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Vårens program

Torsdag den27 januari kl.19 00

Bertil Larssonberåttar om sin bok, "Sdrbo eller Kvarbo

Äldres boende medan tiden går sin gilla gång".

Lokal: Västerås Energi och Vatten

Adress: Carl Hennings gata?
Anmålan senast 23 ianuari till
Larsowe Roman
Sven Olby

tfn. 021-35 86 91 eller

tfn.0 -2A4 94

Torsdag den 17 februari kl. 18.00

Perhåkan Fors berättar om Släktforskarnas Hus i Lek-

sand. Han kommer att berätta om vad som finns dår

och vad de har for framtidsPlaner.

Lokal: Våsterås Energi och Vatten

Adress: Carl Hennings gataZ
Anmälan senast 13 februari till
Sten-Ove Sandell tfn.02l-620 65 eller

Sven Olby tfn.021-204 94

Torsdag den 23 märs kl. rs.oo 
'ÄRSMÖTE

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Bibliotekarie Jan Larsson kommer och berättar om

"Västeråsköpmannen Abraham Htilphers".

Lokal: Västerås Energi och Vatten

Adress: Carl Hennings gata 2

Anmålan senast 19 mars till
Sten-Ove Sandell tfn.02l-620 65 eller

Bilden (l950aal tir
tagen vid "Proban"
mot Engelbrektsplan.
T.h.vid detvita huset

ligger i dag Domus
parkeringshus och t.v.

bakom trddet ligger
biblioteket.
Bilden ar från "Gamla

Vristeråsbilder"
utgiven av Vösterås

Frimcirksklubb.

Torsdag den 6 april besöker vi Västerås domkyrka.

KI.18.00 guidning i Domkapitlets arkiv'

K1.19.00 guidning i DomkYrkan.

Därefter kaffe eller the i Kyrkbacksgården. Pris 15 kr.

per person.

Kostnad lor guidning i Domkyrkan är 500 kr. Före-

ningen står ör denna, och vi hoppas att många kom-

mer, så att vi får valuta för pengarna.

Anmälan till Sten-Ove Sandell 02T-620 65 eller

Larsowe Roman 021-35 86 9l senast 30 mars.

Lördag den 2o maj VåfreSa
Samling 08.00 vid Vallby Museums parkering for av-

fiird till Hedemora där ciceron möter, och sedan åker

vi till "Husbyringen" (landets första Ekomuseum).

Det blir en 60 km lång resa lrån istid till nutid' som det

står ibeskrivningen, med en titt på kungsgårdaq Husby

kyrka (en av de äldsta i Dalarna), Stjärnsund med upp-

finnaren Christopher Polhems berömda 1 70Otalsbruk

bl.a., vidare till Geologistigen med minnen från isti-

den samt till Klosters bruk som var landets främsta

krutbruk en gang i tiden. I Kloster finns även Gudsberga

klostemrin, ett minne efter påvedömets nordligaste ut-

post i vårt land.

Intresseanmälan (ej bindade) senast vid mÖtet den 27

januari. Slutlig anmålan senast 6 april till
Sten-Ove Sandell tfn. A2l-620 65 eller

Sven Olby tfn. O2l-204 94 Sven Olby tfn.02l-204 94
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Föreningens hemsida på internet: http : //arosiana.webj ump.com

Arsavgift 90 kronor
Arosiana kostar 20 kronor.

Tidningsredahör : Sten-Ove Sandell

Familjeavgift 120 kronor

Soldatgatan 8

Vid ett tillf;ille läste jag om brukspatron Nordlander i
Smedjebacken, och om hans dagböcker som finns i
arkivet i Håksberg utanftir Ludvika. Eftersom min far-

fars mor hade tjiinat hos honom så tiinkte jag att det

kunde vara intressant att läsa dessa och se om hon fanns

omnämnd någonstans. Så jag akte till Håksberg. Jag

fann ingenting om henne, och det berodde på att det

inte var sådana dagb<icker som jag hade tåinkt att det

skulle vara, men det var roligt att läsa ändå, framft)r-

allt det han hade skrivit på påirmamas insida' Korta

notiser men intressanta. Så hiir skrev Nordlander 1882;

Andersson sjuk i juli, 22/7 Andersson till siukhus.

Potatisupptagning vid Öhn i ian. Lörkan, ftörilar,
myggdans och blåsippor iian. Havresådd i Östergöt-

land i mars, sammaledes skedde 1832. Medio april,
snö och kyla. April I9:e snöstorm i Gefle och Söder-

hamn, flera fartyg förliste. I maj mycket nederbörd

och strting nattfrost hindrade vårsådden. Sundin i

e-postadress : gunnar.andersson.vasteras@ebox.tninet.se
Uniformsgatan6 723 50 Västerås

e-postadress : b.storm@telia.com
Kakelugnsgatan 5 724 76 Västerås

Postgironummer 96054-2

Vår forskarfiirteckning kostar 40 kronor inkl. frakt

Rosenlund Sevalla 725 95 Vristerås 02t-620 65

Viisterås höngde sig 70 år. Hiiftig orkan vid Fram??
vid Linköping d. 8:e iunL Hus, tröd och park ödela-

des. Greve Hamilto n innebrönd vid hotellbrand i Salo
juni 13. Snöfall vid Korsån och Lintiörn. Frost i
Sundborn. Ont i en tå i 4 veckor och iernvögsoro
fi)rorsakade nedsttimt humön 13 iuni slödfi)re i Pai-
ala. Juli 1:u 32 gr. vörme i skuggan i Hudiksvall. En

massa polska iudar inkomme till Stockholm från
Finland der de ej få vistas. Alexandria bombades av

England. Ryggviirk i iuli. Medio af iuli tryckande

vörme. Augusti; Allmiinligen ymnig höskörd. Sta'

rarna hiickade för andra gången. Stor siuklighet
öfverallt, i Malmö rödsot, Södendlie och Lilieholmen
nerufeber. I oktober plockades smultron vid Skriicka
station.
Som synes både personliga och allmänna händelser.

9lu-0uc Stt"lall

OBS! Alla artiklar som iir undertecknade med fet stil iir insända av medlemmar i klubben.

tn:,^ 4r/41f,ä'4r"^

h ttp : //oro s ian a. w e bi u mP. c o m
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Ordfiiranden har ordet
Så åir vi inne i 2000-talet. Vi har som vanligt arbetat

fram ett program för våren, och hoppas att det skall

locka till deltagande. Även Sveriges radio har lorstått

att slåktforskning är en folkrörelse, och korruner un-

der året att sända 11 program som ger inblick i vår

hobby. Några som inte tycker om vår verksamhet, som

ni kanske har märkI, har gjort inbrott i biblioteket och

stulit två datorer. Vi har inga forhoppningar att de skall

komma tillrätta, utan hoppas kunna ersätta dem på

något sätt.
Datorer används mer och mer i slåktforskningen,

därfor kommer det fler och fler artiklar i tidningen med

tips och idder om hur man kan använda dem. Internet

blir bara större och större, och längre fram i tidningen

har vi tips på nägraanvåndbara adresser. Mormonerna

har gjort en stor del av sina arkiv gratis tillgängliga på

nåtet, vilket blev så populart att man var tvungna att

tidsbegränsa sökningen.

Hår är det befogat med en varning. Kom ihåg att

alltid skriva upp varifrån du fär en uppgift, och kontrol-

lera alltid mot originalböckerna om data är korrekta.

Med hjälp av datorer kan felaktigheter snabbt spridas

runt hela världen, och sedan är det omöjligt att tätta
alla tusentals kopior som sparas hos loreningar och

enskilda. Vi vill ha kvalitd i vår forskning!

Som ni vet har vi hjälp av arbetslösa med att ren-

skriva kyrkböcker, och även här finns det såkert fel.

Vi har efterlyst hjälp med en efterkontroll av dessa re-

gister, men hittills har ingen hört av sig. Nog finns det

väl några som kan hjälpa till med detta? Ni ffir regist-

ren utskrivna på papper och skall jämlora dem med

mikrokorten. Jag tror också att det finns medlemmar

som själva har giort små eller stora avskrifter, som vi
gäma skulle vilja å kännedom om, så att vi inte dubbel-

arbetar med något register.

Till vår hjälp ges det också ut många olika register

på CD-ROM. Vi har florutom "Dödskivan 1968-1996"

köpt in nägra fler som medlemmarna kan € låna ör
20 kr/vecka. (Namn ur hammartingsprotokoll i Värm-

land och Bergslagen, Smedskivan, Ättlingar till Johan-

nes Rudbeckius, och Svenska ortnamn). Kontakta mig

om Du vill låna någon skiva.

Ett annat hjälpmedel är forskarforteckningarna. Ny
medlem? Titta i forskarflorteckningen från 1996, och

bli inspirerad och Sll i en anmälningsblankett med dina

uppgifter. Blankett finns i det vänstra forskarrummet.

Ni som inte har redovisat er forskning, eller har änd-

ringar och kompletteringar, fyller naturligtvis också i

en blankett. (Blanketten foljde även med tidningen lor
ett år sedan).

Så till något helt annat. "Suicidsmord" berättades

det om i TV for en tid sedan. Som vi vet var ju en

person som tog livet av sig fortappad (domd till evig

osalighet), och fick inte begravas på kyrkogården. Om

man ändå hade tröttnat på livet, kunde man begå ett så

allvarligt brott att man fick dodsstraff Då kunde man

tydligen fä syndernas florlåtelse. I modern tid sågs det

att en dödsdömd fånge i USA lorsökte begå självmord,

men räddades i sista stund på en intensiwårdsavdel-

ning, bara for att en tid efteråt avrättas!

Till sist vill jag åter rekommendera programmet

"Folkminnen" som sänds i radions program 1 varje

lördag kl. 19.45 och onsdagar k1.10.20.

Hoppas vi ses på riksståmman i Linköping i höst.

h ttp : //ar o si a n awe bj u mp. c o m
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Onsdagen 25 augusti samlades dry$!20 medlemmar

titt en ,.f. "Guggafton", i Västerås Energi och Vattens

samlingslokal "KoPPlingen"'

Vi få'rsokte att hjå^lpa varandra med att lösa problem

och svara på frågor, iom rÖr vår släktforskning'
--fo.f,opiningwis 

var det nägra som fick den hjälp

de ville ha och att en del fick sin losning' Det disku-

t"rade, en hel del runt kaffebordet hörde jag

Minnesnoterade glorde Larsowe Roman'

Från farsta delen aY' mötet'

Medlemsmötet torsdagen 25 september delades upp

i två delar.

