så ring någon i styrelsen om du är intresserad att ning på det nya släktforskaråret tillönskar jag Er!
fblja med en eller två dagar. Det hölls också flera inSan- Oae SaadzU,
tressanta fbredrag med slaktforskaranknytning. Först
lyssnade ia9 pä Björn Lippold, som berättade for en
stor publik om soldatforskning. Han kryddade berättelsen med många historieq och åhörarna stor-trivdes.
Nästa {ör'edrag hölls av Kalle Båck, sorn berättade om
OBS!
brott och stral1. Det var lika intressant och underhållande som det fbredrag han senare höll hos oss i Väs- Föreningen skall anordna en kurs i att använda dataterås om utedassens historia. Den tredje foreläsningen programmet DISGEN. Programmet som håller reda på
jag var på, hölls av LIno "Myggan" Eriksson, som be- forskningsresultatet som du tagit fi'am.
rättade från scen och kabard. Det var lite västmanlZindsk
Grundkurs. Detta år en kurs for nyborjare. På denanlin1,111i11q eftersom han bl.a. berättade om Thor Mona kurs kan alla vara med. även de som inte har arbetat
cleri. som jLr var fodd i l(ungsör. Det holls flera intresmed datorer örut.
jag
fbredrag.
santa
nren
hann inte med f'lera.
Fortsättningskurs. Denna kurs är for de sorl anFIöstprogrammet bö{ade med en resa till museet och vänder programmet redan och har lite vana av detsantarl<ivet på Svanå herrgård. Tyvärr var det inte så många ma. Denna kurs kontmer ha som huvLrdinriktninq, att
rnedlerrmar som var rned och fick se denna flna an- använda mera avarlcerade detaljer sollt finns i prosran llaggning.
rnet, och som kan vara bra att kunna.
Sanrma veclia ordnade vi en fbrskarresa till Leksand,
Plats for kurserna blir Irstaskolans datasal.
Beräknad start lördag den 13 fbbruari 1999
dar lri persolrer rrar intensirrt engaqerade med mikroI(ostnad rnax -500 kronor for fem lördasar otlt tre
liort och läsapparater.
Efter I(alle Bäcks besök i oktober, kom arkeolog UIla timrnar varje gång.
Bergkr;ist i november och berättade om utgrävr-ringar i
Lårare blir Kerstin Myrberg lrån Sala. Hon är s.k
PC- fadder för programmet.
Västerås.
Anmäl Ditt intresse snarast till:
L.Jnder hösten ordnades bibliotekens dag, och då fanns
representarrter tbr klubben i forskarrummen och hjalpSven Olby tfn 021-2A4 94
te intresserade personer tillrätta. \zi hade en jämn ström
av nytikna hela dagen, vilket var mycket trevligt.
I december hälsade vi några nya medlemmar välkomOBS!
na, och informerade om klubbens verksamhet.
Valberedningen önskar fä förslag på personer som skall
Under året har vi haft I0 protokollforda styrelsemöingå i den nya styrelsen som skall väljas på årsmötet i
ten, där vi behandlat allehanda frågor som berör vår mars. Kassören och två suppleanter har avsagt siq
fbrening.
omval, så tre nya namn måste fiam. Har Du forslag på
Till sist skulle jag vilja rekommendera ett radiopro- någon llimplig person eller själv kan tänka Dig att stälgram som heter "Folkminnen" sänds i Pl på lördagar la upp och arbeta för foreningen, låmna Ditt forslag till
0B 45-09.00, och repriser söndagar 13.45-14.00. Pro- valberedningen snarast
Valberedningen består av foljande tre personer:
_gramledarna Bengt af Klintberg och Kristina Mattsson
berättar om ganrla seder och brr-rk, och fär hjälp av lyss- Bengt Åkerberg tfn 02l-14 5l 60 (sammankallancle)
nare. sorlr bidrar med berättelser och olika ramsor.
e-post : bengt. akerberg@telia. con
Hoppas ni t1,glis. att vårprogrammet verkar intres- Inger I(jellberg tfn. 021-14 69 82
sant. ,Alla är rnycket r'älkomna till våra aktiviteter.
Gunnar Andersson
St en OlhJ,

Från redaktören

OBS! DISGEN-kurs

OBS! Viktigt!
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Rapport från besöket på Svanå bruksarkiv

11

sept.-98.

För dem som inte hade möjlighet eller inte ville folja
med på forskarresan till Leksand l2- 1 3 september ordnades ett studiebesök på eftermiddagen den I I september. V besökte Svanå Bruk och deras nyöppnade Bruksarkiv.
Arkivarie Lena Flinck-Meijer från Arkiv Västmanland hälsade oss varmt välkomna och guidade oss runt
i arkivet och beråttade om innehållet och visade en del
kuriosa och andra intressanta arkivalier.
Åtta medlemmar deltog och vi fick se ett fint och
rrälordnat arkiv sarnt en liten utställning av bruksftirernål fiån brurket och gården.
Arkivet omfbttar cirka 100 hyllmeter böcker, 300 kartor, 130 originalritningar, samt 1ösa handlingar och bilder. Det frnns handlingar ocir boltftlring lrån 1500-talet fi'am till 195O-talet och fr'ån slurtet av 1700-talet är

arliivserierna sammanhållna. Det finns fbn-rtom arkii'en fi-ån Svanå Bruk och Gård ytterliggare fiorton arkivbildare i detta arkiv. Noterbart är att Nils Jernemyr
gjorde f'lera flna lynd, roli-qa och intressanta upptäckter om några släktingar som arbetat på Svanå.
Minnesnoteringar från besöket gjorda av
Larsowe Roman
l"oIttot : De .f'jot'/ott ötriga cu'kiybi Idarna cir; R.jurfbrs
Rrtrli, Botrclgrut,(ut.\ AB, I,'r'crgg.s Garcl, (]reve Knttt K.
Pos.se, Ga.sjö Gtu'cl, Klolert.s fJrtrk, Lernbo Not'berg.s
Gntvaktiebolag, Lisjö IJn& och Gard, Nordansjö H1tI cr, N), ll);t t o ns IJ r k, O / o fs./rtr.s G ct rt/, O Ls b e r t n i n gs H t 1;
Itr. ,\ltcittttttrh)'ttutt rx'h Ayike Rntk.
tr

Rapport från forskarresan till Leksand.
För andra gången anordnade klubben en forskarresa
tillsläktfbrskarnas hus iLeksand. Det var l4 medlemmar som på lordagsnlorgonen den l2 september lilev
på bussen for att åka upp till Leksand. På vägen tog vi
Lrpp två släktforskare fiån Sala.

l

Jag hoppas att alla deltagare fick svar på det dom
hade tänkt sig att losa. Vad det gäller mig sjeilv så startade jag sökandet på en gren som jag inte gjort speciellt mycket på tidigare. När tiden började rinna mot sitt
slut på söndagskvällen så stötte ja1 pä namnet Anna
Greta Brun. Jag tänkte inte så mycket mer på det men
när jag kollade i fodelseboken fick jag se att hennes
pappa hette Eric leBroun och var smed på ön i Älvkarleby. Då tankte jag att nu har jag nog stött på min
forsta vallonsmed.
Tiden var nu ute så något mer hann jag inte med att
kolla upp. Veckan därpå fick jag imin hand matrikeln
över släktforskarna i Uppsala. Jag borjade med att kontrollera om det fanns någon som forskade på namnet,
Brun, det fanns det. Hans namn var Olof öbrink och
var överhuvud för slaktföreningen öbrink. De hade alla
en leBroun som stamfader.
Han hade att berätta att leBroun korn från Liege och
dessutom skickade han mig en antavla sorn utgick fi'ån
den furste leBroun som han hade i sin forskning. Jag
fick då 4 generationer ytterligare öre den Eric leBroun
som jag hade hittat iLeksand.
Som en avslutning på detta kanjag säga att det jag
fick ut av resan till Leksand skulle säkert tagit mig ett
halvår av forskning om jag skulle skickat efter kort fiån
Svar i stället. Till er som funderar på att åka med nästa
gång kan jag säga, se det som en investering i tid
Peder Danielssorr

Rapport från mötet den 7 oktober.

Vi var 30 stycken som kom for att höra Kalle Bäck
från Linköping hålla ett väldigt trevlig loredrag om vårt
s.k."hemlighus". Varör det kallades "hemlighus" återkornmer jag till.
Kalle Back beråttade varlor han kommit att studera
ett så udda åmne som detta. Det var när han besökte
gamla torp for ett forskningsprojekt som han genom-

forde och som sedan blev till en bok. Bokens
titel "Början till slutet" och som handlar om "Laga skifi
tet och torpbebyggelsen i Ostergötlan d 1827 - I 865 "
\Äd de besöken så hade han ofta något eller några av
sina barn med sig, och då fick han frågor om dessa
utedass som alltid fanns vid torpen. Frågor som han
inte själv kunde svara på. Detta gjorde att när han var
ftirdig med torpen, så borjade han undersöka hur det
förhöIl sig med r'åra "hemlighus".
Han började med att intervjua torpare, lantarbetare
och bönder (97 stycken interr,zjuer blev det). Dessa in-
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tervjuer varade allt från 2 timmar till 14 timmar, och
det diskuterades i huvudsak 4 frågor.
l. Längden på besöket?
2. Hur många besökare samtidigt?
3 Vilka kombinationer? (Far-son t.ex.)

4.

Vlka

samtal fordes?

Hur var då "dassen" utrustade? 75% hade 2 eller 3
sittplatser. Sedan var det i fallande skala 4,5,6 och 7
platser. "Dass" utrustade med bara en sittplats var en
raritet på den tiden.

-ee AROSIAIiA

varieämbetet, och hennes foredrag; "Utgrävningar i
Västerås med omnejd med tyngdpunkten på Västerås
äldsta historia."
I boken "idealstad med förhinder" har förre Stadsarkivarien Sven Olsson rekonstruerat det senmedeltida
Västerås, och kartbildema från denna använde Ulla
Bergkvist som illustration till foredraget.
Den åldsta bevarade originalkartan över Våsterås kom
till efter den stora stadsbranden år 1688. Kartan fiån
1854 visar att Västerås inte ökat något särskilt ytmåssigt jämfört med 1688.
Det har gjorts fynd inne i staden, där Rudbeckianska
skolan idag ligger, som tyder på bebyggelse troligen

från yngre jarnåldern
samt ett gravftilt från se-

nare

tid.

i

Bakom gamla

musikbiblioteket och
Proban har man hittat
rester av byggnation
frän 430-640 e.Kr samt
1670-ralet.

På morgonen var besöket ofta

korl och enskilt. \td
lite langre l5-

( 12.00-14.00) varade besöket

lunchtid
20 minuter samt de rzar oftats två och två (far-son, eller mor-dotter) samtidigt. På kr,ållen slutligen var det
ofta t'lera sarntidigt och besöket kr-rnde vara i 45 till 60

minuter.
Det som "arthandlades" vid dessa besök berodde naturligtvis på vilka sorr var där samtidigt. Bonden och
clrängen pratade kanske om vad som skulle göras på
åkrar och är-rgar. Maunen och hustrun forde samtalom
vardagssysslor, fämilj" grälade ibland och de planerade
ocliså ekottomin på detta ställe. Därav nantnet "hetnli-shuset". Alla enskilda och hernliga samtal fordes ute
på "dasset"" som i regel låg avskilt från bostaden ibland
tillsarlt'nans med något uthus.

Han berättade även lite om "Folk och bostadsräkningen" 1936, sarnt att i Efesus fanns det plats för 24
stycken samtidigt, men där kunde de även bli serverade vin och druvor medan de var på plats. Sant?
En väldigt trevlig kvåll. (Se även sidan 22-23)
Sten-Ove

N'ledlernsmötet torsdagen den

l9

november 1998.

Drygt 4O-talet uredlemmar hade samlats i Hörsalen for
att lyssna till Arkeolog Uila Bergkvist fi'ån Riksantik-

Runstenar har hittats
och funnits vid Domkyrkan, Smäcken nere vid

ån, gamla Vl-T-huset
och "Skraparf alla från
1000-och 1 IOO-talen.
Vid arkeologiska utgrävningar har det giorts fiind som visar att det liar
bott en bronsgjutare inedre hörnet av nya VLT tontten
och att det rnåste ha funnits en begravningsplats r,'id
Bondtorget mellan åren 890-1250 och att den slutade
användas i slutet av 1200-talet.
Ulla Bergkvist konstaterar att det inte finns mycket
skriftligt bevarat från Västerås tidigaste historia. Våsterås finns omnämnt som "Arosa" bland biskopsorterna i Lunds stifts förteckrring från I 120-talet, samt i derr
s.k. Florenslängden ifrån 1320.
Det fanns troligen fem stycken kyrkor inom Västerås
stad under 1100-talet t.o.m. slutet av 13OO-talet.
\4d utgrävningar i hörnet av Skolgatan och Västra
kyrkogatan samt på den s.k. "Mejeritomten" har man
hittat rester av det s.k. "Stadsdiket".
Med hjälp av C14 metoden har man fått fram att
Västerås slotts äldsta delar troligen är fiån l2-1300talet. Man har hittat rester av ett grytgjuteri i hörnet av
nuvarande Sturegatan och Domkyrkoesplanaden.
Detta är ett litet urval av allt som Ulla Bergkvist berättade orn i sitt föredrag.
Antecknade qiorde Larsowe Romatt

AROSIAM
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Genealogiska Föreningens arkiv

Nagra at, de nya medlenflflaftn. Frän vcin,ster
St'en-liric llösrvall, Ake Stal och I'i,s-Britt Stal
Torsdagen den l0 december 1998 hÖlls i lokalen "Kopp-

lingen" hos Västerås Energi och Vatten, det traditionella mötet for årets nya medlernmar.
Ordföranden Sven Olby presenterade klubben, samt
styrelsernedlemmarna och deras funktioner. FÖreningen har nu drygt 300 medlemmar.
Sveriges Slaktfbrskarforbund består av drygt 100
klubbar och ungefär 7200 stödjande medlemmar. Västerås Slaktforskarklubb är en av de äldsta klubbarna i
landet. Man kan alltså även vara tned i forbundet sorn
stödiande medlem.
Sven informerades om diverse litteratur, CD-skivor
nr m. soln lian köpas eller erhållas från fdrrbundet.
Han redogiorde fbr bibliotekets resurser, mikrofilmer
och frche, SVAR-katalogert, litteratur m.m..
Mötet avslutades med "fika" och materialför-v'altaren
Cun Larsson-Ekirall lrverlämnade en antavle-plansch
till r,'ar och en ar, årets trya medlemmar.

Larsowe Roman

Den för barnamord håktade Pigan Stina Persdotter från
Harnre iBadelunda har af Siende Härads Unima TingsRått blifi.vit dömd att at-straffas med 20 par ris och 2.ne
års fängelse å tukthus, för det henues barn genom Stina Persdotters rvangömmo, utan uppsåt att dråpa, ljutit döden och sedemera blifivit å lon lagdt.
vLT 18430119

Jag fär härmed warna allmånheten och i synnerhet Her-

rar Handlande, att icke lemna min Hustru Arna Stina
Hansdotter några waror på credit emedan sådant af mig
icke godkäntres hälst som w-i i anseende till min hustrus
lättsinniga lefnad, le{rvat åtskiljde öfrver I 1/2 års tid.
Ståltorp den 22 Juli I 843
Jan Jansson

\,LT

18430722

Bevara släktforskares resultat
Det händer tyvårr att slåktforskares material blir liggande på någon vind utan att någon närstående vill eller kan ta hand om det efter att släktforskaren avlidit.
Vart kan man vända sig for att se till att materialet
inte går forlorat for framtiden? Det ligger ju ofta en
oerhörd mängd arbete bakom forskarens resultat.
Arkit hondlingur (brev, ritningar, kartor, ägohandlingar m.m.) som rör en enskild person, gård eller lokalt forankrad slzikt hör nårmast hemma på landsarkivet. Riksarkivet eller Kungliga Biblioteket kan tillfrågas om brevsamlingar och äldre handlingar av riksintresse.

Arbetsmoterial som anteckningar från arkivbesök och
liknande kan tyvärr sällan användas av andra forskare.
Om sammanställningar (med ordentliga kä1lhänvisningar!) gjorts i en slaktbok eller resultatpärm kan själva
arbetsmaterialet oftast gallras ut. Men det är en grannlaga uppgift att skilja ut det väsentliga!
Reultat i form av antavlor och släkttavlor, ansedlar
eller personakter har däremot ofta stort värde for eftervärlden. Särskilt gäller det om forskaren gått igenom källor som inte finns mikrofilmade, eller sonr på
annat sätt är svåra att hitta.
Gäller utredningarna till stor del en viss yrkesgrr-rpp
eller en annan specialkategori finns flera organisationer som katt vara intresserade av resultaten. Lokala
slåktforskar-och hembygdsförenitrgar ska självklart
kontaktas om materiaiet belyser "deras" områden. För
mer geografiskt spridda slakter finns Genealogiska
Föreningens arkiv i Stockholm, som samlat sliiktfbrskares resultat sedan 1930-talet. Där finns också hånvisningar till samlingar som placerats på andra arkiv.
Du kan kontakta GF på tel. 08-32 96 80 för råd.
Det är som sagt svårt att i efterhand softera r:t det
som bör bevaras. Det bästa är om vi som släktforskar
själva ger eftervärlden en fingervisning genom att auteckna på viktiga pärmar etc. om de bor bevaras eller
inte, och kanske också hur och var.
Ian Hamilton
Ordforande i Genealogiska Föreningen (GF)
Riksforening ör slaktforskning
Box6442 113 82 Stockholm
Tel 08-32 96 80

för mer infbrmation om GF, samt även
ett erbiudande från dem.
Se även sidan 8
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l{ya medlemmar 1998
Vi hälsar dessa nya medlemmår hjärtlig välkomna till Västerås Släktforskarklubb och hoppas att Ni
skall ha glädje och nytta av Ert medlemskap.
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''FINNS{\4II
Har Du "FINNAR" i Din antavla så kanske denna förening är intressant. För år 1997-1998 var K-G Johansson, kontaktman for Bergslagsregionen, och han har
adress. Saxhyttan 36 19, 712 94 Grythyttan, tfn (0)591193 20
FTNNSAM är en förkortning av "Finnbygder i Samverkan".

FINNSAM har växt fram ur det ökande intresset for
den svedjefinska kulturen ide olika bosättningsområdena som uppstod i Sverige och Norge efter invandringsvågen på l5-och 1600-talen.
FINNSAM är en samarbetsorgattisation med nätverksstruktur for de som arbetar med och har intresse av
den svedjefinska kulturen. Verksamheten skal1 vara friståerrde fiån andra organisationer och partipolitiskt
Såväl enskilda som foreningar eller institukan
bli medlemmar.
tioner
'.;br-rnden.

FINNSAVI s syfte är:
att stödja arbetet med att bevara, dokumentera och levandegöra, att sprida kunskap, infbrmera och inspirefa. att frzirrrja samverkan mellan enskilda personer, forenirrsar och ir-rstitr-rtioner" med intresse för den svedje{insha kulturen

Genealogiska Föreningen (GF)
Riksförening för släktforskn in g
Box 6442 113 82 Stockholm
tel 08-32 96 8A
<g.f@mbox200. swipnet. se>

Om någon eller några personer i Er förening har vägatna åt Stockholm skulle vi såtta stort värde på att {ä
visa samlingarna i Släktforskarnas Arkiv. Det är ett omvittnat bra $rndställe for släktfbrskare, och vi vill gärna
sprida kunskap om detta. Normalt tar vi dagavgift av
besökare som inte är medlemmar i GF, (vi måste ju
finansiera verksamheten) men vi bjuder på det plus Släkt
och Hävds senaste nummer, om vi fär besök av högst
fem personer från Er forening vid ett och samma tillftille senast augusti 1999.
Om det kan finnas intresse hos fler medlemmar att
besöka samlingarna foreslår vi foljande:
Sätt in annonsen i Er medlemstidning så gåller den sont
forskaravgift for en dag. Den som har med sig annonsen ffir också senaste Släkt och Hävd (vårde tillsammans 80 kr) Erbjudandet gäller en gång per person
under den tid som står aneivet i annonsen.
lan Hamilton
ordforande i GF

FINNSAM består idag av ett nätverk med drygt 200

.

medlernmar. Nätverkets verksamhet trnansieras med en
s1,gift som enbail skall bekosta de informationsutskick
som görs 4 gån-qer per år. Ovriga projekt och aktiviteter skall ftnansera sig sjålva. (Avgiften fÖr 1997198 ät
100:-)

:
:

FINNSAM skall också stärka nätverkets interna infbnnationsutbyte och utåtriktade verksamhet genom
att skapa egna internetsidor med grundläggande information. Ansvarig. christer.nilsson@karlstad.se

FINNSAM arrangerar i samarbete med lokala värda1
två konlerenser per år i olika finnskogsområden. Där
presenteras olika sidor av finnkulturen. Konferenserna
är högsta beslutande organ inom nätverket. Här avrapporteras och fättas beslut orn pågående och nya projelit. Alla medlemmar inbjuds via "FINNSAM-INFORN{ATION". Var och en svarar for sina kostnader.