Den florsta delen startade klockan 18'00 for de nya

medlemmarna, som klubben fått sedan december 1998'

Av cirka 30 inbjudna kom 18 for att höra vår vice ord-

lorande Peder Danielsson presentera bl'a' ktubben och

de närvarande styrelsemedlemmarna De nya nårva-

rande medlemmarna fick klubbens släktforskar-

lorteckning och den sedvanliga antavlan'

Mötet håfis också denna gång i Våsterås Energi och

Vattens lokal "KoPPlingen"'

aaaaaaaaaa"""""""t""'o"
Når klockan var lite drygt 19'00, så släpptes de Övriga

in. Det blev ett nytt deltagarrekord för ett medlems-

möte. Totalt kom det 54 pårsoner for att lyssna till vår

medlem Leif Svensson, nät han visade OH-bilder och

berättade om sina erfarenheter från forskningen. Han

g"" otksa en del tips om bra forskningsvågar och

forskningskållor.
Under kvallen var det prisutdelning for tåvlingen

"2O-frågor', dår endast två svar lämnats in' och båda

nct pril. Det såldes också ett s'k' "Ring-lotteri" med

100 iotter for fem kronor styck' Det fanns fem vinster'

och alla lotter såldes slut' Motet avslutades med sed-

vanligt samkvåm.
Minnesantecknade giorde Larsowe Roman'

MedlemsmÖtet torsda gen2l oktober fick tyvarr stäl-

las in, då vår foredragshållare Göran Ryden från Upp-

*Ju, ittnnut återbud p g u en tjänsteresa till USA'

MedlemsmÖtet torsdagen 25 november'

Vi var 46 medlemmar åch gäster som kom till mötet i

Bibliotekets Hörsal. Mötet var ett samarrangemang

mellan klubben och Våsterås Stadsbibliotek'

Kvällens gåst och loredragshållare var dokumen-

tårfilmaren Nina Hedenius' Hon kom ör att visa sin

film "Gubben i stugan"'

lnnan visningen av filmen berättade Nina Hedenius

om varfiör film1n kom till, och gav lite bakgrunds-

historia till sitt filmarbete'

Filmen handlade om ett år i Ragnar Fredrikssons

liv i Kestina och filmen varade i 90 minuter' med en

furs fo, "fika" i bibliotekets caf6' Fredriksson år en

av forfattaren och poeten Dan Anderssons släktingar'

ÄvendemakvåIl,ila.'etts.k.',Ring-lotteri"med
i00lotter for fem kronor styck' Fem lyckliga vinnare

segraren i trivlingen 20 frögor
fick sina Priser.

Larsowe Roman
Fran mötets arzdra del ned bl'a

Etlgar Sebenitrs lcingst Ji'am t't''

fiful fi1-if";i.,i',,,
Fran möIet i "KoPPlingen

laaaalaa . ..... ... 
" " " " 

t t t-.:-:::..'

http : /ktr o si an a.webi u mP' c o m

antecknade från minnet'
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Finns det uppsatser vid våra högskolor som är av

intresse fiir släktforskare?
Vid vara universitet och högskolor utftirs ett omfat-

tande forsknings- och sammanställningsarbete i form

av uppsatser av olika dignitet. Dessa kommer - med

fi undantag - aldrig utanfiir den egna institutionen. även

om de skulle ftrtjäna detta. Det finns med säkerhet

mycket skrivet, troligen främst vid de historiska insti-

tutionerna, som är av stort intresse {tir sliiktforskare'

Hur skall vi då fä tag i ftirteckningar över dessa? En

del av uppsatserna skulle siikerligen kunna publiceras

i en eller annan form.
Föreningar på orter med universitet och högskolor

uppmanas atttakontakt med de aktuella institutionerna

ftir att få fram eventuella ftirteckningar och kanske

också vaska fram såirskilt intressanta uppsatser' som

helt eller delvis kan publiceras i t.ex. det egna medlems-

bladet och i vissa fall av forbundet.

Skicka in ftirteckningarna till ftrbundet, så kan de

spridas. t.ex. via Intemet.
Jag tror att man smidigast kan lösa detta genom

personkontakter. Det kanske finns andra uppslag, hör

av er!
Krister L : son Lagersvrird

Från Angelägetnr.ll99

Uppsatser med lokalhistorisk eller
släktforskarintresse i Västerås Stadsarkiv.
(Stadsarkivets ämbetsarkiv F :4)

Strömsholms kanal 1790-i860
Järnutftirseln över Hjälmare kanal 1791-1840

Hammarsmide i Vittinge
Gästgiveri och skjutshåll i Väsby fogderi

Västmanlands regementes musikkårs civila verksam-

het 1830-1860. "I kronans tjiinst - ftir allmänhetens

nöje"
Något om barnarbete i Västerås 1850-1890

Paul Larsson:
Ett märkligt livsöde 1857-1916'

Lena Bergquist:
Skol- och kyrkomusik i Västerås 1620-1750.

Jenny Eriksson:
Fattigvarden i Sevalla socken.

Rebecca Molund:
Arbetarbostäder i Västerås i 890- 1 920.

Johanna Kling:
Hyftarbetare.
Rickard Hallgren:
Hur ledde sparen till Västerås? Om järnvägens etab-

lering i V-ås 1870-tal.

Lisa Sjöstrond:
Flickskolor under slutet av 1800-talet.

Lars-Evert Larsson:
Politik och foretagande i 1890-talets Västerås.

Henrik Pettersson:
Västerås frivil liga skarpskl'fteforening.
Helen Björkman:
Folkskolan 1 842 - i 900 i Västerås domkyrkolorsaml ing.

Anna Korlön:
Barnhemmet ftir flickor i Västerås.

Anna Wiesner:
Kvinnor på läroverken. De ftirsta kvinnliga eleverna vid

Rudbeck.
Monica Smed:
Arbetama vid Nordansjö hy'tta 1882-1902.

Peder Danielsson

Limerickar om socknar i
Västmanland

Skräddare Evertson i Berg
han hade ett faseligt sniirj,

i alla väder
fick han sy kläder
åt yngsta bror sin som var dviirg.

Den vackra tjejen från Björskog,
med henne killen en dans tog.

Han fråga chansen

mitt under dansen

men hon, hon bara till svar log.

En skridskoåkare från Kartlenning
han framkallade en munter ståimning.

nåir på lor stora rör
och med hjälp av en stör

han träna på en hel omvåindning.

En släktforskare i Irsta
han hördes en dag utbrista.

idag hittat jag har

allra äldsta anfar,

han; jag just kunnat utlista.
Birgitta Roman

En historieskrivare cir en iottrnalist som har stigit upp

för sent.

h ttp : //ar o s i an a. w e bi u mP. c o m
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Arbetets Veteraner
Pumpmakarer Johan Pettersson, Munktorp
På landsbygden har man här och var behov av en "tusen-

konstnår". th en sådan är 8l-årige Johan Pettersson i Tall-

hult, Munktorp. Han har både snickarverkstad och smedja

och dessutom sågklinga och hlvelmaskin i ett skjul samt

verkryg av alla de slag - flna verkryg forresten - och då han

till på kopet är begåvad med "mekaniskt huvud" bör man

forsta, uu b.fomtiogen i trakten knappast kan hitta på un-

derliga saker och tlng åur att Pettersson kan utfora dem' Han

har oikså ett stadgat rykte som en "mekanikus" av hög klass

och saknar &irForheller aldrig arbete Förnärvarande syss-

lar han mest med snickeriarbeten: vid vårt besok hos ho-

nom hår om dagen hÖll han som bäst på med att snickra

ihop ett par trlidgårdssoffor, och mitt på verkstadsgolvet

stoå ett pra'ktigX matsalsbord med utdragsskivor i det allra

närmaste fatd$ Mest kiind i bygden har han blivit såsom

pumpmakare, ått yrke som han med intresse och heder äg-

*t tig åt i snart femtio år, manga av hans gamla hederliga

trapuäpar anviinds iinnu i Munktorp och kringliggande

soc.knai och tiivla fortfarande i effektivitet, framgångsrikt

med vilken mdern handpump som helst'

Petterson är sörmliiruring till börden, han foddes i Lista

socken den 1 oktober 1850. Redan i l0-årsåldern fick han

börja hjälpa fadern, som var grovarbetare, med famnveds-

huggning i skogarna, betalningen var 24 skilling åmnen"

ot-at och sonhoggo tillsammans i allmänhet 2 ll2 farct

per dag. Det blev inie särdeles stor dagsfortjåinst, och iindå

iottaOi rågmjölet så pass mycket som 2 kr pundet' vete-

mjöl var i stort sett oklint i grovarbetarehemmet' Vid 15 års

ålder fick han dningplats hos en bonde i Gillberga socken

och stannade d:år i sex ar.

liinen var forsta året 8 kr' och höjdes därefter med 2 kr

per år. Därtill kom en vadrnalskostlm pr år - sista året ut-

Ll.ttes vadmalen mot kiåde - samt småkläder, bestående av

blxor och väst av "blaggarn"' I par nya o ch2 par lorskodda

,ioulur, handskar och vantar, I par nya och 2 par vidstickade

strumpor samt 3 st skjortor.

fu'tgf t blev Pettersson äkta man och brukade där-

efter under fyra år ett knekttorp samt var lika många år

torpare i sin hemtrakt. Han kom darpå till Munktorp

o.h b*kude några år en av gårdarna i Hessle by fu
1883 köpte han Tallhultet, en från egendomen Kårsta

avstyckad lägenhet, bestående av en gammal stuga "på

vilken taket blåst av", ett par fallfiirdiga uthus och nö-

diga potatisland. I Tallhultet har Pettersson sedan oav-

U*t"i residerat, han har bättrat på och byggt till både

stugan och uthusen, uppfört byggnad flor verkstad och

t**Oju och for Övrigt planerat och giort det trevligt lor

sig på alla sått. Större delen av de verktyg och maski-

n*, ,o* behövdes for olika slag av arbeten, har han

också på egen hand tillverkat.
Ett par år efter infllttningen i Tallhultet började Petters-

son sin tillverkning av tråpumpar' Han lårde konsten av ett

par dalkarlar. som tillf;illigtvis arbetade i bygden' Till pum-

parna anvtlndes furustockar på upp till 36 fot i l2ingd, vilka

i"r,o* borrning urholkades. I allmiinhet giordes hålen fem

äm i diametttlill tiatuu pumpen' medan i ledningama for

vattnet, som ofta lades ut från pumparna och kunde vara

iinda till 300 meter långa, något mindre hål anviindes' Det

var inte precis något latmansgöra att borra slg genom

stockarna. flera olika borrar' finare och grövre anvandes

Pettersson plockar fram dem ur ett hörn i verkstaden och

smeker dem med blick och hånder, också de äro av egen'

prima tillverkning.
Furustocken måste alltid vara nyftilld. när borrningen

foretogs. helst borrade han på vintem, då borren siikrast

följdelen av tjälen oberörda kåman' Trädpumparna har

givetvis allt mer kommit ur modet, men den sista gjorde

han så sent som i höstas. Vid många gårdar såtter man ä"nnu

värde på de hemgjorda pumpama' tack vare deras över-

lägsna formäga att "vräka upp vatten"'
-Pettersson 

har också i stor utsträckning ågnat sig åt spän-

hlvling. Med sin hpelmaskrn, som från boqan drogs med

tiiffrjafp av "tröskvandringen" och sedan med lokomobil'

octriiti och med elektrisk motor, har han under årens lopp

hlvlat många tusen famnar spån for gårdarna i Munltorp

o"tt uidu &ii omkring. För denna tillverkning anvåndes sä-

vål tall som gran. Stockarna kapades i ltingder på 18 tum

och spånen giordes omkring ll4 twtjocka Når det gick

riktigt bra kunde han h-lvla c:a 18 famnar pr dag' Pnset var

t Ur a t.ZS per famn, men då måste naturligtvis kapningen

vara utford i forvåg. Pumptillverkningen utforde han i all-

miinhet på ackord och förtjänsten uppgick till c:a 5 kr pr

dag om l0 ä12 timmar'
pa t* om stockborrningen niimner den gamle pumpmaka-

ren att han en gång borrat stockar, som voro betydligt ltingre

iin 36 fot. Det var till punpanordningen i Munktorps gruva!

Nåera större vattenmiingden kommo dock aldrig att nnna

6

Pumpmakare J ohan P e ttersson A':lunktorp
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genom dessa stockar, gruvan gav varken guld ellerjärn,
som man väntat sig och nedlades snart nog. "Gruvhålet"
blev dock en god vattenreservoar ftir traktens lantbrukare
under torra år, t.ex. 1901 .

Pettersson är änkling sedan 1921, men han har en duktig
hushållerska, som håller hemmet i gott skick. Han har sex
barn, fura söner och två döttrar. Av sönerna har tre börjat
sin bana i faderns verkstad och äro nu bosatta i Kolbäcks
samhälle, två äro rörentreprenörer, därav den ena driver
ganska stor rörelse, och en är anställd i cementgjuteriet.

Den fiärde sonen är skräddarmästare i Hjulsta, Munk-
torp. Han var tokig i nålen ända från barndomen forklarar
den gamle, och det var inte lönt att söka få honom till ar-
bete i smedjan eller snickarverkstaden. Av döttrarna är en
distriktssköterska i Uddevalla och den andra ftirestånda-
rinna vid Göteborgs kvinnohem. Den gamle kan glädja sig
åt duktiga och driftiga barn, sönerna synes ha ärvt sin faders
goda yrkesanlag.

Man behöver väl inte nämna att pumpmakare Pettersson
är ungdomlig lor sina 8l år, bilden här ovan talar sitt tyd-
liga språk. Hår och mustascher äro visserligen gråa, men
ansiktet kunde lika bra tillhöra en 60-åring och ögo-
nen glittra och ler "som i ungdomens vår". Det går
helt enkelt inte att upptäcka något fel på åldringen,
inte ens hörseln iir nedsatt. Och arbetslust saknar han
inte. Vi frågar hur länge han tiinkte fortsätta i sin verk-
stad och svaret kommer utan ett ögonblicks tvekan, så
länge jag orkar. Någon fruktan ftir arbetslöshet behö-
ver den gamle inte hysa, spanhyvlingen har han vis-
serligen sedan åtskilliga år slutat med, men trädgårds-
bänkar och matsalsbord har man fortfarande behov av
i Munktorp, kanske också allmänt en och annan trä-
pump. För att inte niimna allt annat som en "tusen-
konstnär" av den äkta sorten har ftlrmåsa att utft)ra.

Ebe.
Denna artikel var inftird i VLT 193 1 0l 23 och är insänt av
Göran Weiler. Johan Pettersson var Görans mf ff.

Grufdrift vid Munktorps kyrka.
Sedan i novembermånad lorra året hargrufbrytningsarbete
pågått i Munktorps kyrkas omedelbara närhet i ändamål att
uppsöka nyttig malm. Arbetet drifrres med en grufarbetare
Norgren från Norberg som arbetsftjrman, och man har nu
kommit omkring 30 meter djupt i berget, jordschaktningen
oberäknad.

vLT 1900 01 13
Limerick
Den gamle soldaten iMunktorp,
han skulle med sin spade och korp,
rensa rent i diken
på var sida stigen
till sitt ftirpantade utjordstorp.

Birgitta Roman

Rapport från Regional Samarbetsträff i Sala 23
oktober vid Sala Silvergruva.

Mötet hölls i Grufcafeet vid Sala silvergruva. Vi hälsades
välkomna av Sala Släktforskarftirenings ordftirande Gudrun
Markström-Silfoer.

Det var 35 representanter ltir l2 av regionens klubbar
och foreningar närvarande.

Det rapporterades om det pågående arbetet med att ör-
bättra samarbetet med arkivet i Arninge. Vissa framsteg
har gjorts.

Carl-Olof Sahlin, DIS-Öst och forbundsstyrelsen rappor-
terade från forbundsmötet i Karlstad, dessutom beskrev han
vem som gör vad i ftirbundsstyrelsen. Sahlin berättade att
det är nya utgåvor av Elgenstierna och CD-skivan Sveriges
Dödbok under arbete. de kommer ut under våren år 2000.

Sven Olby efterlyste resultatet till den utflykts- och
ftireläsarbank som forbundet lovat forsöka sammanställa-

men något svar kunde inte ges vid mötet.
Frågan från vårmötet om lokalhistoriska uppsatser togs

åter upp. Markström-Silfver redogjorde for sina erfaren-
heter och tipsade om hemsidan på internet där informatio-
nen finns att hämta: www.libris.kb.se

Larsowe Roman rapporterade om resultatet av utred-
ningen kring bildandet av ett regionforbund liknande det
"skåningarna" och "dalmasarna" hade gjort. Han medde-
lade att han kommit fram till att det inte behövs for närva-
rande. Det kom ett florslag om att göra en regiontidning,
och att det skall diskuteras på nästa regionmöte.

Det diskuterades om ett lämpligt sätt att samverka vid
anbyardagar och liknande arrangemang. Beslöts att fort-
sätta diskussionerna vid nästa möte i vår.

Vi resonerade också om pastorsexpeditionernas, i regio-
nen, sätt att hantera de mikrokort som de fått efter film-
ningen av originalkyrkböckerna. Det informerades om att
Landsarkiven och Riksarkivet skall eller har inrättat en
motsvarighet till de gamla pastorsexpeditionema, en s.k.
"fo lkb okfo r i n gs s ekti o n ".

Nästa regionmöte blir i Södertälje i april år 2000.

Sammanfattade rapporten gj orde Larsowe Roman.

Pastorat som ändrats i Västerås stift.
Garpenbergs pastorat upphör som eget pastorat och
uppgår i Hedemora. Detta och övriga ändringar om
pastorat samt nybildade och örsvunna ftirsamlingar
finns att läsa i Släkthistoriskt Forum nr.4197

Sant?
Idag kastar vi risgryn på de nygifta. Under medeltiden an-
vcinde man cigg.
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Gamla papper och foton skall hanteras med stor försiktighet! !

Hur hanterar Du gamla papper som kan vara historiska

original?
Tar Du i dom med bara händerna? Låter Du gamla

papper och foton ligga mer eller mindre oskyddade,

eller hur gör Du? Hzir ftiljer en del tips och regler som

gäller för gamla handlingar och foton.
Det håir gäller alltid vid hantering av egna dokument

eller vid besök i olika arkiv. Täg ordentligt reda på vilka
regler som gäller ftir det arkiv som Du besöker, när det

gäller hantering av originalhandlingar.
Tag aldrig ut och läs ett dokument i lysrörsbelysning,

dåirlor då påskyndas dokumentets åldrande, särskilt
gäller detta dokument giorda på trafiberbaserat papper

ftan 1850-talet fram till cirka 1930-talet.
Tvätta händerna med oparfrmerad tvål (finns att

köpa på apoteket), och anvåind alltid bomullsvantar,

for att inte sätta forstörande hudfettfläckar på pappe-

ret eller fotot.
Är Du osäker på hur Du skall göra med gamla foto-

glasplåtar (1S80-1920) eller gamla negativ (1920-

1960), som Du hittar eller {är, kontakta en äldre kun-

nig fotograf eller ett lämpligt arkiv ftir hjälp med ftir-
slag på ftirvaringssätt och montering.

Detta skall Du tänka på när Du börjar ordna med

slutforvaring av Dina dokument hemma.

Tag atltid bort alla gem och alla häftklammer från
papperen. Gem och häftklammer har en frätande ef-

fekt på papper, och ger ett visst rostangrepp som

snabbar på åldrandet av dokumentet och kan dessutom

ftirstöra papperet.

Nu börjar det bli dags ftr Dig att bestiimma hw liinge

Du vill bevara Dina originaldokument. Hur länge som

det någonsin går eller bara ett par generationer framåt

i tiden? Svaret är avgörande för vilket förvarings-
material Du skall anvåinda.

Väljer Du hur liinge som helst, då anvåinder Du lämp-

ligast s.k. arkivblad som mellanlägg mellan varje doku-

ment. Därefter lägger Du materialet i ett s.k. arkivom-
slag eller en arkivmapp som sedan placeras i en arkiv-
box. Är Dina handlingar och foton riktigt gamla skall

mellanläggen och omslagen vara av syrafritt papper.

Laga ALDRIG ett trasigt gammalt dokument med

tape av något slag, flor det är rena giftet for dokumen-

tet. Har Du inte tillgang till s.k. "Japanpapper" (ris-

papper) att laga med, så låt handlingen vara trasig'
Skydda i stället med ett arkivomslag och markera att

innehållet är defekt.

Tycker Du att det räcker med hållbarhet i ett par gene-

rationer, då tar Du arkivomslag omkring varje grupp

av dokument och lägger det i en arkivbox.
Har Du fotoalbum med gamla foton räcker det med

ftirvaring i en arkivbox, frr att skydda albumets inne-
håll mot det skadliga UV-ljuset. Dina diabilder kan

Du ft)rvara på ett arkivblad från arkivsystemet Slidex.
Detta blad är gjort så att Du kan sätta det i en A4-piirm
eller montera som hängmapp. Fotografier och äldre
dokument kan också florvaras i albumblad av poly-
propylerVpolyetylen som iir syrafritt. Stoppa aldrig fuk-
tiga eller vattenskadade bilder eller dokument i en

plastficka av något slag. De s.k. albumfickoma kan

sättas i en A4-påirm som lägges i en arkivbox.
Det finns flera andra bra forvaringssätt av dokument

och foton av historiskt intresse, men det kan jag kan-

ske berätta om en annan gång.

En viktig huvudregel är att inte utsätta Dina hand-

lingar eller foton for det farligaUV-ljuset, än vad som

åir absolut nödvändigt. UV-ljus : ultraviolett ljus är

t.ex. direkt solljus eller strålning från vissa lysrör.

Kom ihåg att ALDRIG blöta på fingrarna när Du
hanterar oskyddade historiska dokument, utan anvåind

ALLTID renabomullsvantar. Försök att anvåinda syra-

fritt papper som skyddsomslag till Dina dokument så

mycket som möjligt. Tyvän är syrafritt papper och

arkivboxar i samma material dyrt, men det har man

igen i det långa loppet.
En bra inköpskälla bland flera av arkivmaterial är

Nordiska Museet, Museiservice, Matsarvsvägen 3,

79177 Falun.
Jag hoppas, att det jag skrivit, har givit Dig något

att tiinka på. Samt att Du fätt nägra tips, och lite led-

ning i hur man bör hantera gamla dokument och foto-
grafier, som Du kommer i kontakt med, i Din forsk-
ning.

Tipsade och gav råd giorde Larsowe Roman.

Lriraren till en av sino elever:
-Sven kan du bercitta kort och koncist om Karl XII?
-Död!

-Jag har fatt brev om att min farbror i Amerika dr
död.

-Trink, att du dntligenfick ett livsteckenfrån honom.
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Rapport från släktforskardagarna i Karlstad

Fredag den 17:e sept.1999
Då samlades många ordföranden från släktforskar-
fiireningar i Sverige på Våirmlands Museum på Sand-
grundsudden i Karlstad ftir att få information och ut-
byta erfarenheter. Förbundsordfijranden Krister L: son
Lagersvtird och kanslichef Carl Szabad informerade om
förbundets verksamhet. Britt Hagman berättade om
gravsteninventeringen och efterlyste fler frivilliga som
kan göra en insats på någon oforskad kyrkogård. Det
finns mångaivärt område, så anmäl dig omgående.

Sedan fick vi lite inblick i folkbokfttringen efter
1991. Det åir dock fortfarande oklart vad som i framti-
den kommer att ställas till allmänhetens ftjrfogande.
Folkbokftiringen som kyrkan har ombesörjt håller på
att mikrofilmas och kommer sedan att förvaras på
landsarkiven.

Sveriges Hembygdsforenings ordftirande Leif Ahl-
berg berättade om hur samarbetet med slåiktforskama
skulle kunna utökas. Redan nu pågår torpinventeringar
i gemensam regi på flera platser i landet. Andra områ-
den är studiecirklar, möten och skrivande av socken-
böcker.