Annons

Ska Du besöka Stockholm?
Forska gratis första dagen i

:o SLN<TF'ORSKARNAS ARKIV
Qenealogiska Föreningen bjuder Dig

r

Som är medlem i

i

Vasturås

!
o
!
i
r
!

Sltiktforskuffirening

att bekanta Dig med samlingarna
(normal dagavgift 40 kr).
SobUutrbergsvågen 20. vid S:t Eriksplan. Ga 200 m
sn_ett upp i Vasaparken.
QPPet må-fre 10-16
fu med amonsen. Gåller t.o.m augnsti 1999.
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Text från stenbånkar på Djäkneberget.

Den lyckan tir dock mer tin gods oclt guld,
utt dö ifrid och ha betalt sirt skrtld.
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Brunnby gård Västerås
--r'

(med anor från 1300-talet)

Uppgift er enligt informationsblad fi'ån Hushållningssällskapet.

Den 25 januari 1367 nämns en man Faste i Brunnby
bland andra nämndeman som fästemän vid ett jordköp
i Lista. År 140 [ omtalas Joan i Brunnby som nämndernan. Längre fram på 1400-talet synes Brunnby ha varit säte for haradshövdingen i Tjurbo harad Bengt Karlsson, som var gift med Ingeborg Matsdotter av Vasaätt'
t48O skänker Ingeborg jord ibl.a. Brunnby till Västerås kloster. I september dör lngeborg och ger Brunnby
m.m. till klostret. Något år efter detta köper Sten Sture d.ä. och hans hustru Ingeborg Tott Brunnby av klosterbröderna i Västerås.
År 1503 ger Sten Sture Brunnbygårdarna åter till predikobröderna. Genom arvsprocessen i LÖdöse kom
Gustav Vasa år 1528 i besittning av bl.a. Brr'rnnby rättarclöme bestående av några gårdar i lrsta, Tillberga
och I(ungsåra socknar.
År 1571 heter landböndema på Brunnby Anders och
Olof . Eniigt långden for Älvsborgs lösen har de 10 kor,
4 kvigor, 8 orar, I häst, 2 ettårsstutar, i 5 svin och 28
fär. De äger dessutortt 49 lod silver. 9 lispund koppar,
655 marker och 9 öre.
År 16ll blev Olof i Brunnby jamte ett par andra av
Leijonhuvuds landsbönder, av sin herre anklagade for
att ha släppt en dödsdomd tjuv och horkarl, som de
haft ansvaret f'ör.
År 1634 omtalas Olof Hanssoll som välborne Gustaf
Leijonhufuuds gårdsfogde på Brunnby.
År 1636 nämner mantalslängden Nils Orkesson som
Gu staf Leij onhufvud s fogde.
År 1640 rneddelas det att Brunnby "är giort sätesgård
at''. 1667 omtalas Brunnby som fältmarskalken Hindrich Horns sätesgård. Horn var gift med Gustaf Leijonhufizuds dotter Margareta. Vigseln ägde rum på Örebro slott 1643. Initialerna HH finns på en våderflÖjel

Lr
År

1723 dor Nils Posse.
1725 firas bröllop på Brunnby mellan Posses änka

och landshövding Gustaf Cronhielm.
Lr 1737 avlider Gustaf Cronhielm,och Henrietta Beata Horn gör Brunnby till änkesäte.
Lr 1740 avlider grevinnan Cronhielm. Mauritz Posse
tar hand om Brunnby.
Lr l74l är Peter Dufua inspektor på Brurnnby. Hatt
brukar och bebor Ullvi.
Lr 1777 säljer Mauritz Posse Brunnby till överstelojtnant Gustav Adolp Frietsky.
År 1783 säljer Frietsky Brunnby jamte tillhörande egendomar till greve Knut Arvidsson Posse på Svanå bruk.
Lr 1787 forrättas storskifte å Brunnby ängsmark.
År 1811 tog I(nut Bonde nämndemannen Olof Jansson till arrendator.
År 1843 2715 säljes Brunnby till N G Fredell i Västeras.

År

1853 inropas Bnrnnby på exekurtiv auktion av Julius Sundin.
År 1864 bygger Sundin om hur,'udbyggnaden på Brunnby
År 1874 sålt till agronom Robert Stephani.

Sundin avlider 1895.
Kunglige hovmålaren F G Rydberg f 1835, blir hyresgäst på Brunnby.
År 1885 flyttar Stephanie till Badelunda (Hessle).
År 1886 går Robert Stephanie i konkurs.
År 1894 blir häradshövding fuchters son Thor arrendator på Brunnby.
År 1904 dor häradshövding Richter.
År 1906 ingår Thor Richter äktenskap.
År 1918 flyttar Thor Richter till Västerås.
År 1919 utbjuds Brunnby till forsäljning
Kontrakt upprättas mellan Richter och Otto Andersson, Nora, om överlåtelse av gården.
År 1945 blir Otto Anderssons son Bengt Anje arren-

på Brunnby.
1701 ägdes Brunnby av grevinnan Beata Wittenberg, änka efter Hindrich Horn. Anders Olofsson Hall
dator av Brunnby.
är arretrdator.
År 170,1 gifter grevinnan Wittenberg bort sin dotter År 1950 tillträder Bengt Anje som ägare.

År

Henrietta Beata till baron Nils Posse.
År 171-1 dog i Kungsåra Anders Olofsson

Hall.

Lr

1962 koper Västmanlands läns Hushållningssällskap Brunnby.
\,
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StOf-Pgf SVenSSOn
Stor-Per var fodd 1882 i Ytterhogdal i Härjedalen och
kom att b1i mycket känd i gränstrakten Dalarna-Härjedalen och Norge. Berömmelsen kom nog av att han
var 214 centimeter lång och vägde 137 kilo. Han hade
storlek 54 i skor
och hans forlovningsring mätte

33 millimeter i
inre diameter.
Han var stark
som få men gjor- v
de aldrig en flu-

ga fbrnär.

På

Skogsmuseet i
Sårna "Lomkällan" finns en utställning och ett
bildspel om den
kringvandrande

f.

U

(Jätten i Norra Dararna)

hörde någon hur Stor-Per smög sig ut. Mannen tänkte
inte vidare på det, men på morgonen fick man forklaringen. Stor-Per hade inte kunnat sova med tanke på
stenen utan gått ut och ensam rullat upp den! En slipprig och blöt sten

utan egentliga
tag för handen.
Dessutom rullades stenen uppför en släntl Stenens beräknade
vikt ar ungefär
1200 kg.
Stenen har nu-

r+ffi

,s

?

k;

mera försetts

*a

dirrersearbetaren

Slor-Per Svensa och ,sanen ,Io-Pers

Stor-Per

)Iagen vitl

Svensa's liv.

I93a-mler.

Han låmnade
hemmet i tjugoårsåldern och blev en kritrgvatrdrande skogsarbetare,
flottare och diversearbetare, en s.li "bolackare" I Norge
är han känd sorr-r "Storingen" eller "Storsvensken". Hatt
var mycket omtyckt och uppskattad person där han
drog fiam, och rnånga är historierna om hans bedrifter.

Även om han var arbetsam, så låg hans passion någon annanstans än i arbetet. Han tyckte om att läsa,
och harrs ryggsäck var ofta fulld med böcker. För att
inte f'örstöra ackordet for sirra arbetskatnrater, när han
arbetade i skogen, tog lian så kallade liggdagar, når
han 1åg inne i kojan och läste hela dagert
Han var åven med och flottade timmer. För att flottningen skulle gå bra, var det viktigt att flottleden var
ren fi'ån hindrande stenar, och anltat som kurtde stoppa upp timmerstockarna, så att brötar ej uppstod.
En gång var Per nted i ett arbetslag som skulle rensa
i en å (Stråfulan) några ntil våster om Särna. På efternriddagen kom de frant till en stor sten, som timmerstockarna brukade fästna mot, och som dårigenom bildade brötar. Man arbetade länge med att försöka ffi
r-rpp stenen. ntelt beslot att avbryta arbetet ör dagen,
och spara stenen till fbliande dag.
Arbetslaget bodde i en koja i närheten. Under natten
l0

,Slctgu./jallet

i hi;rjan

at,

med inskription
på en kopparplåt
som berättar om
denna presta! tion. En relik av
stenen samt kojan där mannarna bodde ingår i

Särna skogsmuseums samlingar. Trots sin storlek så var han inte klumpig. Det sägs faktiskt att han var så smidig att han till
och med kunde slå frivolter både bakåt och frarnåt.

Att vara storvärt hade också sina problem, kläder
bl.a. Han lät i regel en sömmerska i Högvålen sy sina
kiäder. Normala halsvidder är omkring 38-40. Per hade
37, inte i halsnummer, men runt handleden. När sönrmerskan sydde blusar och skjortor åt Per så tog hon
mått runt sin egen nacke och runt hakan. Det blev ett
bra halsmått till Pers skjortor.
Han var trots sin storlek duktig på att dansa, och flickorna dansade gärna med honom. I och med att StorPer Svensa var så stor, skulle man kunna tro, att ingen
vågade mucka gräl med honom. Men det var faktiskt
de som gjorde det ändå, kanske just dlirfor att han var
så stor. Men Stor-Per Svensa gick alltid undan så att
inget bråk hann uppstå. Han var fredligt lagd och kanske var han rädd fur, vad hans egen styrka skulle kunna
ställa till med.
Med tiden drabbades han av vårk, själv trodde han
det kunde bero på sviterna efter ett knivhugg i korsryggen Hugget utdelades av en svaftsjuk man. när Per
dansade med en flicka. Förrrodligen giorde umbäranden vid det hårda livet i skoqen och efter ålvarna sitt
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till. När värken så småningom blev så svår att Stor-Per
frck svår1 att klara sig på ackordet i skogen, fick han
stanna i kojan, och syssla med allehanda göromå1.