Till sist presenterade Guno Haskå hur långt man
hunnit i gruppen for "Kvalitet i slåiktforskningen". Detta
är en viktig punkt, som kommer att behandlas många
gånger under kommande ar.

I pausen fick vi bese en standarutställning och da-
gen avslutades med en gemensam middag.

Lördag den 18 sept.
Inleddes med högtidlig invigning, med tal av bl.a.
Värmlands Släktforskarft)renings ordforande Gunnar
Sander och landshövding Ingemar Eliasson. Som
pricken över i, avsköts salut av fyra karoliner med
mynningsladdare. Det ekade låinge mellan husen och
hela gården doldes i krutröken.

Efter detta strömmade forskarna in i utställnings-
lokalema i Arkivcentrum ftir att ta del av nyheter, lyssna
på intressanta ftiredrag och träffa gamla bekanta. Det
blev som vanlig många kiira återseenden. Temat ftir
dagamavar: "Bruk och Smeder"

Redaktörema och cirkelledarna hade också varsin
konferens där erfarenheter utbyttes.

På eftermiddagen hölls själva riksståimman, som led-
des av Leif Ahlberg och ordforanden i GF Ian Hamil-
ton. De avgående ledamötema omvaldes samtliga på
två år. Ekonomin i förbundet är mycket god och
avgifterna till nästa år blir oförändrade. Förlags-
verksamheten och satsningen på CD-ROM-utgivning

har varit mycket framgångsrik. Behandlingen av
motionema tog lang tid, men till slut blev vi klara.
Bl.a. skall en grupp tillsättas, som skall komma med
ftirslag på nya stadgar, och fiirbundet skall teckna en
kollektiv fiirsåikring. Som avslutning utdelades årets
Örnbergspris till Nils Sundelius.

Lördag kväll
Stämmomiddagen på kvällen bjöd på god mat och
o'buskis"-underhållning av en teatergrupp. Naturligt-
vis kom "Löparnisse" på besök, vi var ju i Värmland!
En avpristagarna i ftrbundets uppsatstävling ftir skol-
ungdomar, var niirvarande och fick hämta sitt pris. Da-
gen avslutades med att DIS och Östgöta Genealogiska
Förening hälsade oss välkomnatill Linköping den 26-
27 augusti år2000.

För dem som orkade var det sedan bara att gå på
premiZiren ftir "forskamatta", d.v.s arkivet höll öppet
ftir forskning nästan hela natten.

Söndag den 19 sept.
Den dagen förlöpte med mera besök hos utställarna
och ftireläsarna, men vi saknade solen.

Klubben representerades av Peder Danielsson, Sven
Olby och Sten-Ove Sandell, och vi träffade många
medlemmar under de två dagama,en hade till och med
turen med sig och vann ett av priserna på pro-
gramlotteriet.

Sven Olby

Lotterisponsorer:
Vi framftir vårt VARMA TACK till ftiljande öretag
som har sponsrat oss med priser till våra "ringlotterier".
Inkomsten från lotterierna skall användas till inköp av
en mikrofilmsapparat, som skall placeras i ett av fors-
kamrmmen på biblioteket.
Akademibokhandeln, Gallerian, Västerås,
Flisbergs Sport & Fritid, Vasagatan, Västerås,
Direkt Optik, Hantverkargatan, Västerås,
Glasögonhuset, Sigmatorget, Västerås,
Kontorab, Bäckby, Västerås,
On Off, Erikslund, Västerås,
Rynger Optik, Stora gatan, Västerås,
WM-Data, Mimerstaden, Västerås,
Viking Line, Sigmatorget, Västerås,
Västerås Turistbyrå, Stora gatan, Västerås,
Västmanlands Llins Tidning, Västerås,
Wennbergs Kontorsmaterial, Punkthuset, Västerås,

Det finns flera sponsorer, men
nästa nummer av Arosiana, när vi
som de skåinkt till lotterierna.

dem namnger vi i
delat ut de priser

Larsowe Roman
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Gatunamn i Irsta
Fortsättning från ftiregående nummer.

Som alla lyckligt gifta talar han gärna om sin fru, Frigg
eller Frigga. Och där har vi vår egen Drottninggata,
FzuGGAS VÄG. Frigg hade (inom parentes sagt) en

anordning, som nog alla på Friggas väg saknar. På en

krok innanftir dörren hade hon en falkhamn, en fiä-
derdråikt. Nåir hon skulle ut och shoppa eller så, slåingde

hon falkhamnen över axlarna och stack eller flög, vil-
ket man nu ska säga. I vilket fall som helst, många

barn fick de och tack vare detta så fick vi flera namn
på våra gator hiir i Irsta.

Den äldsta sonen hette Höder och han var handi-
kappad, hade svag syn. Såkom Vidar, en allvarlig och
ganska tystlåten herre sägs det. Är man allvarliga och
tystlåtna på VIDARS VÄG månntro? Ni som bor på

BRAGES VÄG då? Jo, Brage var englad gosse, kunde

klämma ihop en vers om så behövdes. Dessutom var
han gift med IDIIN (hallå alla på IDUNS VÄG).

Hon är en av tillvarons två berömda kvinnor, som

bjudit manfolk på äpplen. Evas äpplen ställde bekym-
mer åstad men lduns fungerade ju helt annorlunda, när

det var ftidelsedagskalas fick ftidelsedagsbarnet ett
äpple och vips blev han ett helt år yngre. Men Idun
skötte äppelutdelningen sjalv och var noga med
ransonema. Ingen fick äpple ftire sin 25-årsdag och

somliga inte ens då.

Enli gt vissa upp gift er kom Tor hiimäst i bamaskaran.
TORS VÄG känner vi till liksom Torshammaren,
nordens egen bumerang, och Tors bälte som gav ho-
nom de enorma kroppskrafterna. Flera utdrag ur
fodelseprotokollet: Tyr och Balder (varfor fick ingen
av oss bo på den blide Balders gata ftinesten?)

Nej ingen Balders väg, men heder och väg åt Balders

hustru NANNA. Just det: NANNAS VÄG. Så berät-

tar Oden om HERMOD och VALE och eftersom han

visste allt som hade hiint, som händer och som skall
hända, så visste han att dessa hans söner skulle fa ge

narnn åt var sin väg i IRSTA.
Medan vi så sitter hos allfadern så ffir han ett bråds-

kande besked från en av nornorna där nere vid
Urdarbrunnen. Det är brovakten med de stora öronen
eller i varje fall med den goda hörseln som uppsnappat

ett meddelande via den skimrande bron Bifrost, må-

lad i regnbågens alla f;irger. Meddelandet gäller en ftir-
frågan om han, som berättar om gatunamnen i Irsta,

inte ska nämna BIFROSTGATAN. Oden nickar till

Hugin eller var det kanske Munin, som snabbt ger sig
ut på ett ny'tt uppdrag.

Till sist kom lilla Saga. Hon skulle inte tituleras som
de andra asarna utan asynja. Frigg eller Frigga hade en

broder som hette Njord och det vi vet om honom var
mest om hans bam, Frej och Freja. Vi frågar Oden om
Frej och Frö är samma person och får strax beskedet
att så är fallet. Frej eller Frö har inte fått sitt namn
bevarat bara ftir att han inte gett namn åt en av våra
gator. Han var storjordbrukare på gården Alftrem och
där växte det bra, djuren trivdes och blev fler och fler.
Samma sak med alla som viinde sig till honom för att
be om råd. En utomstående som Snorre berättar att
människoma ställde till hejdundrande fester till Frejs
iira, särskilt på varen och i andra sammanhang då nya
liv ftirviintades.

Vad kan Allfader Odin berätta om Freja då? Fragar
vi. Ja, även om ni inte kommer att få nån gata uppkal-
lad efter henne så tycker jag hon ftirtjrinar att bli ihåg-
kommen. Inte ftir det att hon åir en duktig husmor utan
ftjr att hon är en riktig kalaspingla. Helst far hon om-
kring i sin vagn, som två katter far dra. Så blinkar Oden
med sitt öga och undrar: Ni ansar väl gatan som ni
uppkallat efter mig. O ja säger vi. Odens väg är väl-
digt fint. Precis som SLEIPNERS VÄG. En gata upp-
kallad efter en 8-fotad häst iir nåt att bo på det. Det
känns kanske braattvi inte har en Såirimners väg, eller
hur? Särimner var ju galten, som serverades vareviga
dag i Valhall. I det asliga menageriet fanns även geten

Heidrun som var en aldrig sinande källa av gott och
mustigt ö1.

Det nalkas slutet på vårt besök hos Allfader Odin
och slutet på tillvaron enligt den nordiska my'tologien,
Ragnarök näista. Jag undrar hur de som bor på RAGNA-
RÖKSGATAN känner det ibland. Undergångsstäm-
ning och så? För visst vet vi alla att Ragnarök var be-

teckningen på alltings undergång. Nej lonesten inte
asar och asynjor fick tag i skeppet Skidbladner och

seglade ut i rymden
Alla goda fick sedan samlas i en gyllene sal, och det

vet väl ni som bor på GIMLEGATAN, antar jag. Sa-

len hette ju Gimle.
Här kommer nu namn från hjältediktens värld. Men

bekymret är att saga och sanning ofta blandas ihop.
Men låt oss i alla fall berätta lite om den forf;irlige
konstsmeden VOLUND. Han hade samlat stora rike-
domar En dag kommer kungen Nidud och tar alltsam-
mans. För att inte Volund ska hämnas skär man av hans

senor i knävecken. Volund vill hämnas och gör sig till
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vån med kungens båda söner. Så kommer håmndens

dag. Han dodar de båda barnen, forsilvrar deras huvud-

skålar och sånder dem till konungen, for att denna ska

ha skålarna till dryckeskärl. Ögonen giorde han till
ädelstenar och skånkte till drottningen. Barnens syster

fick ett bröstsmycke, barnens tänder. Hur han klarade

sig sedan? Han tillverkade ett par vingar åt sig så han

kunde flyga bort. Hur är det? Billig villa till salu på

Volundssatan?
Rune Sttegröus

Forts. i nästa nufilmer

Nordenby och Stenby

Under ett bruk forenade och hwarandra närgränsande

Landtegendomar, belägna ll4 mrl norr ifrån Westerås

stad, med behagligt och trefligt läge. Vd Nordenby är

Tegelbruk, tröskverk, bränneri och qwarn, utmärkt

vackert, rymli$ och i trenne wåningar beqwämt inredt

Corps de logis under plåttak samt twenne flygelbygg-

nader. Wid Stenby en mangårdsbyggnad. Wd båda

gårdarna fyra boningshus flor arbetare och dessutom

alla nödiga uthus flor kreatur ffi.ffi., samt lor säd och

foder af egendomarnas icke obetydliga åker och ängs-

jords afkastning. En utlorlig beskrifning, öfiver dessa

i alla afseenden owanligt väl bebyggda, häfclade och

fordelaktiga egendomar, meddelas i Kryddboden, hu-

set n:r 83 wid Jerntorget i Stockholm och af Handl-

C.A. Öman i Westerås. (19.9)
,/LT 1839 09 19

Limerick
Två gubbar från Enåker
till jobbet sitt de samåke1

fast vägen är bred

utav den de gled,

rakt ut i grannens rågåker.

Birgitta Roman

Ett sekel som gått
Se vi på vårt land och folk. så hafua vi blif it delak-

tiga af det goda, som allmånt utbredts, och rönt mån-{a

och stora särskilda vålgerningar. Blödande var vårt

folk i århundradets borjan, nåra att ramla r'år konunga-

tron. Med ett knappt bröd fick största delen af folket

nöja sig. Och hvilken ström af r'älfiird. hvilket flöde

af rikedom på timliga håfvor breder sig icke nu öfuer

land och folk! Största delen af århundradet hafi;a vi

suttit i orubbad fred. Huru lindriga hafua icke farsoter

varit i de sista årtiondena mot förrl Rusdryckernas

flod tarde i århundradels forsta tid vårt folks hålsa och

kraft. Mycket har detta onda håmmats.