I forordet till boken

Han var förlovad som tidigare nämnts, men gifte sig
aldrig. De fick en son, och denne son levde till sommaren 1998, men lamiljen bodde aldrig ihop.Troligen var
Stor-Per allfor ftist vid det fria, kringflackande livet som
han levde, tills han dog 54 år gammal på Särna sjukhem våren 1936.
Iclen till tlettrtct ctrtikel k<tntnter.fran Juri Tulso. Lippgi./ier och

varu eller itttc t'ctt'ttTvå stycken citat ur boken:
"Aler igen packade.jag ,sacken och ingen li)r'.s t,nrct i
htivel om vart./ärdert gick. Jag vat' sotit flyllfugeln.
Ncir snön och lrylan .scrtle in, drog.jag mot söcler
Ncir vinlern var pa.flykl, slr'öt,ade .jag mot norr"

hiltler har ,\cirna Sliog.vnuseutil vah,illigt ,ttallt till./t;rfi>Eianc{e.
,\luseet hctr rfien en boli ont ,\tor-Per 'St'en,sa till ./örsoljning.

qförno

den

ll-l-1976

står bl.a.:
"Jciltektu'len Slor-Per St,eil.ta" cir en auletli.sk beriitlel,se.fi"an en tid da mu.ykelkrcyft rlftu hntle he1.ytl61 ay1

"Aler igen var vi ule och vandrade, Lill-S.jöherg och
jag. Del htttle .stt gotl .som hlivit ,senhö.slen, och clelwtr'
varken h.jul eller .slcid./ör"e, och salede,r lile lrofik. I)tit'.för ma.sle vi ga till .fots den h'a mil langa vtigen lill
Röro.s. Jag be.slcimcle ntig.ft;r all otn.jag inte.fick elt
arbete sont.jcrg gtckte om ncir.jag kon lill herg.studerr,
'l'atp
.skulle.jag lo raka vcigen ör,er vitlden och ner till

Qoddog snällo sgster $lin. /ock för brevet.
qlag föv tqlo om att iog flgttot ftån Jdve, iag tit
"
nu på qfärno sjukhus. '$ör är det bro Dtt vorq det nci,r.
ör bqro plögorno som frestor på humöret. årg
vet då inte hur det göy om jng lever över vintern
så jog får se någon sommtr mer.
besegvs döden är väl inte så lött när den hav
"f,tt
kommit i kroppen. U[on kon iu besegro den pä
ett vis orn man tror ott man sko leva i en högre
tillvoro i en onnon värld så ntt mort möste dö för
qtt sedon bli mer leuonde ån mg/o vorit.
åo, i så folt tror jog llog ott det gåv bva, ofn,
önnu är det väl inte oltdeles slut med mig jog kon
rrog vnrn uppe ocll halto och gå med käpp, köpp hor
jng förstås onviint i flero &v, fgva-fem äv, -/og
fick brev från sgster lfigne, dom lever bro dör i
$ogdol, tror jag.
jag fick foO kronor från stärbhuset.
åo, iog voc iu inte uton pengqr nifu iog lrom hit
frdn Jdve helleu iog hade 7Q krcnot kvqr nv
pensionen som jog fick i mitten ov december
mänod,
a/og fich ll4 hrcnov d6, och sö hode iog en spark
med, Oo* sn ntt jag skulle ta den med sÄ kunde
ing äka spork och hölso på dom i qlörnnbgn om
jog otkr och ville iblqnd.
oldg tiirtkte i jul ott jog ville ge er en julklopp,
men det vort inte, ufllu sönder jog er en liten slont
tO kronor så ott ni kon lröpo något ni vill till
minne ov mig. o/a nu slutnr jog med kfua

till

snällo fomiljen lfkogh.
Stoder /Jet .Jvensson

hölsningor

-!jukstugon ;färnn.
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Ftickan från Skultuna som nös flugor!
Det var sent i november 1795. Lördagen den 28.e hade
varit mycket kall och bjod på vinterväglag hela vågen
in till Vasterås. Bakom sig i slåden, som han ffitt låna
av själva brukspatron Posse på Svanå, hade Peter Svanback sin hustru Lena Grysell och li1la jäntan Stina Lisa
nedstoppade bland bolstren. Det rök ur hästens näsborrar och kolden slos emot Peter när han kisade mot
den låsa solen över slätten norr om Skultuna:
I fbbruari samma år hade sjålvaste hovpoeten
Carl Mikael Bellman gått ur tiden och i augusti
den likaledes kånde poeten Johan Henrik Kell-

I Stockholm var
hertig l(arl och Reuqren.

terholm de ledande fbrmyndaren ör Gustav III:s
son. Gustav lV Adolf. I Frankrike borjade skräcktiden fiån revolutionsepoken att släppa.
Men det är inte på sådant Petel hamnrarsnred vid Svanå bruk, och hans hustru
tånker när de nu i lånad släde och häst beger
sig till staden. Nej, deras oro gåller den lilla Stina Lisa,
nu 3'1 veckor ganrmal, som nyser flugor. Det hade bö11at
på tisdagen med att flickebarnet nös ut en f1uga, som
efter att ha suttit på barnets kind en str-rnd, flög i väg ut
i kaulrraren.
På onsdagen konr ittte mindre än 22 flugor ut ur näsan och barnet hade kinkat en hel del. Torsdagen gav
ändå fler flugor och Lena bitradd 21, grannhustrun, som
nll var ordentligt nyfiken hade kunnat räkna till över
50 stycken.
Peter, som suttit vid hammaren hela dagen, började
bli orolig för barnets hälsa när han på kvällen fick rapport om antalet. Fredagen fortsatte på samma sått med
fler än 50 stycken flugor ur barnets näsa. På rasten
hade Peter gått till brukskontoret, for att be om lov att
f-ara till provinsialläkaren iVästerås nästa dag. De $ra
äldre bröderna skulle ffi stanna hemma under överseende av farmor. När Peter och Lena hade kommit in
till Vasterås hade de letat sig fram tillPehr Gustaf Tengmalrn, som läkaren hette.
Det år Tengr.nalm sorn i Kungliga Vetenskapsakadeniens handlingar berättat denna mårkliga flughistoria.
Under hela ftirden in till Vlisterås hade inte en endaste
fluga visat sig och inte heller vid besöket hos Tengt')

malm, som till en början var mycket skeptisk, trots att
mor Lena sparat flugor som fortfarande levde i en glasflaska. Men nåsta dag, alltså första advent 1795, kunde Tengmalm med egna ögon konstatera att det kröp
fram livs levande flugor ur lilla Stina Lisas näsa. Han
räknade dom till något fler än trettio. Stina Lisa var
skrikig och allmänt olustig, gnuggade sig på näsan och
Under hela den påföljande veckan kröp fluf/rös.
gor fram ur hennes näsa. men antalet minskade
allteftersom. Från och med den andra advent
upphörde det att komma flugor ur Stina Lisas
näsa. Hon var som
- --'a------- konstaterat Tencmalm
,/ d" i sin rapport tillakademien från den dasen åter
"frisk och munter"
Till sin rapport hade Tengmalm bifbgar
antal flusor i en flaska for att övertvsa
ledamöterna att Stina Lisa verkligen nyst ut
vår husfluga, på latin Musca Domestica, till
' ett antal av över 200 stycken. Tengmalms
hypotes var som har.r sade i rapporlen, att "en drälitig
fluga lagt sina ägg i näsan, vilka sedan på detta vanra
och fuktiga ställe blivit framklltckta'". Det som Tengmalm fann besynnerligt i denna lilla rnedicinalhistoria
var att Stina Lisa trots den stora mängden flugor inte
tycks ha haft ont av dem. I andra fall sorn han refererar
i rapporten har personerna lidit svårt av hur,udvärk ocli
andra plågor när de hemsökts av insekter i öron och
näsor. Tengmalm satte inte heller in någon som helst
behandling på Stina Lisa, utan drog den riktiga slutsatsen att om flugorna kläcktes skulle de krypa ut av sig
själva.

Hur gick det då med Stina Lisa? Så långt jag har kunnat följt henne har det gått bra. Stina Lisa rniste sin
egen mor vid I 112 års ålder och Peter Svanbäck blev
änkeman med fem barn. Vid 20 års ålder gifte hon sig
med grenadiären Jan Almlöf från Lillhärad. De bosatte
sig i Sågtorp nära Svanå och fär tillsammans sju barn,
varav tre dör i späd ålder.
På detta sätt kom också lilla Svanå vid Svartån i Harakers socken Västmanland att få plats i medicinhistorien och Stina Lisa en chans att träda fram ur det forflutna.
(jtlutcrr l,igrtell
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Kristina f{ilsdotters psalmbok.
I borjan av 1960-talet fick jag en psalmbok av min far
Gustaf Nordvall i vilken det på pärmens insida står
"Denna bok tillhör mig, Christirra Nils Dotter född den
25 aprill l 8l 5". Vid denhartidentänktejaginte mycket
på vem denna Christina kunde vara, boken lades undan och det dröjde ända till en bit in på 1970-talet innan den kom frarn igen i samband med att min far dog
1966" så denna väg kundejag inte få fram några upplysningar. Varfor hade han haft Christinas psalmbok?
Fanns det några slaktband?
Genom kyrkbockerna fann jag så småningom att hon
var fodd i Flisby (Forås). Jag fann även ett par systrar
till henne men fbrtfarande var jag lika ovetande om
något samband till vår släkt. Då och då har jag senare
på nytt funderat över Christina och hennes psalmbok
men inte kommit fiam till något.
I min ägo finns åven en bunt brev som min farfar
skrev till sonen Gustaf under de sista åren på 1890talet. Han hade lämnat foräldrahemmet 1894 och flyttat till Upsala. När jag nu på nytt läste igenorn dessa
fänn jag i ett arr denr fiån februari I897 "moster Clara
i Påskarp är nu död och begrafven". Vem var denna
moster Clara? Ett nytt problern att fundera över. Att
det fanns en fäster Clara var jag medveten om, färfärs
systei'. Jag borjade beställa fihner igen for att få veta

Moster Clara i Påskarp.
Clara Gustafva Nilsdotter var fbdd iFlisby (Förås) den
8 rnaj I 822, fbräldrarna var Nils Jansson och Maja Lena
Persdotter. Hon gifte sig 1854 rned Sven Johan Johannesson i Påskarp, N.Solberga. Clara Gustafva var alltså syster till Christina. Men varfbr kallades hon moster
Clara?
\Äd moderns dod meddelades. " 1 I lebruari 1863 dog
Maja Lena Persdotter enka efter Nils Jönsson, Förås
mellangård. Född i Torpa 25 november 1789. Varit enka
i 30 år haft 3 oä och 5 äkta barn med samma man. Var
73 är 2 månader och 16 dagar gammal. Lungsot".
Efter denna urpplysning borjade jag söka resten av
barnen och här är de:
född 1813
l. Anna Lena