L'-L?', t900 01 02

[Ur biskop Ekmans tal vid nyårsnattens vesper-

gudstjänst i Västerås domkyrka.l

Ånstvrörnr
Glom inte att lämna eventuella motioner till årsmötet.

De skall låmnas till Sven Olby senast vid mÖtet tors-

dagen 17 februari.

OBS! VIKTIGT! OBS!
Nu är det dags att betala årsavgiften med bifogade

postgiroblankett. Du som betalar familjeavgift, glÖm

inte att ange familjemedlemmen vid namn, samt na-

turligtvis Ditt eget så att kassÖren vet vem som betalat

avgiften. Yngve vill gårna ha in avgiften före februaris

utgång. Alltså betala fore sista februari.

Forls. fran sidan 19

Efterlysning nr 16-99

Undertecknad söker efter upplysningar om foljande

personer och är tacksam for alla uppgifter.

1. Rusthållaren och Corporalen vid Lifregementet
Olofl-. och hans hustru Christina Persdotter Lundby'
Badelunda. Olof L. stupade i kung Karls krig 1674-

/o
2. Jonas Fresk och hans dotter Marina som var fodd

1626 och dog 17rcAn?. Marina gifte sig i lrsta
rc4606}7 med Anders Larsson. Han var senare kyr-

koherde i Malung och hette då Andreas Laurentius

Fahlander' 
lnge Larssson

Kvarntings'cigen 10, 730 6l L'irsbo

fit. A223-3#2A ellerfax nr: 0223-31338

11hnp : //ar o sian *t e hj u mp. c om



AROSIANA varen 2ooo

Nva medlemmar 1999

Vi hälsar dessa nya medlemmar hjärtligt välkomna till Västerås Släktforskarklubb och hoppas att Ni

skall ha glädje och nytta av Ert medlemskap.

Andersson Stig
Benglsson Mona
Bernerstedt Olov
Björkman Stig
BjörkmanUlla
Eriksson Jan

Erlandsdotter Mait
Estlöv Annalisa
Fransson Göran
Fransson Kristina
Hegart Helene
Högberg Bo
Johansson Tore

Johnson Jan-E

Johnson Gunnel
Kms Anne-Li
Krus Kjell
Larsson Karl Erik
Lill-Smeds Anette
Mårtensson Heine
Måhlberg Anne-Lie
N1öerg Ivar
NystrÖm Bo
Pedersen Gunilla
Ryddn Yvonne

Sahlin Britt-Marie
Sahitn Ingemar
Sebeniusson Edgar
Sjöberg Göran
Sjögren Elvie
Sjölander Jan

Sjdö Kent
Svensson Lilian
Thunell Kermet

lll Wallin flett
:i,:'li Wilhelmsson Gunilla

riiii,Ägr."Hrnt
lj;;':: grenlnger

. '':i::.: stberg Hans

Vättergatan 7

Arb'ylundsgatan 24

Rektorsgatan l5
Blomsterg. 6, X
Brygghusgatan 2

Kornbodsgatan 69

Kornbodsgatan 69

Björkstag. 3

Radhus 7. Löwdden
Bäckvägen 4

Granbovägen l8
Granbor'ägen 18

Arosl'ägen 24

Södra Allegatan 25 E
Sturevägen 10

Gästgivan'ägen l3
Gästgivarr,'ägen 13

Skafferivägen 29

Skafferivägen 29

Ekbacksr'ägen 25

ÖsterMunga l3
Föreningsgatan 33

Utanb-vgatan 5 F

SanktOlovsgatan l0
Aspvågen l7
Barkarö Bygatal9
Engelbrektsg.lT
Re$,'lgatan I
Rekylgatan 1

Stångf årnsgatan 61

Fliriga Lisas r'. 71

Ringspinnargatan 14

Medsolsbacken 15 MII
Billstabågen 16

Tegelbruksr,.6
Sorby'Rltterne
Skultunav. 56 B

Flugspögatan 7

Björnskirnsr,'ågen 36

Björnskirursvägen 36

Skjutbaneg.9 D
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Folkräkningen 1890:
Historisk databas över Sveriges befolkning 1890

Sedan fyra år tillbaka pågår ett omfattande arbete med

att digitalisera den s.k. "Folkräkningen lor år 1890".

Arbetet, som sker i samarbete mellan ARKION och

Forskningsarkivet vid Umeå universitet är nu i en forsta

del fritt tillgängligt på Internet. Adressen är:

http ://www.foark um u.se/folti/index.htm
Det år Våsterbottens län med 123.000 invånare,

Norrbottens och Jämtlands lan. De svenska folk-
räkningarna från år 1860 (genomfordes vart 10.e år) är

av en annan karaktär än de tidigare. De är inte längre

statistiska sammanstållningar över befolkningen for-
delade på kön, civilstånd, ålders- och yrkesgrupper

m.m. utan listor på samtliga individer, skrivna i res-

pektive forsamling. Hår finns personerna samlade i sin

hemby, kårnfamiljen samlad i hushållet tillsammans

med eventuellt tjanstefolk eller en foråldrageneration,

med uppgift om naITIn, fodelseår och fodelseforsam-

ling, yrke, civilstånd, kön och ytterligare ett antal upp-
gifter. Likt en modern telefonkatalog finns htir Sveri-
ges befolkning lortecknad inte i alfabetisk ordning utan

efter geografisk hemvist. Folkräkningen skedde utifrån
avskrifter av forsamlingsböckerna. En återfunnen per-

son i folkrakningen ger grunddata: (hemfiirsamling,
by, namn, yrke, fiidelseår och ftidelsefiirsamling) så

att man snabbt kan gå vidare i andra arkivhandlingar.
Från Angelciget nr. I/99

Antal avrättningar i Sverige.

1761-1770 263 stycken

177I-1780 141 stvcken
1781-1790
1791-1800
1801- 1810

1811-1820
1821-1830
1831-1840
I 84 1-l 850

1851-1860
1 86 1-1 870

1871-1880
1881-1890
1891-1900
1901-1910

Från Slcikten Lhsterbotten nr

Tips
I anslutning till forskarsalen i Arninge finns några an-

visningar utgivna av Riksarkivets b-vrå för forskar-
service. De är tryckta på A5 ark, ett flor varje ämnes-

område.
Hitta i passhandlingar

Hitta i UD-handlingar
Hitta i likvidationer
Hitta i namnårenden
Hitta i de personella berättelserna

Hitta i skrivelser till Konungen
Hitta i brev i enskilda arkiv
Hitta i forskarexpeditionen och referensbiblioteket

Hitta i landskapshandlingar

Hitta i landshövdingeberättelser

Hitta i kommittearkiv
Hitta i fabriksberåttelser
Hitta i fartygshandlingar
Hitta i jordeböcker
Hitta i jårnvägsarkiv

Hitta i kart- och ritningssamlingen
Hitta i domböcker
Hitta i medeltidssamlingarna

Hitta i mantalslångder
Hitta i meritforteckningar
Hitta i patenthandlingar i kommerskollegiets arkiv
Hitta i personella berättelser i tullarkivet
Hitta i regeringsrättshandlingar
Hitta i riksdagshandlingar
Hitta i kungliga brev

Hitta i pressarkivets signatur- och pseudonymregister

Hitta i utrikesforvaltningens handlingar
Sven Olbv

öppettider i Arninge.
Adress: Mätslingan 17 Täby
tfn. 08-446 38 90

Öppet: Måndagar
Tis-fredag
Lördagar

DISGEN-kurs.
Klubben anordnar i vår en DISGEN-kurs.
Viss datorvana krävs.

Plats: Irstaskolan datorsal.

Kostnaden blir max. 500 kronor. Intresserad? Anmål

3ilggg Dig till Sven Olby så ffir Du reda på när kursen borjar.

Så har många avrättades under tiden 1761-1910 i Hittai skrivelsertill Kungl. Maj:t
Sverige. Den baserar sig på sammanstållning i Hofer, Hitta i statistiska centralbyråns lolkbokfloringsmaterial
Hanns v. Brott och straffi Sverige: Historisk kriminal- Hitta i Svea hovrätts arkiv
statistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Hitta i Sveriges pressarkiv

62 stycken
60 stycken
70 stycken
96 stycken

110 stycken
135 stycken
57 stycken
69 stycken
12 stycken
4 stycken
3 stycken
4 stycken
I stycken

09.00-i9 30

09.00-16 00

09.00-13.30

h tE : //ar o si an aw e bj u mp. c o m l3
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ry Bokforlagetfo, sl6ikt- och hemusdtforskare! ry
Hur arbetar bokfirlaget Atremi?

I,'em ger at böckerpå bokrtirhgetAtremi?

Atrenihlalper tiil med sättmng av text, lavout, ISBN-flummer'

ser till att boken blr trr ckt och att pliktexemPiaren kommer

[ram. Eller delar av det ovan nämnda

Atreni har kontakter med olika sorters trvckerier som kan

tq'cka me<l olika sorters tekniker. Det finns d1'ra och eleganta

böcker, det finns bdliga och enkla böcker'

Atremi har inriktat sig på enkla och billiga böcker med liten

upplzga. Atremi kan hiälpa dig att få fram en bok med efl uPp-

Iaga ner till 50 ex utan att det blir r'äldigt dvrt' Ett koncept som

borde passa många siäkt och hemb,vgdsforskare'

Om åu väljer att köpa heia upplagor (det är iu oftast du siäh'

som släkt- och hembygdsforskare som sälier dina böcker) blir

oftast kostnaden för dig som iägst'

.lululJ

Per-Anders Landh

Atremr

I."'ad cirAtremi?

Åtremi är ett enskild firma som dril's al'mig, Per-Änders Lundh'

Alremibälfer samrnao mina olika'"'erksamheter som iag svssiar

mecl till vardags. Jag uodervisar på olika bildningsförbund och

har kurser både i släktforskruog och i olika dataprogram Jag

har även en liten skogsbruksfastighet samt bokföiagetAtreni'

Från börian var det iag siäh' som gav ut mina egna böcker'

men eftethanct fick iag förfrågningar från andra som sett det

jag giort och som undrade hur iag bunt mig åt' Det vrsade sig

.rrr* u,t flera i min hembygd var tacksamma för att iag hiälpte

dem med att tillverka sina böcker' Så nu har Atremi ett litet

antal kunder, företrädesl'rs frän trakten av södra Östergödand'

Jag trcker att det här är roligt och önskar att är'en få kontakt

*.ä 
^ndr" 

personer frän atdra delar av landet för eri I'rdare

samarbete.