2. Christina
3. Johan Gustaf
4 Hedda (Hedvig)
5. Clara Gustafi,a
6. Maria Elisabeth
7 Sanna Karolina
8 Charlotta Sofra

fbdd l8l s
fodd 1 81 8
fodd 1820
fodd I 822
fodd 1825
född r 828
fodd 1830

Fortfarande var lrågorna om psalmboken och "mosterskapet" obesvarade.
Men så fick jag en upplysning i ett huslorhör I 85 1 1 856 i Flisby. I stugan "Berget" under Förås fanns upptagna enkan Maja Lena Persdotter och hennes dotterdotter Hedda Gustafua Charlotta Gustafsdotter fodd
l3 april 1840 iFlisby. Hon var dotter till Hedda Nilsdottet nr 4 ovan.
Dotterdotterns namn, tycktes mig bekant ochjag kunde snart konstatera foljande. Hon var hustru till min
farlars bror Anders Magnus, familjerna bodde i samma
hus Dalhem under Påskarp i N.Solberga. Det var alltså
till henne som Clara i Påskarp var moster och det f'öll
sig då naturligt att man även i farfars familj använde
sig av samma språk.
Och nu skalljag berätta hur och varfor min far flck
denna psalmbok. Farfars bror Anders Magnus och lrans
hustru Hedvig Gustafua Charlotta hade en dotter Ellen, fodd 1870. Hon levde till 1953, jag träI}äde henne
i Solberga 1947 . Enliten gurnma rned "stickande öqon
och händerna på magen". Hon var fbdd i Chicago när
farniljen under en kort period var utflyttade till Amerika. På äldre dar var hon mycket engagerad i missionsforsamlingen, dår hon bl.a. skötte en vaktmästarsyssla. Hon var aldrig gift
Boet uppgavs efter hennes dod av en syster till min
far. Hon tog undan psalmboken och gav den till nrin
fär som ett rninne efter kusin Ellen. Hon i sin tur hade
väl fätt den på liknande sätt efter mormoderns syster
Kristina Nilsdotter.
George Nordvall

\å har iklubben en (l)

som lämnar in limerickar och
det tycker jag är trevligt, men det borde finnas fler sonr

kan detta. Att jag sen blir foremål for en sådan är för
mig jlittekul, och den kommer som synes direkt in, även
om den inte berör släktforskninq.
Sten-Ove

Limerick
Herr Sandell från Rosenlund
sågs i arla morgonstund
med en kikare på magen
fiörsr,unnen sedan hela dagen
lär dock ha setts vid Ottenby lund.

Birgitta Ronwn
l3
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Allmänna upplysningar och råd till nybörj are.
På väg

mot 1500-talet.

Man upphör strängt taget aldrig att vara nybÖrjare' när
clet gäller slåktforsknin-e. Det rika material, sorn ställs
till forfogande for att underlätta arbetet med att söka
rötterna, forändras ibland 1ångsamt och ibland språngvis. Några etapper kan påpekas for att visa' hur arbetet
forändrats och kanske underlättats. \4 kan peka på att
man löre 1940-talet i stort sett var hänvisad till originalurkunder. Så kom den revolutionerande rullfihnen,
mycket tack vare mormonerna.
1970-talet blev genombrottsperiod for mikrofichen
inom släktforskningen. Det senaste decenniet borjade
ställa krav på att vi måste göra vårt material mer lattillgängligt genom datorisering, så att våra barn och barnbarn inte skulle övervåldigas av luntor, där släktens öden
skilclras. Måhanda behärskar vi efter hand i högre eller
kigre grad dessa hjälpmedel. Likväl erinrar vi oss Povel Ramels vers att "alla ha vi varit små", när vi ser
nytillkomna slliktfbrskare lite trevande ta sig fram bland

rullar och mikrofiche.
Sl liktfbrskarklubben s I edning har fur-rnit det ö nskvär1,
att fbrsöka samla några av de enklaste reglerna för en
grundläggande slziktforskning till hjälp fÖr dessa, som
tycker att det mesta är ganska krångligt. Jag hoppas'
att rnera erfärna slaktfbrskare inte ska betrakta fbrsöket som varattde ailtf'or elementärt eller ofullständigt.
I sjäh,a starten kan det löna sig, att lägga ner viss möda
på att få så klara begynnelser-rppgifter som mÖjliE, gärna
så clzir ert hundra år tillbaka i tiden - till fartär eller ännu
hellre färfarsfar eller motsvarande generation. Det bÖr
inte vara uppgifter, dår man bara kan säga" att det "nog"
var så eller så. En pregnant grunduppgift år ett bra stöd.
Har man äldre minnesgoda släktingar kan dessa vara
till hjalp. En födelsedagsnotis eller en dödsannons ur
ett tidningsarkiv kan ge preciserad vägledning. Och naturligtvis kan en vänlig forfrågan på en aktuell pastorsexpedition ge ett värdefullt och framför allt exakt spår.
Vi fär dock kornma ihåg, att personalens uppgift inte
är att ge oss seruice f'ör slaktforskning. Erfarenheten
säger dock, att man ganska ofta, rent av kan ä en intresserad bundsforvant på pastorsexpeditionen, till gagn
for de egna intressena.
Innan vi går vidare är det rimligt att påpeka, att våra
studieförbund varje år stråvar efter att ordna kurser
f-ör släktforskare. Ar,'gifterna har av naturliga skäl hÖjts
på setrare år, men några hundralappar år det välvärt att
inledningsvis lagga på det som i en framtid kan komma
att f,,lla hundratals timmar med en spännande hobby.
l-l

De faktiska uppgifter, som vi här ovan rekotnmenderat nybörjaren att stafia med, är som många vet datum
for fodelse, död eller vigsel. Detta är ju faktiska håndelset som inträffat vid en bestämd tidpunkt. Av denna anledning känns sådana daterade händelser fasta att
börja med. Kring ett fodelsedatum kan man ju sedan

börja bygga såväl bakåt som framåt i tiden. "Liten blir
stor" skulle man kunna säga, gifter sig och ffir barn och
så är leden ftirdiga att bygga på. Galler det emeller-tid
t.ex. ett dödsdatum. går sökandet självfallet mest bakåt i tiden. Liksom vid ett vigseldatum bor det gå att
hitta sidospår.

Film, mikrofiche och data.
Den apparatur, som ställs till forfogande, när det gäller
rullfilm och mikrofiche, är så pass enkel, att den kan
skötas av de flesta efter en i,'tterligt enkel instruktion.
För den nybörjare, som forskar på stadsbiblioteket i
Västerås, går det säkerligen att påräkna hjälp fiån någon därvarande "sakkunnig". En ir-rstruktion tar ju bara
ett par minuter. Man bör inte dra sig for att fråga onl
hjälp. "Du gör en människa glad genorn att be henne
hjälpa dig med ett problem".
Lite mera avancerat kan det förefalla, att ge råd i datorfrågor. För den som redan är datorkunnig lår problemet vara överkomligt, når det gäller att anpassa kutrskaperna till släktforskningen. För den som är nyborjare på båda ornrådena kan det kännas övermåktigt, att
ta itu med två nya verksamhetsområden samtidigt. Med
nuvarande krav lår det emellertid vara ofrånkomligt,
att även en nybörjare efter hand dokumenterar sina lynd
som släktforskare via ett datorprogram. Ett gott råd
torde vara, att den som är helt ny som släktforskare
tillägnar sig ett inte alltfor ringa mått av genealogiska
kunskaper under t.ex. ett ganska verksamt första år.
Därefter bör man nog pröva på, om man vågar vara
nybörjare en period även på datorn.
Efter nåra 35 års ganska idog slåktforskning och ledning av åtminstone inemot ett femtiotal studiecirklar i
"vanlig" släktforskning har jag funnit, att jag inte med
gott samvete kan lämna över alla pappersluntor och
tablåer till intresserade barn utan att furskräcka dem
inflor materialets mängd. Ett material från de äldsta identifierade anfäderna fram till barnbarnsbarnen omfättande
cirka 15 generationer ordentligt dokumenterat på en
diskett. med rnånga släkthistoriska notiser från egna
led, ger ju också möjligheter till mångfald. Låt denna
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fiamtidsvy bara inte skrämma den närliggande elementära fbrskningen!
Går rnan i en studiecirkel ffir man i allmänhet anvisning på lärnplig litteratur till att börja med. Det mesta
av vacl man behövel som nybörjare och litet till' hittar
man på vårt furträft'liga stadsbibliotek med särskilda
Lrtrymmen for slaktforskare. Det kan löna sig att ta någon timme på sig, för att se igenom vad som finns på
hyllorna, särskilt på sltiktforskaravdelningen.
Gör matt detta, skall man säkerligen också finna, att
Västerås slåktfbrskarklubb utf-ör ett icke oväsentligt
arbete till fiornrna f'ör inte bara nybörjare utan även f-ör
clem, som underkastat sig fortbildning i detta tbscinerande ärlne. Där finrs inte bara grundläggande litteratur sorn Rosenbergs "Geografiskt statiska handlexikon
över Sverige" eller Grills "svenska indelningsverket"
Lrtan en mångfäld av både Övergripande och speciell
väeledning. Vägledning ges också vid instruktiva möten inorn \iåsterås släktforskarklubb, där medlemskap
bor vara en given sak for en nybliven genealog.
N4edlernskap i Sveriges släktforskarfilrbund tbr en
irillig årsavgift ger tillfälle till rabatter på värclefulla
bokverk eller tidskrifter till ett r.'ärde, som många gånger

Ny forskarftirteckning!
Med denna tidning ffir varje medlem eu anmålningsblankett till den nya tbrteckningen. Styrelsen vill att
varje medlem skickar in en förteckning över sin fbrskning, så att det går att borja rned den nya förrteckningen eftersom registreringen av alla uppgifter komnler
att ta tid.
Gör gårna någon anteckning for det som är nytt, så
att det lzitt framgår. Det underlättar arbetet.
Skicka sedan in den till Sven Olby eller lämna derr
vid nåeon sammankomst.

,.rverskri det' årsavgift en.