Kontakta mig!
L.oggalan 6, 702 26 QYsbrn

01 9 - iJ J5 37, 0709 - 96 28 21

Pa.@telia.cont
http: I I wl .587.telia.com f - a5 87021 3 1

Atremt

Cirkelledarkurs i Göteborg i mars 2000

Helgen l8-19 mars 2000 avser forbundet att hålla en kurs

flor cirkelledare. Adress: Tredje Långgatan 39 i Göteborg'

Programmet for kursen inkluderar en presentation av

något av de större Göteborgsarkiven, hur man lägger upp

en handskriftsundervisning, vuxenpedagogik' litteratur-

kännedom. praktikfall från verksamheten m'm'

Priset for kursen fu 150 krlperson vilket inkluderar målti-

der och kaffeite. Deltagare får diplom efter avslutad kurs'

Är du intresserad, så anmäl dig senast den25 februari 2000

till undertecknad!
Johan Alex Lindman Förbundets Stockholmskanli

08-695 08 90 Angeläget 4-1999

Om Du cir intresserad, hör ar" Dig till Sven Olby för
vidare information.

aaaaaaaaaaaaaaaaaa"""
Poäng Djur och RedskaP

Natur

Ni skriver svaren på ett separat papper. Glöm inte att skriva

Svaren skall vara inlämnade senast till årsmötet torsdag den

Tre vinster kommer att delas ut.

a aaa aaaa aaaaaoaaa"'o..".. " 1.tt"""t"'
Vetenskaper Kyrkligt Hushåll Ovrigt

Blandat

ffiv TV:s frågetävling Jeopardy, därNi ft* *ut"t ttär ovan, och Ni formulerar frågan'

t.ex.: "Rio-Kalle", vem var Kalle Svensson?
NAMN, ADRESS och TELEFONNR"
23 mars 2000.

)
l\alur
Kviga Hötiuea Ortopedi Lvsning Soiskrok Kremla

4 Kricka Orv Onkolosi Mässhake Kräkia Krikon

6 TVre Sickel Hinnolosi Kräkla Solv Fältins

I Stut Ärder Numismatik Mitra Kiut Schäferi

10 Nolor Korp Paleontologi Triotvk Skrubbstol Anapest

!{
http : //ar os ian a.w ebiumP, co m
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Internetadresser för släktforskare
Vår egen sida http://arosiana.webjump.com
Litteratur om Västmanland wwwbibliotek.vasteras.se/hb/vastmanlandssamling.htm
Släktforskning www.bibliotek.vasteras.se/hb/slaktforskning.htm
Västerås stadsarkiv www.vasteras.se/stadsarkivet/arkiv.htm
Rötteq Sveriges Släktforskarflorbund www.genealogi.se
Nybörjarsidor www.genealogi.se/allman.htm
Släktforskarskola www.datadux.se/skolan/
Släktforskarlänkar www.itv.se /-al0Sglgenealogy/gen-sv.htm
svAR www.svar.ra.se
SVAR-katalogen www.svar.ra.se/katalog/katindex.htm
DIS, Föreningen datorhj älp i slaktforskningen www.dis. se

Släktforskarftirteckning (Hela Sverige) www.abc.se/-ssff/
Disbyt www.abc.se/-disbyV
Svensk sliiktforskning wwwabc.sel-m6921/geneal.html
DIS-Aros www.dis-aros.se
Genline, kyrkböcker on line wwwgenline.se
Sveriges örsamlingar genom tiderna www.rsv.se/folkbokforing/forsamlingar/index.html
Folkräkningar 1890 vissa fiirsamlingar www.foark.umu.se/folk/
Länkar till andra arkiv och nyttigheter www.foark.umu.se/lankar.htm
Demografiska databasen i Umeå (avgift) www.ddb.umu.se
Indiko-Kyrkböcker på nätet www2.ddb.umu.se/windiko/indikohuvudsida.htm
Föreningen Vallonättlingar www.vallon.a.se
Föreningen ftir Smedsläktsforskning www.stacken.kth.se/-ulfb/ffs.html
Folkrörelsernas arkivftrbund www.arkivcentrum.t.selfa/fa.htm
Register-registret www.genealogi.se/regreg.htm
Föreningen Slåiktdata sd.datatorget.educ.goteborg.se
Glimten www.reab.se/glimten
Föreningen forskarkällan i Örebro www.go.to/forskarkallan
Ostindiska kompaniet ostindiska.educ.goteborg.se
Släktforskamas hus i Leksand www.genhouse-sweden.com/swe.htm
Utvandramas hus i Växjö www.svenskaemigrantinstitutet.g.se/
Family Search, Mormonernas databas www.familysearch.org
Social Security Death Index (Döda i USA) www.ancestry.com/ssdi/advanced.htm
USA:s telefonkatalog www.switchboard.com
Gravsteninventering www.genealogi.se/gravsterVindex.htm
Historisk almanacka www.genealogi.se/tid.htm
Cyndi's list of genealogy www.cyndislist.com
Torsby Finnkulturcentrum www.torsby.se/friokult/tfc.htm
Svedjefinnar www.algonet.se/-barbrols/finnbygd/index.html
Genealogia www.genealogia.com
Släkt- och hembygdsforskning www.lysator.liu.se/-pober/slfo.html
Genealogiska Samfundet i Finland wwwgenealogia.fi/indexr.htm
Sveriges regenter under 1000 år home5.swipnet.se/-w-51169/index.html

Tecknet - far du genom att hålla nere AltGr-tangenten och trycka på - tangenten. Tryck sedan på mellanslag.

t5It ttp : //a r o s ian a, w e bj u mp. c o m
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68 olika skäl rtt ge skarprättaren arbete.

Dödsstraffet avskaffades i Sverige l92l men innan

detta hade tusentals människor blivit avrättade i lan-
det. De flesta genom halshuggning men också genom
hiingning. Den sista avrättningen i Sverige ägde rum
1910 då rånmördaren Anders Ander miste huwdet på

Långholmen i Stockholm.
Under ären 176I-1910 lorekom officiellt 1047 av-

rättningar i landet. 1734 ärs lagbok hade inte mindre
än 68 olika lagrum som kunde leda till avrättning.
Motiveringen fruktan ör Guds vedergållning mot fol-
ket om inte brotten bestraffades, var ett rättesnöre som

ingen tingsrätt vågade gå emot. Sålunda var hädelse

av Guds ord det samma som att forlora livet. Troll-
dom, tvegiften, homosexualitet, tidelag, blodskam,
horeri, forfalskning och mordbrand var, forutom mord
och dråp, brott som i stort sett uteslutande slutade med

att skarprättaren eller bödeln fick utfora sitt arbete.
Flera kombinationer
Även en stöld och den så kallade tredje eller fiarde
resan slutade med dödsstraffhur än ringa beloppet var.

Hängning, det nesligaste straffet, skulle tillämpas lor
stöld, eljest halshuggning.

Missgärningsbalken hade flera kombinationer av
kvalifi cerade dödsstraff.

Halshuggning åtfoljd av stegling (av man), eller
bränning på bål (av kvinna), högra handens avhugg-
ning fore halshuggning var andra kombinationer.

På 1600- och 1700-talet hade mord och rånmord
kombinationen halshuggning och huwdet uppsatt på

påle och kroppen bränd på båI.

Avskydda brott
Soldaten Erik Ersson Stare i Uvberget, mellan Västan-
sjo och Sunnansjö, dömdes vid 22-ärs älder 1749 till
döden flor tidelag med grannens ko. Han halshoggs och
brändes sedan på båI.

För samma brott ertappades bergsmannen Knut
Johnsson i Knutsbo, Ludvika, på Högberget av två
pojkar Händelsen inträffade den24 augusti T649 och
endast två månader senare hade rätten bestämt sig,
halshuggning och bränning på bål intill sjön Hillen.

Tidelag var något som samhället avskydde oerhört
starkt och även de stackars utsatta djuren gick samma

öde till mötes som gärningsmännen. Djuren avlivades

och begravdes på avrättningsplatsen.
I Norrbärke avrättades den 12 maj 1841 Jan Pers-

son och Maja Jansdotter for mord på den sistnämndes

fader Petter Persson i Åsmansbo ett år tidieare.

De bägge halshoggs vid mäss-stenen i Vanbo dit manga

sockenbor vandrat for att se den sista blodiga akten i
detta morddrama.

Den sista kanda avrättningen i våra trakter skedde i
mitten av januari 1858. Då foll den breda eggen över
nacken på Anders Andersson från Malingsbo vid
Vanbo. Han hade forgiftat grannen Rönnings-Anders
Andersson genom att under en långre tid lägga arse-

nik i dennes pannkaka.

Avrättningen lockade bland annat en hel skolklass
till platsen och flera av eleverna svimmade när
hurudet skiljdes från kroppen. Harald Lohse
Införd i Luå,ika tidning våren 1999

(Se statistik på sidnn 13)

Soldater i Västmanland.
I Västmanland har vi ingen som registrerar Västman-
lands regemente. Några socknar har inventerat sina

soldattorp, och de soldater som bodde där. Oftast är

det hembygdsloreningen i socknen som har gjort detta.
Badelunda har gjort det och givit ut en häfte "Sol-

daterna i Badelunda"
Dingtuna har inventerat sina (kontaktman Stig Rud-

berg) och redovisat dessa i boken "Dingtuna Socken
genom århundraden" (sid. i 8 I - I 96).

Skerike (kontaktman Arne Liljeros) under arbete.

Rytterne gjorde ftirdig och presenterade sina torp
redan 1980 i Västmanlands Fornminnesforenings års-
skrift, sidorna 57 t.o.m. 88 och uppgifterna finns även

i Stadsarkivet i Västerås.
Om Du känner till flera redovisningar av soldater

och soldattorp i Västmanland så hor av Dig till under-
tecknad så redovisar jag det i nästa nummer.

Varje landskap hade åtagit sig att lcimna 1200
hrehar som bildade ettregemente. Dettavar som alla
landskapsregementen indelat i åtta kompanier, som
vart och ett uppsattes inom en viss del av landskapet,
kompaniets " stånd". Det nyuppsatta Vristmanlands
regemente mönstrades av kurtg Carl X den l9februari
1684 på Kungsdngen i Vcisterås. (Uppgifter hämtade
från Rytternes redovisning)

Finns det någon i Västmanland som vill ta på sig

uppgiften att registrera Västmanlands regemente? Hör
gärna av Dig till mig på tfn. 02r-620 6s 

sten_ove

t6

E
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Föreningen har fätt en demonstrationsversion av GE-
NESlS-programmet som Ni kan få låna och prova.

Kontakta Sven Olby om Ni har intresse for detta.

Nya böcker till vår boksamling. (Hösten 1999)
Svensk ortforteckning 197 4.

Svensk Rotarymatrikel I 999-2000.
Bertil Larsson: "Särbo eller Kvarbo. Äldres boende

medan tiden går sin gilla gän5." Gåva av forfattaren.

Bergslagsarkivs Årsbok 1 999.

Rekonstruktion av kyrkböcker.
Släktforskarklubben i Tierp håller på med en rekon-

struktion av kyrkböckerna fore 1780 i Björklinge med

omnejd. Har någon några uppgifter från den tiden så

notera det och skicka in det till Tierpsklubben.

Smedsläkt?
Du som släktforskar på smedsläkter vet väl att klub-
ben numera är medlem i Föreningen för Smed-

släktforskning (FFS). Nu finns tidningen "Smeds-

forskaren" att läsa i forskarsalen.

Inköpta CD-romskivor.
Klubben har inkopt foljande CD-skivor som finns att

låna for alla medlemmar. Kostnad 20 kr. per vecka och

skiva. Kontakta Sven Olby om Du vill låna någon av

dessa CD-skivor.
"Dödskivan", Svenska ortsnamn, Smedsläktsskivan,

Attlingar till biskop J. Rudbeckius och Hammartings-

protokollen.

http : //ar o si an a.we bj u mp. c om t7
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Korsord

Vågrätt:
5 Släktforskning
6 Gör vi mången ftir att hitta anor

7 På denna bör du säkerhetssPara

8 Blir glädjen då du hittar en nY ana

10 Har östtyskarna varit i l0 år

11 Herdaminne
Lodrätt:

1 God tid för släktforskning
2 Vill vi alltid ha

3 Rött eller blått
4 Jordreform
9 Bör man även ta vid arkivbesök
l0 Förkortningen f

Lösningen skickas till Sven Olby eller låimnas till nå-

gon styrelsemedlem senast vid årsmötet. Pris utdelas

till de tre ftirst öppnade rätta lösningama.