Tips
Om Du fbrskar

I sitt sokande efier det fbrgångna, släkt eller händelser, bör niatr itrte glörnma t.ex. stadsarkiven i Västerås
c.ch på andra orter. Skr-rlle nlan eventuellt tycka att lands-

arliivet i Uppsala låter hogtidligt och kanske fiärnmanc1e. så blir rnan tagen ur dett villfärelsen efter ett besök.
I och t-ör sig fbrskar ntan i långa stycken precis lika bra
herrnra i clet egna biblioteket, nteu vid besÖk på landsarliiv'et viclsas de geografiska ramartra på ett fbrdelaktigt sätt. Annars ltjälper ossiu S\"AR - Svensk Arkivintbrmatiort i Ramseie - när Våsturanland inte räcker till.
Deras arkiv av I'yrkomaterialier från heia Sverige står
via biblioteket alla till buds fiir en billig penning.
Släktfbrskningen skapar en känsla av samhörighet
mellan generationerna. S1äktfbrskaren blir en Ödmjuk
länk i en kedja. sorn inte bara sträcker sig ett antal sekler bakåt i tiden utan sonl visar forgreningar i både tid
och n:m. För nybörjaren är det bara att raskt ta itu med
cle närliggande frågor, som antytts ovan. Detta lian ske
i f-örvissningen att många, som hunnit en bit på r'ägen,
gärna ställer upp med hjälp. "'Alla har vi en gång varit

slla

Årsavgiften önskar kassören gärna ha in tbre 28 februari. OBS! Glöm ei att skriva Ditt namn på talongen

Motioner till årsmötet.
Dessa skall vara Sven Olby tillhanda senast 28 tbbruali

Släktforskarkurser.
ABF håller har en kurs torsdagar mellan 18.00-20.'+5
och Medborgarskolan har på tisdagar 14.00 eller 18.0t)

i

släi<ten Bonnevie

tror jag firliande

hemsida på Internet kan vara till nytta.
http:i/home I . swipnet. se/-w- 1 I 20Tibonfbllst.htllr

Peder Danielssolt
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Arvprinsens död i Arboga.
Letade vid något tilhälle under våren 1985 i Arboga
stads dödbok ar, år I 801 . Fann då att en ensaln person
hade fått att helt uppslag i bokerr, for sig själv. Det
vanliga brukar vara en eller några rader. Vem var denne person?
I(arl Ludwig, arvprins och markgreve av Baden och
Hochberg, landgreve m.m. Det står noterat att han dog
av slag den 16 decernber år 1801 iArboga stad, ien
ålder av 46 är I0 månader och 2 dagar, och att han var
mycket fetlagd. Han begrovs l7 januari 1802 i Riddarholmskyrkan i Stockholm.
Jaså I Jaha , undrarjust vem han kunde vara och vad
han gjort i Arboga?
Något år senare tittar jag på ett avsnitt av "Hermans
l-ristoria"' på video. Det handlar om kung Gustaf IV
Adolf, son till Gustaf lll, han som så småningom avsattes.

Hennan Lindquist beråttar om kuug Gustaf

IV Adolfs

svärfbräldrar, ftån Tyskland sont varit och hälsat på
dotter och rnåg i Sverige. De har i december l80l påboriat henrresan fiån Gripsholrn via Göteborg tillKarlsruhe.

Det var ett mycket ston resefölie. Drottningen och
de medf-öljande barnen reste i en stor kalesch och prinsen rned 3 uppvaktande herrar, i ett ännu större kalesch. (lirt kule.sch cir en 1-hittlig lcitl akvagn mecl ht.skhoc'k, /i'unr- ot:lt buk.siile .e(Iti?l xrlflell, sotlt Lit' ö7t1tctt
fi'trtntill. )
Drottningen anlånder till nattkvarteret i Arboga. Men
prinsen som avrest 1/2 tinime senare, dröjer. Hans stora, tunga vagn har halkat arr vägen och vält i diket mellan Reutersberg och Magnäs, knappt 1 mil öster om
Arboga efter Kurtgsörsvägen.
Uppvaktningen skadas bara lindrigt, men prinsen syrres ha drabbats av hjlirnblodning. Med mycken möda
fick man prinsen ut ur vagnen, och kunde efter lång
väntan lagga honom på en släde, sorn kom forbi olycksplatsen. Han fordes till rådman Wahrenbergs hus vid
torget inne i Arboga. Där avled arvprinsen på morgonen 16 december år 1 801
Det var alltså drottning Frederikas fader; an'fursten
Carl av Baden, som fick ett helt uppslag i dödsboken.
År I 801 bestärnde sig arvprinsen Carl av Baden, att
han tillsamman tned hustrun" prinsessan Amalia och 2
rninderåriga barn, prins Carl Jr och prinsessan Maria,
skulie resa och liälsa på två av deras redan gifta dottrar. Resan gick forst till S:t Petersburg och dottern Eli.

t(r

sabeth, som var gift med tsar Alexander, och därefter
till Sverige och drottning Frederika, Gustaf IV Adolfs
gemåI. Friherre Gayling von Allheim tjänstgjorde som
arvprinsens badiske adjutant, och han skrev dagbok
under resan. Det är genom den man vet en del om resan.

Man avreste från Karlsruhe den 13 juni 1801. Det
var just då fred i Europa. Man anlände till S:t Petersburg 23 juli och stannade 2 mänader. Sedan reste man
via Finland och över Älands hav och ankom till Stockholm den 9 oktober. Den 30 november ankom man till
Gripsholm och darifrån antråddes hemresan den l5
december.
Landsvågen mellan Gripsholm och Arboga torde ha
varit c:a l0-11 mil, och den kördes på c:a 8 timmar.
Man torde ha åkt ganska raskt. Föret bör ha varit ganska dåligt for stora vagnar, rnen det kan ha varit ett bra
sladföre. Klockan var ungefår 5 på eftermiddagen när
prinsens stora, höga vagn rutschade av vägen och välte i ett dike. Det var alltså mörkt ute och det fanns nog

icke någon "gatubelysning."
Den slagrörde prinsen åtfbljdes av sin kammarherre
Berkheim i släden in till Arboga. Gayling stannade på
olycksplatsen, fbr att ordna med bagage, vagn och hästar. Han anlände fbrst vid 8-tiden till staden. Prinsens
tillstånd förvärrades under natten och han avled efter
l2 timmars medvetslöshet, på morgonen den 16 december 1801, ien ålder av 46 år, 10 månader och 2
dagar.

Kurirer avsändes nu åt olika håll med meddelandet
om det olyckssaliga dodsfallet. Kungen och drottningen anlände till Arboga fi'ån Stockholm mot kvällen. Den
dode obducerades och dödsorsaken fastställdes. Hjärnblödning utan påvisbaft samband med trafikolyckan.
De kungliga återvände så småningom till Gripsholnr
och Stockholm. Men Gayling beordrades att folja det
långsamma liktåget samma vå9. Kistan ställdes på öppen släde som eskorlerades av en trupp kavalleri. Nattetid ställdes kistan in i någon kyrka. Framme i Stockholm placerades kistan på lit de parade i nuvarande
överståthållarpalatset" och Gayling måste bo i ett angränsande rum. Bisättningen ägde rum 17 januari i Riddarholmskyrkan. Ceremonien var praktfull och lång.
Den dödas anhöriga stannade i Stockholm över vintern. Under tiden skickades Gayling till S:t Petersburg
for att återlämna den avlidnes ryska ordnarl
När segelsåsongen tagit faft efter vintern, fick han
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uppdraget att fbra kistan till Karlsruhe. Den 2 juni 1802
korn så arvprinsen Carl av Baden till ro i sina fliders
grav.

PERSON FAKTA
Carl Ludwig arvprins och n'rarkgreve av Baden. Född I 7 55 02 14 i Karlsruhe. Död
Gift 1774 med prinsessan Amalia Fredrika av Hessen Darmstadt. Född 1754 06 20

1

B0

I

12

16 i Arboga

stad

Barn:

Född t786 01 08
Född 1776 07 13
Född 1776 07 13
Född 1779 01 24
Fodd | 781 03 12
Född 178209 07
Född l7B3 09 10

Carl Ludwig Fredrik
Fredrika Wilhehnina Carolina
Catharina Amalia Christina
Lovisa Maria Augusta
Fredrika Dorotea Wilhelmina
Maria Elisabeth Wilhelmina
Wilhelmina Lovisa

Gift med Maximilliam av Bayern.

Gift 1793 med tsar Alexander I i Ryssland.
Gift 1797 med Gustaf lV Adolf i Sverige.
Förlovad med prins Wlhelm av Braunschweig

Källor: Arboga stads dodbok år 1801.
Lindquist Hennatr.
"Hermans Historia", Videon ortr Gr-rstaf IV Adoll
Arboga Minne Årsbok 1968:
(Ar1. av Douglas 0.W'"Ett furstligt dödsfall iArboga.")
Arboga N{inne Ärsbok 1997.
(Arlikel av Ost-qren Karl "Dodsolycka vid Arboga.")
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LIMERICK:
Den slagrörde prinsen från Baden
fcirdes med släde till staden
i ett hus vid dess torg,
fick man på morgonen sorg.
Och sändes kurir till huvudstaderr.
Birgitta Romun
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EftErlyEningar
Efterlysning nr. 1-99
Jag söker uppgifter om en släkting som flyttade till
Ramnäs (U). Han hette ursprungligen Bälter Olof Olsson och var född 18t70415 i Äseno Alvdalen (W).
Han tog sig efternamnet F.lfvin (osäker på stavningen).
Han finns enligt rnin kliila med i Hfl Ramnäs AI.1 I ( t09)
1835-45, men ej i in-utflyttningslangd G-2 1842-61.
Tacksam for tips.
'lit

(tJ0

rgnS: B trc k Lt t gtt

e

t, F.'i ci I I'sl cr

6l Stctllcn"holnten tftt.0152-121 50

Efterlysnin g nr. 2-99
Foljande vet jag om min trtf f Johan Andersson Roman fbclcl I 784 l0 01 på L.Granö, Rogberga (F) och
ffffrn Stina Svensdotter fbdd 1784 08 21 pä Holma'
Lekeryd (F). Donr bodde i Rogberga fram till 1826,
ciå de flyttade till Smedstor;ret' Aranäs, Gränna
lanclsf. (F) Där bodde de tills de dog, Johan 1857 04

l3

och Stina 1860 05 I I
Barrten: Iv{arialMaja f.1Bl2 06 21, Anders Johan
f l8l5 02 19. StinaLisaf.l817 09 01, Johannesi.18l9
08 29. Sven Peter f. I 823 03 I 5 alla ftrdda i R.ogbergao
Gustaf f. i829 09 30 i Smedstorpeto Aranäs.
Jag söker uppgifter om, Johannes Romatr med hustrr-rn lnga-Maja Nilsdotter f 181 5 02 I 7 otl? och deras
tre barn, Johan Alfiid t.1848 01 04, Hilma Charlotta
t 1 852 04 0l och Augusta Wilhelmina f . 1855 02 I9 alla
boende på Aranäs, Gränna Landsf. Enligt Htl. 1'1.27,
1855- 1860 sid. 367 . säflyttar hela lamiljen hösten 1855
till Stockholm. Var i Stockholm?
Dessutom undrar jag vad somhände med Anders Johan Roman f'ödd i Rogberga. fu 1844 flytar han till
Tranås, Säby fiirsaml. (F) och enligt deras in-utflyttningsl. B.l, l816-1856 är han inskriven 1844 1l 06
som drängen A.J. Roman med inf'lyttningsnr. 25' Iag
har inte kunnat hitta honom i Tranås. Tacksam forupp.

ll,sningar.

Lrvsolve Romun, Rab1"kot',set 38,
721 69 L:cisteras, tel. 021-35 86 9I
Epost : Larsowe.Roman@swipnet. se

t8

Efterlysning 3-99
Jag arbetar med inventering av samtliga personer som
varit bosatta i Södertälje stads-och lartdsfiirsamlingar
1795-1895, och vill efterlysa följande personer.
I . Erik Karlsson Lundblad/Sundblad fodd 1790 05 I I i

Västlund, Dingtuna (U). Han var bosatt i Asplund,
Södertälje Lfs. 1801/09 - l8l0/15
2. PerlPetter Kraft fodd 1780 i Västmanland, dräng i
Asplund, Södertälje Lfs. 1823-1825 och 1827-1829.
3. Anna Lisa Sandberg fodd 1762 241? i Våstmanland,
änka i Bondhalls tråtmanstorp, Södertälje Lfs (AB),
flyttade 1824 till Lilla Bondgärdet, Södertälje Lfs.
.Iohan S.iöherg Höglands'cigen l2 1 t:
152 31 Söclertcilie r/h. 08-55 01 BI 99
E-mail: jseaberg@hotmail.com

Efterlysnirry 4-99
Jag fbrskar kring borgmästare i Västerås under 1400talet senare del. Jag vill särskilt veta vem Bengt Jönssons moders andra man var. Bengts fäder dog, och hans

modern gifte om sig. Det var genom detta äktenskap
som det blev en forbindelse med Ragnhild, Daniel och
Timme av Svinhuvudgrenen Jag hoppas att detta kan
ge några ledtrådar till vem Ragnhild var (d.v s heuues
foräldrar). Finns det någon som forskar på denna gren?
Ragnhild, Daniel och Timme är begravda i domkyrkan
i grav nurnmer 105.
Kanske finns det register över andra som är begravda
på 1400- och 1500-talet" som också kan ge ledtrådar.
Graven år registrerad, men jag har inte tillgång till den
publicerade informationen. Tack
Clhe ry | (l.indqui sr) A4orri.s ( uncla
E-post. camorris@mars. ark. com
!

Limerik
Morgontidningen i Västerås Stad,
var ovanligt sen flera dar i rad
Folk ringde och tjata,
det är någe' fel på data.
Det har inte blivit ett enda blad!
Birgittu Romon
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f{ya böcker titt klubben
Kalle Bäck "Det svenska dasset - inte bara en skitsak"
Kalle Bäck "Början till slutet" Laga skiftet och torpbebyggelsen i Östergötland 1827-65
Sveriges S1äktfbrskarforbund "Släktfbrskarnas årsbok -98"
Föreningen Bergslagsarkivs Årsbok 1998

OBS! Titta i Din egen bokhylla efter dessa böcker! OBS!
Clemensson Per
Slåktforska! Steg for steg.
(Tidigare efterlyst.)
Enochsson Runa
Slaktkrönika D3. Bårarps by.
Garpe, Joel Olsson
Från gamla prästhem i Vasterås stift.
Gustafsson Gösta
Gatunamnens historia i Västerås.
Hallberg Lars
Riksarkivet och slliktforskaren.
Kopparbergs låns kalender
Larsson Tore
Sahlberg Gardar
Sundelir,rs,

1935-36.

(Tidigare eft erlyst. Refbrensbok)
Soldat i Hedesunda 1682-1901
Mera makt åt kungen.
Uppländska släkttavlor.

Nils

(Tidigare efterlyst.)
(Tidigare efterlyst.)

Sveriges slaktfbrskarförbunds årsbok I 990.

Warnstedt, Christopher von
Krigsarkivet och slaktforskaren.
genom
Västerås
tiderna. D5.2
Västmanland svenskt mittland
Omberg, L.M.W.
Svensk ättartavla nr.6
(Tidigare eft erlyst. Referensbok
Onr Dr: Irittar någon. (och det iir.föreningens bok). sä ställ tillbaka den på biblioteket. Lånetiden har gått ut!

Anslagstavlan.
Adresser och öppettider hos några nårbelågna arkiv.

Västerås statsarkiv:
Finns

i

StadshLrset

tfh.

161993

Tips
Var finns bouppteckningar från Västerås I 900- I 9601)
Sök på "Tingsrätterllils arkiv" som finns på Lancls-

Öppettider: Mån-fiedag 08.00- I6 00
lunchstängt 1 1.30- l3.00
lVlaterial måste beställas in före 09.00 och 14.00

arkivet.

Landsarkivet i Uppsala:

Saxat

Adress : Dag Harnmarskolds väg 19

En inom sitt fack mårkwärdig man afled härstädes i
forliden wecka, nemligen Frurneri, hwilken i 42 är warit skarprättare ft)r Westerås, Örebro och Carlstads Län
samt under denna tid afliwat några och sextio perso-

rfh 018-65 21 00
Öppettider: Mån-onsdag
08.30-20 00
Tors-fredag
08 30-16 00
OBSI
Originalhandlingar rnåste beställas före kl. I 5.00

ner.
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SVAR i Arninge:
Adress: Mätslingan l7tfir. 08-,146 38 90

Oppettider:

l9 TÄBY

N{ån-fiedag

Lördaear

09 00-16.00
09.00- l3.30

Text från Djäknebergets stenar.

Gråtunde till verlden du fi)ddes, ontgifven rtf
leende v(inner, lef så att du kun leende clö,
omgfuen uf gråtunde vtinner
t9

)
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Nhhln4t Dwi++wtl- dz,]t 25 Fdr 7917

Det gamla brevet
(fiån morfars tid i Ryssland)

tse*tez

I början av seklet var

Fran*

slagna stållinor (vajer)

en stor produkt och exportarlikel fbr Garphytte Bruk. En av kuuderna varRyssland som
kopte de svensktillverkade linorna for bland
annat hissanordningar i gruvindustrin. Garphytte Bruk hade ett kort och multinationellt
äventyr i seklets början. Mitt under brinnan-

de vårldskrig år 1915 upprättade foretaget
två fäbriker för stållinetillverkning i Ryssland.
Det blev ett stycke dramatisk industrihistoria som den ryska revolutionen satte definitir, punkt f'or blott tre år senare.
För de svenskar, bland annat fiån Garphyttan, som deltog i industriprojektet, blev upplösningen en kamp på liv och dod, även om
de flesta kom undan med livet i behåll. I bÖrjan av 1919 åten,ånde de sista svenskarna
hem till Garphyttan, i absoh-rt sista minuten
enligt dåtidens historieskrivare.
Morfar arbetade vid Garphytte Bruk sedan
1907. Han reste Lrt l:a gången april 1916 till
Sverdlovsk bor-tom Uralbergen. Mormor var
livar hemma, hon väntade barn (:min mor)
sonr f'öddes iiuli I 9 I 6. Linus var trrungen att
resa hem till I 3 i Örebro for att gÖra repmöte, men han reste ut igen hösten I916, nu till
Ukraina. Han tyckte att det var t-Ör kallt i
Sverdlovsk.
Nlormor Hulda reste till Ukraina i slutet av
december. Min mor (6 månader) blev kvar i
Garohvttan hos sin farmor.
Birgitta Rttman
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L.EJant+on
Nagra.ft;rklcringar tiII nanrnen i brevet.
Fj"an.r <>ch flenning cir ltröcler till trtornror, I.innea ar gi.ft ned Hettning
Bockstrt)m, -lnclerssrtrt oclt l. Karlssrtn cir anrlra Garph.,-tlebor.
Texren i brevet cir,tA .$,agt att det inle gar att reprctlucera,\o alt det hlir
lasligt, nren atlre,s,sert rill tlem iR.t'sslantl oterge,\ hcir, krtpierod .fian för.sttt
liopian.
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Littu.s ,Jan.r.sort. ,\ten ).ntler.stctn oclt It'ol./iitl
Karl.t.sort. ,\ctttttligct rar i oldent )3-)5 ur.
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För giftaslystna flickor må man ej lemna obemaldt, att
twenne ynglingar af medelklassen, som i Maj månad
ämna utflytta till Amerika, dessforinnan" enligt annons
i Aftonbladet, önska sig hwardera till hustru en f'licka
ernelllan l8 och 25 är. Några utmårkta skönheter begåres icke, men flickorna böra wara hushållsaktiga och
lorsedda med åtminstone tusen Riksdaler riksgäld hwardera. Anbudet är ju icke så ogalet!
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Fragan cir onr det tntts allt yar lite gule/ (anhttlet ctl/tsa), ncir n?anser vucl det .chtlle kosla qtt resa till I;örenta Slalenw i neLldn.slctende arlikel.fi.an sununu Lu..
Ynglinganta kan.ske villc ha reset? hetaltl'/

l)u,fhhril;erno hevdJtttode tttan .sig ndr orolighetenta i l?.vs.sland
hi;t'jale. I lcir har år '('iarph.tltesarni.r()nen " i ./ekaterinoslav
t | ) tt e p ro pe rt t,,'.: li ).'l re r lj e
to n
.fia n v ai n sl e r I cin gst ./ia m ar
/ithrik.sc:hafett Litttr.s ,Jcut.sxtn (rnorf'or1, hev6p,r*r7 ,,,rd dubltelpiI
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En at-skedad, fättig krigsman, som gjort Tyska kampanjen och warit rned wid Gluckstads intagning, har
nred nålen, den harr läft sig sköta, sökt underhålla sig
och sina t'em barn, men tretton gånger blifivit pliktfälld
såsonr bönhas (en som Lttan att titrlhöra ett skrå, utöf'\var ett yrke) f-ör detta e{ter skråför'tbttningarna oärliga
sätt att t'öda sig Fem gånger ftrrmådde trran bota, de
åtta sista har han nråst plikta med kroppen.
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SVAR Riksarkivet Ramsele
S\AR anordnar under 1999

l.

öl"ia. Överfarten lörmodas taga 2 månader och betalas
med 140 R.dr för forsta. 120 fbr andra och 106 R dr
32 str<. fr:n 3:dje platsen.

vLT
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i nrorgon ha ni Tiburtius. det rvill såga'../h.stu .tontntort{ugt:tt. Det tiaktadt forlfar det stränga reginrente.
som Wintelt på de secnnaste rveckorna, ernot all praxis,
haft den nforskämclheten att utöf,wa. Midt i (it.t'isrtrtrnnt{en iigga f;itten öflr'endragna med snö, köras isarna
och befinner sig orn mo!-snarna Therrnometern ända till
1ti grac{er under Fryspunkten. Wd samma tid fbrl. år
w'ar jordbr-uket redan borjadt och r,vårplojningen i det
närmaste fullbordad, åtminstone på Slättbygden.
vLT 18430413

f-öliande kurser:

Grundkr:rs for cirkelledare i Släktforskning
28-29

Den24 sistl. afgick från Stockholm en brigg, medfbrande i9 personer af olika yrken, sorn utfly'ttad till Forenta Staterna. Farllrget kommer att anlöpa Göteborg,
der 4CI air 50 personer sägas vara sarnlade fbr att nred-

jan 1999 och 23-24 september

2.

1999.