Namn:

Adress:

Postadress:
Tag gärna en kopia.

Rätt svar till20-frågor i Arosiana hösten 1999:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2
X
1

1

2

1

2

Arosiana
Renata
Claes
Sltikthistoriskt Forum
Ja. ffmf m
1499
Väljs på ett år av medlemmama på års-

mötet.
Arboga Stadsft)rsamling
Abiit
Måndag
Del på en spinnrock.
Örebro
1686
C, E, T'
Patronymikon
Mormonerna
Holger
Fler än 10 st.

Munkgatan
X,2 14,82 cm,Il2 fot,6 tum.

(Kuggfråga! Alla tre svaren är rätt.)

8. 1

9.X
10. I
11. x
12, X
13. X
t4. 2

15. l
t6. r

17. X
18. 2

19. X
20. 1,

Pristagare i tävlingen tjugo frågor:
1:a pris med 19 rätt:
Edgar Sebeniusson, Västerås.

Pris: Resa fi)r 2 personer till Åbo med Viking Line.

2:a pris med 18 rätt:
Allan Axelsson, Västerås.

Pris: Ett strumpftirpackning (4st, skänkt av Flisbergs

Sport, Västerås) och 2st videoband, 180 minuter/st
(skiinkt av On Off, Erikslund, Västerås).

Vinnarna har fått sina priser.

Vinster (blå/vit lottring) vid mötet 23 sept. 1999:

1:a pris Lottnr. 59 Resa ftir 2 personer till Mariehamn

(skänkt av Viking Line)
2:a pris Lottnr. 12 Förstoringsglas

(sktinkt av Rygners Optik)
3:e pris Lottnr. 39 Glasögonfodral och"snöre"

(skänkt av Direkt Optik)
4:e pris Lottnr. 60 T-shirt, blå med tryck

(skiinkt av Turistbyrån i Västerås)

5:e pris Lottnr. 922st tidskriftsamlare
(skiinkt av Wennbergs kontorsmaterial, Punkt).

Vinnarna har fätt sina priser.
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Efterlysningar
Efterlysning nr 14-99
Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med någon som Böcker som saknas vid inventering novemtrer 1999.

har kunskap eller material kring undantagsstugor el- Anderö Henrik. Läsebok flor slåktforskare.

ler undantagskontrakt. I min forskning lorsöker jag Eriksson Christer. Hängd

bidra till kunskapen om hur undantagen fungerade som Thorsell Elisabeth. Slåktforskning - vågen till din

pensions-, omsorgs-, och boendeform. Litteraturen e-een historia.

är bristf?illig, dårlor söker jag hjälp på detta sätt

Mycket tacksam for alla svar.

Sahlberg Gårdar.

Pia Forsberg, Lunds Universitet Clemensson, Per.

Sociologiskn institutionen Box ll1, 221 00 L{IND
tfn: 046-222 32 66 E-post: Pia.Forsberg@soc.lu.se Sundelius Nils.

Från ÖGF-Lövet 98:55

Efterlysning nr 15-99 våstmanland' svenskt

Jag slaktforskar med hjälp av Family History Library i n_-
Salt Lake City, och har ett problem med Raånäs För- Garpe Joel'

samling. Kan ni hjälpa mig?

Mera makt åt kungen.
(Tidigare efterlyst)
Släktforska! Steg for steg.

(Tidigare efter$st)
Uppländska släkttavlor.
(Tidigare efterlyst)

mittland.

{Tidigare efterlyst)
Från gamla prästhem i Väste-
rås stift.
(Tidigare efterlyst)

Kopparbergs läns kalender 1935-36.
Referensbolc (Tidigareefterlyst)

Västmanlands läns kalender 1958.

Referensbok
Ornberg L M W Svensk åttartavla nr 6

Referensbok. (Tidigare efterlyst)

Västerås genom tiderna D.2
Sveriges slaktforskarförbunds årsbok 1 996.

Följande år saxat ur Släktspejaren nr. 16 1998

Som Ni minns hade vi en påminnelse om pappers-

kopior och att detfanns ett svinn på 218 kopior.

Då kussören och ordfiirande hiir om dagen räknade

ihop pengarnu för det nya som kommit in på
kopieringen,fannvitill vår stort gliidie, utt den sum-

man som fattades då, nu var för mycket enligt an-

teckningurnu, ulltså inbetalud (Det var som vi för'
modlingen unade, d-t.s. glömska). W vill poiingteru
att vi har iirliga medlemmur. W iir 200 medlemmar

och c:a 12A har nyckel och det iir endustfyra böcker

eller sliiktutredningur, som försvunnit under en tid
av 15 år.

Hjtirtligt tack.

Nu får vi se om våra medlemmar har varit lika glom-

ska eller om ärligheten är större i vårt Östra grannlandl

Sten-(h'e

I{FL säger att smeden Eric Johan YngstrÖms änka,

Greta Sophia Hedström och sonen Johan Vctor (frdd
1863) flyttat ut från Ramnäs till "C.S.-355"(?) andra

halvåret 1867, dettail#L i865-1885 Ramnäs Bruk.
Mellan sidorna 378 och 379 är en sida numrerad un-

derligt, 479 och381. Tyvärr, finns inte Ramnäs utflytt-
ningslängd efter 1861, så problemet är att jag kan inte

se till vilken forsamling dom flyttade. Mannen Yng-

ström dog i Ramnäs 1864, 26'.e dagen i antingen må-

nad 5 eller 8(?). Kvinnan gifte tydligen om sig, i en

annan fiirsamling, kanske 1867, med en man som hette

Holm. Jag söker identiteten av mannen vars namn vi
bär, ty Greta Sophia (Hedström YngstrÖm) Holm var

farfars mor.

Jag gissade och lorsökte starta i Kolsva (fanns det

inte en "Ankarsmedjan" i Kolsva?), men det gav ett

annat problem. I FHLs databas finns inte Kolsva som

församling någonstans i Sverige, men "Cradled in

Sweden" (Carl-Erik Johansson, Revised Edition 1995)

såger att Kolsva iir en forsamling i fuerbo Härad, Väst-

manland, och C-E J har alltid rätt?!

Er hjälp skulle bli mycket uppskattad av Holm fa-

miljer i Sverige, USA och Kanada.

Henry Holm, P.O.Box 422, Sedona, AZ 86339, USA

Ni år gärna låmna svar till någon i styrelsen så ombe-

sörjer vi att svaret kommer fram.

Efterlysningar fortsdtter pa sidan I l
http : //ar o sian a.we bi u mP. c o m 19
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o'Kungaghvan" gården Igelsta i
Romfartuna socken

Det var på återtåget det hände. Gustav Adolf hade

skickat tillbaka huvuddelen av hären mot riksgränsen'

men dröjde sig kvar med en liten styrka i trakterna av

Vittsjö. Tillsammans med sina offtcerare och en del

av manskapet övernattade kungen i byns tre gardar,

medan resten av manskapet inkvarterades i och kring

kyrkan, vars bänkar blev till en viirmande brasa i den

kyliga februarinatten. Kyrkorummet blev stallplats for

truppens hästar.

En dansk styrka på c:a 600 man, under beftil av

Brelde Rantzau, som ftirftljt svenskarna, iscensatte på

eftermiddagen, just när det började skymma, ett över-

raskande anfall på de fortfarande flera men totalt

övemrmplade svenskarna. Kalabaliken blev stor' det

f?iktades på Vittsjö vång och flykten nomrt kom att

ske över den lilla ån, Dragsån, numera Gustav Adolfs

an. I issörjan och det kalla vattnet blev svenskarna ett

lätt b1'te for danskarna.

Thomas Larsson flydde på sin häst norrut, men

kunde vid övergången av ån snabbt upptäcka att kungen

befann sig i livsfara i en vak i an' Gustav Adolf hade

redan blivit av med sin livhast med den rikt utsirade

sadeln, båda pistolerna och den pärlinfattade sabeln'

Vid kungens sida låg redan officeren Per Bandr, som

också farit genom isen i sitt ftirsök att bistå kungen'

Thomas Larsson lyckades få upp kungen ur vaken,

medan Baner räddades av sin bror Nils. Runt kring

dem rådde stor oordning. Svenskarna och deras lego-

trupper flydde i panik nomrt och danskarnas beskjut-

ning skördade överallt offer. Scenen måste ha varit

panikfulld. Svenske kungen, blou 17 år, hade nära nog

drunknat under flykt fran danskarna, och stod nu ge-

nomblöt och svårt nedkyld på isen bredvid sin räd-

dare. Tomas nästa räddningsinsats blev nu att låta

kungen ta hans häst och rida nomrt mot Markaryd och

den väntande hären. Som underpant på Thomas liv-
räddande insats, hade kungen spänt av sig sin tunga

silverkedja, kastat fram några korta ord om att Tho-

mas skulle bli ihågkommen, och ridit nomrt i mörkret

med bankande hjärta'
Hur Thomas själv tog sig levande ur striden vet vi

inte. Kanske fick han tag på någon stupad kamrats häst

och kunde i skydd av mörkret ta sig norrut till den

svenska riksgränsen.

Malin Eriksdotter sjönk ner på stugans väggfasta bänk

och pustade ut. Vandringen från prästbostället till gar-

den Igelsta var inte lång, men snön hade drevat på

Romfartunaslätten i flera dagar och Malin var inte ung

liingre.
Januarisolen var nästan lika blek som Malin' Man

skrev i675, fiiirde året i Karl XI:s regering'

Malin hade inte örstått alla de högtidliga orden som

komministern Olof Arborelius anvåint sig av i böne-

skriften till kungen, eller suppliken, som han envisa-

des att kalla den. Malin hade satt sitt hopp till konung-

ens godhet och var helt ftjrvissad om att ffi behålla sitt

kära Igelst4 trots alla hot som reduktionen innebar'

Hon siinde en tacksamhetens tanke till den nu mer än

90-årige gamle soldaten Olof Mattsson Fluu, som un-

der ed bekräftat det hela Malins släkt vetat.

Vad var det då som Fluu under ed bekräftat och

Arborelius i sirliga ordalag tillskrivit "Stormäktigste

Konung Allernådigste Herre" om? Jo, det rörde sig om

en händelse,63 år bakåt i tiden, och det var kungligt

blod inblandat.
Malins svärfader, ryttaren Thomas Larsson ur-

sprungligen fran Solinge i norra Romfartuna, undet

Upplands ryttarfana, hade med risk fiir eget liv dragit

upp Gustav II Adolf ur en vak i norra Skane i trakten

av Vittsjo den 11 febrauri 1612 och fijr det belönats

med Igelsta i Romfartuna ftir evärderlig tid.
Men låt oss inte gå hiindelserna i florväg utan åter-

viinda till tidigt 1600-tal. Gustav II Adolf iirvde inte

bara riket och kronan av sin far Karl IX, utan också det

svensk-danska gränskriget, som i historien kallas

Kalmarkriget, efter det ohyggliga blodbad denna stad

fick uppleva.
Gränskriget ftirdes med stor biuerhet från båda si-

dor och civilbefolkningen i gränstrakterna led oerhört'

Den l7-årige Gustav Adolf ledde sin armö på nyaret

1612 ned till Östra Göinge och norra Skåne, ödelade

fullstrindigt den gamla staden Vä, utanfor nuvarande

Kristianstad, ftirstörde herresäten och kyrkor i tjugo-

f1'ra socknar, innan man marscherade norrut mot riks-

gråinsen igen.