Grundkurs for cirkelledare i Byforskning
4-5 febrr-rari, 4-5 mars, 29-30 april och
l2- l3 novernber 1999
3. Påbyggnadskurs for cirkelledare i Släktforskning
I 8- I 9 februari, 1 -5- 16 april, 7-8 oktober och
25-26 november 1999.
Priset är fbr varje kurs 1485 kronor per person inkl.
liursnraterial, nrat och losi. För enkelrurn tillkommer
75 kronor.

Fryksdals härads domböcker.
Östra Emterviks Hembygdsförening såljer fclljancle
böcker for 200 kr./st. (porto 35 kr )
Varje bok har ort-,sak och personregister.
Del 1 1600-1700

Del2 1701-1725
Del 3 1726-1740 (624 sidor)
Beställes från:

Gunvor Jansson
Bogerud
686 96 Östra Emtervik tfn. 056-5-320 56

S\AR Konf'erens och Forskarcentrum

Bor

160

880 40 Ranrsele
tfir.0623-725 00
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En dassig historia
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Det som hörde till vanligheten forr var utedassen. Idag
räknas de till kulturen, något som ingen då i sin vildaste fantasi kunde sia om. Egentligen var de ett rofiillt
ställe i en annars trång tillvaro, där det gick att sitta
och smått meditera for sig själv någon minut om det
var sommar. Annat var det av naturliga skäl vintertid,
då var det ingen som hängav sig någon längre tid åt
dagdröntmer precis, utan hastade mycket "kringfota"
in i stugvärmen igen. Om vi småflickor ville vara ostörda, var det ofta "rakstrecket" till utedasset.
Dassväggarna kunde faktiskt vara rdtt så intressanta
på sina håll, orn ägarna var utrustade med litet fantasi.
De kr,rnde se ut som anslagstavlor vid första påseendet,
fäst inte med senaste nytt forstås. Plakat och urklipp av
både kändisar och l-rändelser som timat hade matl saxat
ur tidningar och "lusat" fast. Aldrig lär väl samma ord
lästs så många gånger under åren som de sorn satt på
dassväggen, f-ast r;isst satt det i farozonen, om postorderkatalogen och tidningarna tröt ...
Påsk- och julbonader som tjänat ut inonrhus åkte ut på
"huset", (son.r utedassen kallades) så dar firades helgerna samtidigt utan att någon reagerade. Här orlr året
satt jag och läste ett Llpprop i en tidning om någon mincles dassrim fi-ån tbrr - klarl att jag skickade dem som
jag mincles. Så intresse frnns faktiskt även fÖr sådant,
att samla och bevara, hr-rr tokigt det än kan låta i någons öron. Dassrinr fänns lite här och var, under hela
min uppväxttid satt jag och stirrade på orden: " Här
går clet vilt r,rnder dagarnas lopp, by:iera ner å kjolarna

opp!"
Det kunde även hända att ett och annat konstverk hamnade bland krafset på väggarna. Jag tänker då på Björn-

jägartavlorna, soln ingen finnmarksbo fÖrstod sig på
eller kunde se det minsta värde i. Dessa underfundiga
tavlor skapade han under en lättsam svada, på den tid
det tog for en kaffepanna att koka upp i torparköken.
Tavlorna lämnade han efter sig, kanske som betalning
för "sumpkatTet", ofta tillsammans med en stålvisp eller en "mjölnypa". Redskapen togs ju tacksamt emot,
nrerr tavlorna kom inte upp inomhus nej, inte än pä
länge...
Men andra tider skulle komma, efter en mångfald år,
Nils Rundgren alias Björnjägarn blir upptåckt som
konstnär, och fär sina tavlol hangda på konstsalonger

i

Stockholn-i. Det
\/ar rlog det värsta sorn kunde hända houom på ålderns
sonr Maria Galleri och Liljewalchs

::

höst. Han som aldrig i hela sitt liv stått efter åra och
berömmelse, fär nu stora rubriker i tidningarna och
kommer i TV-rutan. Där är han inte att kånna igen, så
utsliten, gammal och trött som han ser ut, han var nu
fullkomligt nertagen av hugade spekulanter som vädrade fina affårer for egen del. AIlt detta ståhej blev nog
for mycket for den stackars Björnjägarn, en tidning
skrev efter hans dod att han dog med penseln ihand...
Var fanns nu alla hans tavlor, om det nu fanns några
kvar? Jo, de fick både glas och ram och hångdes väl
synliga inomhus. Inte för att någon örstod sig bättre
på dem än tidigare, men var det konst så måste man väl
tro på det, och dyrare tavlor var det nog inte många
som ägde forut. Jag skulle tro att flera gamla dassruckel på ödestallen långt "ovåga" blev uppsökta och synade ifall någon dyrgrip skulle finnas kvar.
Skulle man vara "fin i kanten", så hette utedassen avträdet, herdighuset eller bekvämlighet sinrättni ngen, li ka
tokiga narnn allihop. Det var även en viss standard på
dassen" ett skogshuggardass var i minsta laget. Men på
ett håstställe, sonl var större, var också dassell större.
For åtskilliga år sedan kom jag att tala med en Grängesbergare som i sin ungdom brukade skogsvandra pä
för honom okända trakter. Han talade om att han en
gång besökt ett utedass i byn Håvberg i Nås socken.
Det unika var att dår fanns elva (11!) hål (fiölar). Där
måste det ha varit rena slaktträffen på sin tid...

Nagra das.srim efier Aina Resare
"Da du gjorl tlel clu behi)vet: gli;m
ötlet:
"

l
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locket

"

ett dass med hal.far' n'e, .foller inget mer llreve. "

"Hctr slönttr allct, bcrtle .svcrg och stark. Da du 'sittcr
uppa detta dass, gth' dtr av med stora la,s,s. "

"Ni bovar och banditer: som ,sitler hcir ttch skitet
"
Om ni nagot hjarn hat ,gct lcirnna lite papper kvttr'.
"lJellman ror en .slor poel, ,ciillcm skrev han
.ske/.
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Detta sexkantiga TC finns i Korgesta, Sevalla och
är tydligen något modernare eftersom det har tre
ingångar for enskild meditation, och om samtal
skulle forekomma måste det ske genom väggarna som åtskiljer respektive torrdass. Således inget "hemlighus".

ur Instruktioner for Barnhuset år 1677
"Helgdagskläderna ... äro till var gosse en grå hatt med
Veckomutsedel
gult och blått hattband, sammanvridet, ett halsduks- Sondag
band, dito, en blå kierssings eller klädesjacka med gula
Ingen frukost
mässingsknappar,
ärrnar och
blå böxer och gula strumMiddag: Kål eller är1er och salt eller ftirskt kott
por med skor och blå nålremmar till skoband, men till
Afton: Smör och bröd.
vardagsklådning en gul mössa och vitt halsduksband,
Måndag
en grå vadmalströja med mässingknappar, gula vadmalsFrukost. Varm svagdricka med smör och bröd
ännar, grå vadnralsböxer och gula strumpor med skor
Middag. Strömming, korngrynsgröt.
och remrnar."
Afton: Mjölk och bröd.
"Med lratens arträttning skall vad barnen vidkommer Tisdag
således tillgå att l/2 timme fbre var måltidsstund bor
Frukost: Ölsupa.
husnrodern och svsslomanlten uti koket tillstädes komMiddag: Ärter och flåsk.
rna och hjälpas åt i ftrlje av barnens myckenhet och som
Aft on. Havregrynssoppa.
vid
giver,
spisordninuen
handen
brödet, köttet, flsken,
Onsdag
osten och smöret sönderskära och utdela, skiljandes
Frukost. Ost eller sill och smör och bröd.
och bortskärandes de stora benen från köttet och fisMiddag: Ättikstromming.
ken, på det santma spis till var och en lika gott r-rtdelt
Afton: Torsk eller sill, senap.
bliver. Och skall r-rppå var tallrik, vilka till den ända av Torsdag
långliga bråder gjorde äro, läggas 2ne delar, så att tvenFrukost: Varm svagdricka med smör och bröd
ne barn daruppå, var vid sin ände, åta kunna EmellerMiddag. Ärter och fläsk.
tid (Under tiden) rnåste barnpigorna duka borden, den
Afton. Lutade torra eäddor.
ena i gossarnas, den andra i flickornas matstuga, bä- Fredag
randes in tallrikarna och lägga dem ordentligt på borFrukost: Ölsupa.
den. efterhand som maten lägges däruppå, sedan tappa
Middag: Lax- eller sikpudding, välling.
urt dricka utur baljorna uti dåftill forordnade karl, satAfton. Fisksoppa.
tandes dern uti en sådan ordning på borden att 4 barn
Lördag
av en bägare sig betjlina kunna. Under den tiden öser
Frukost: En halv sill.
kokerskan r-rpp den supande maten (soppan) uti faten,
Middag: Lutfisk, gröt.
som ställes emellan bägarna, 4 barn till vart fat; taganAfton: Rågmjölsgröt.
des tiden så i akt att när som det ringer till rnåltid, måste samma supande mat vara ftllest uppöster, och piÅ'r t OS S .fick Gu,stcn' Atlolfs .fciltpredi kcrnt .Joharnrc.s
gorna begynna det att inbära på det att, innan barnen Malthioe li I l.stand aft inraila en an.stalt.för.fhft igcr./ttliornma och läst harra, maten icke t'örkallnar utan de clet'- och nroderlö,Ea bsrn. Httn fick en loml vicl nttt,trden varrl åtnjuta måge."
r an d e B tt n h r,sgal ct n p o tttis I t. c r N or r nt a I m.
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Klubbens olika dataregister, innehåller 90876 st. poster enl. följande:
Ramnäs

Alunda
Födda
Döda

1779-1861

603

1733-1766

l11a
I t -1_a

1

poster
poster

1727-1731 och t743-1762
c.a

700

poster

Sevalla

Arboga

Födda

206

1858-1859

poster

Badelunda

Födda
I

Döda

5220

1684-1927

poster

rsta

Föcida

t84

1920-1924

Födda
Födda
Födda
Födda
Födda
\Ägda

1667-1686
1836-1855
1856-1860
1861-1897
1898- 1920
1

860-1 863

328
92

796
489
22

(påborjad)
poster
poster
poster
poster
(påborjad)

poster

Västerfiårnebo:

Köping land:

Födda

2941

1860-1919

poster

Fodda
Mgda
Döda

1689-1927
1689-1927
1689-1927

6065
_1.8!22

'/8?-'

Köping stad:

Födda
Födda
Födda

243 53

1830-1859
I 860-1 897
1898-1924

r

333

798
3045
3

iloster
poster
postef

postef
poster
poster

t:

Västerås:

Födda
Födda
Döda

1622-1714
1803-1859
1824-1846

6308
5483
3 105

poster
postef
poster
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Porträtt och gårdsmålaren Bror Bodingh
1859-1938 har målat dentra w tiån Till-
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