Danskarna var inte sämre de, utan de gick in i
Vårend. och de brände bl'a. Kronobergs slott, Växjö

stad och domkyrka.

/t I
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Men kvar vid Vittsjö låg denna kyliga februarikväll de

stupade kropparna av mer åin 300 svenskar och lego-

soldater på svenskarnas sida. Danskarnas ft)rluster var

obetydliga.
Vittsjriborna, som då var danskar, fick den motbju-

dande uppgiften att mitt under smällkalla vintem ordna

massbegravning av fiendesoldater. Massgraven hitta-

des 1959 och var belägen alldeles intill det monument

över slaget som hade rests 1912.

Både Gustav Adolf ochhans räddare Thomas Lars-

son hade undkommit danskarnas korseld vid Vittsjo
den 1l februari 1612. Thomas Larsson hade kungens

silverkedja i pant och kungens egna ord på att han

skulle bli ihågkommen. På vilket sätt visste inte Tho-

mas, men kanske anade han en ftirläning av något slag.

Om han gjorde det skulle han verkligen bli sannspådd'

men han fick viinta till den 23 december 1613.

Denna dag och siikerligen över julen, var niimligen

Gustav Adolf på Västerås slott. Det är nu som den all-
deles unika donationen till Thomas uppräftas och da-

teras. Gåvobrevet avfattades enligt vanligt formulär och

i allmänna ordalag, men gåvan var unik.
Gustav Adolf donerade nämligen ftlr ovärderlig tid,

hemmanet Igelsta i Romfartuna, till Thomas Larsson

och hans bröstarvingar under frälserätt, d.v.s rättighe-

ter som adeln var ensamma innehavare av.

Gåvans personliga karaktiir framgår också av att

Igelsta inte var ett vanligt kronohemman, som annars

var vanligt att donera utan ett gustavianskt arvegods,

som kungen inte hade rätt att donera på evärderlig tid,
eftersom det hörde till hela Gustav Adolfs familj.

Den hiir donationen iir vad man vet den enda där en

ryttare ur de djupa leden tillerkänns en sådan här per-

sonlig gåva. Den enda skatt som Thomas och hans fa-

milj inte kunde komma ifrån var avgifterna till
Älvsborgs lösen. Vidare fick Thomas 30 turmor spann-

mål om året, medan den vanliga knekttilldelningen var

tfe tunnor.
Men, kungen var ftirtegen i gåvobrevet varfor Tho-

mas fätt Igelsta. Det står bara att hemmanet fås för
hans "trogne hulda och rättrådiga tjänst". Kungens

förtegenhet om det verkliga florhållandet vid rädd-

ningen gjorde att bragden så småningom kom att fl1't-

tas över på Per Ban6r. Historikerna var länge överfy-

gade om att Banör räddat kungen och biståtts av Tho-

mas Larsson.
Den likpredikan som 1644 hölls av den senare bi-

skopen i Västerås, Olof Laurelius" över Per Banör togs

som bevis på att Banör varit räddaren.

Senare tiders historiker har dock genom att studera

suppliken lrån 1675 och jämlbrt den med likpredikan.
kunnat fastställa att Thomas Larsson är den verkliga

kungaräddaren. Inte minst det unika i s-iälva gåvan har

övertygat historikerna.
Thomas Larsson kom att överleva Gustav Adoll'med

två år. Han dog 1634 och skall ha blivit begraven i

Romfartuna kyrka. Generationers trampande på grav-

hällarna har dock utplånat ryttarens gravhäll.

Sonen Matts Thomasson iirvde garden och brukade den

till sin död 1670. Det är alltså Matts iinlia. Malin Eriks-

dotter, som söker beveka Karl XI med suppliken 1675-

Malin lever ännu 1683, då Igelsta drogs in tili kronan.

men gavs fritt samma år med säteris frihet.
Igelsta var sedan i släktens ägo i rakt nedstigande

led iinda in till början av 1900-talet. Rakt nedstigande

slåiktingar till Thomas Larsson finns ännu denna dag

och närvarade bland annat vid 375-årsminnet. i987.
av slaget vid Vittsjö. Donationsbrevet överldmnades i

original till riksarkivet av en släkting 1945.

Nuvarande ägarna Kjell och Ebba Elander är också

sliikt med Thomas Larsson. visserligen på långt håll,

men i alla fall kvarstår alltså garden inom släkten se-

dan 1613.

Igelsta är i dag ett modernt familjejordbruk' med

allt vad det innebär av dubbelarbete och extrainkom-

ster, {tir att få det hela att gå runt. Unikt är det fortfa-

rande, inte minst genom sina storaeternellodlingar, som

med sina 2,5 hektar är en av de större i landet. I ett par

grusåssjöar i Badelundaåsen, driver Kjell Elander till-
sammans med grannen Jörgen Winge. ett s k "put and

take" fiske på regnbågsforeller.
I gamla sagor fick ofta den smarte svinaherden eller

enkle soldaten prinsessan och halva kungariket for sina

insatser. Thomas Larsson fick inte halva Sverige for

sin räddningsbragd. men väl ett hemman på eviirderlig

tid i sin ftidelsesocken.
Kanske hade historien sett annorlunda ut om Thornas

ridit bredvid sin kung den 6 november 1632 i dimman

på slagfiiltet vid Liitzen.
Gunnar Lignell

Limerick
För Moran i Romfartuna,
det har forsvunnit en luna.

Hon fann den uti
sitt köks-skafferi.
låg på botten av en urna.

Birgitta Roman
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SVAR
Depå-lån/liirsätj ning och Administration
Svar arbetar kontinuerligt lor att lorbättra servicen och

lor att ge båttre information och tydligare fakturor till
Dig som kund. Ett led i detta arbete är att vi ersåtter

vårt debiteringssystem med ett nytt som blir gemen-

samt lor alla våra kunder. En nyhet är att lån och kÖp

kan samfaktureras, vilket länge önskats av våra kun-

der. Vi har därlor framställt en ny beställningsblankett'

Vi kommer att inrätta en kundtjänst' allt for att for-

bättra Era kontakter med oss.

I det nya systemet går det inte att hantera forskott-

sinbetalningar. Vid uthyrning och lorsåljning mot fak-

tura kommer vi att behöva personnummer på våra kun-

der. Man kan även få bestillningen mot postforskott,

avgiften år då 65:-.

Försäljning
Vid försäljning blir det inte någon större föriind-

ring av rutinerna. Fakturaunderlaget blir bätfte'

Lån av mikrokort direkt från SVAR

Korten beställs och levereras som vanligt, men faktu-

ran utgår vid leveransen. Lånetiden år som vanligt 37

dagar. Efter denna period blir det automatiskt en ny

låneperiod om inte korten kommit tillbaka till SVA&

uu*id ännu en faktura skickas ut. Om korten inte kom-

mit tillbaka efter ytterli gare 37 dagar, eller om inte nytt

omlån begårts övergår lånet automatiskt till köp och

en kopfaktura skickas till kunden'

Lån av mikrokort genom bibliotek'
Lånet betalas som vanligt direkt till biblioteket' Låneti-

den är 37 dagar och omlån görs också på samma bib-

liotek. Om inte korten kommer tillbaka i tid till SVAR

görs omlån automatiskt och faktura skickas till lånta-

gur.n. Om korten inte återkommit efter ytterligare 37

dagar, och omlån inte begärts, Övergår lånet automa-

tiskt till köp och en köpfaktura skickas till kunden'

OBSERVERA!
Om korten efter detta skickas tillbaka till SVAR

kan vi ej avskriva fakturan, utan kravet kommer

att kvarstå!

Elin Josefina Nilsson Kvistbro (T)

Detta är min farmors Elin Josefinas antavla'

Elin Josefina var äldsta barnet i familjen Johansson'

Elin hade fem syskon. Hon foddes 1878 på Klem-

metsbo, Olberga, Surahammar socken (U)' Vad vi hit-

tills har hittat angående hennes anor, så finns dessa i

Västmanlands län.

Fotot är Elins brÖllopskort från 1899' Hon gifte sig

med Karl Albert Nilsson från Sirsjötorp' Kvistbro

socken i Väster Nårke (T), och de bosatte sig år 1900

i Örebro. Deras lorsta barn foddes år 1900' Efter ytter-

ligare åtta barn i Örebro, flyttade familjen 1913 till
Mullhyttan i Väster Nårke (T), dar Karl Albert köpte

gården Lövåsen.

Totalt fick familjen tretton barn, men två av barnen

avled som spädbarn. Fyra av "barnen" lever fortfarande

och den äldste är fodd 1908.

Ar Dqq övertog min far gården och farmor Elin

och farlar Albert flyttade till en liten granngård' Far-

far Albert avled 1947 och farmor Elin 1964'
Bireitta Roman
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10

Carl Johan Henni
Johansson
f.1854 15/5
Klemmetsbo, Olber
Sura, IU ]
d.1906 27t2
Klemmetsbo
Sura(U)
Skattebonde, Hem
Klemmetsbo, Olber
Sura, IU ]
g 1877 9t6

20

JunEr Jan
Jansson
f .1824 30t1
Klemmetsbo,
Sura, ( U )
d.1895 24110
Klemmetsbo,
Sura,( U )
Skattebonde
Klemmetsbo
Surahammar

-n.184827t12 
21

Greta-I.isa Margaret
Andersdottcr
t.1814 25t11
Olberga
Sura, ( U )
d.1877 4t4
Klemmetsbo
Sura, ( U )
Hustru, Kyrkvärdsd
Klemmetsbo
Sura, ( U )

Olber

40
Jatt
Ersmn
f.1800 13/11
Klemmetsbo, Suraham
d.1848 9/10
Klemmetsbo, Sura, ( U
Skattebonde Klemmets
-<.1823 29i10-41
Cujsa
Jansdotter
f.1800 16/3
Ståltorp,Sura,(U)
d.1857 30/6
Klemmetsbo, Olberga,
Hustru Klemmetsbo, Ol

e9
fric Jansson
f .1774 3/6 Klemmetsbo
d.1823 2214 Klemmets
--r.1800 2416-R1
( ajsa Jansdottcr
f .177814l4 Meling, Vä
d.1851 9/5 Ståltorp, Su

,Iaz Jansson 160

<.1765
Eisu b etAndersdotte11 

6 1

"/az Jansson
-n.1769 29/9
('aj.ra Mathsdotter

162

163

R)
"/an Hansson
f.1760 3/10 Ståltoro. S
d.18'12 31/3 Ståltorp, S
<.'t783 7t10'R3
Anna Jonsdottcr! Jan-'
f .1761 1219 Ståltorp, S
d.1825 1/4 Ståltorp, Su

Alan.s Andersson
n.1748 26112

,4nna Olofsdotter

164

165

,Iona.s Jansson
n1758 25110

,4nna Mathsdotter

166

167

42
Anders
Ersson
f .1789 4t10
Östsura Gård, Olberga
d.1853 21tl
Hagen, Olberga, Sura,
Kyrkvärd, Bonde Olber
--c.1810 14l10"43
Christina Stin'tr
Brickman
t.179216t1
Södra Bricken, Gunnilb
d.1863 26t12
Hagen, Olberga, Sura,
Hustru Olberga, Sura, (

a4
Eril< Andersson
f .17651/2 Olberga, Sur
d.181516/7 Olberga, S
<.1787 7t10"R5
,4nna Olofsdotter
1 1767 17l1 Östsura gå
d.1848 20111 Hagen, O

Anders Ersson
1.1763 18/9
Ingrid Olsdt>tter

681

169

170

171

Olof Persson
n.1765
Christina. Stina Jan

.EIr? Joscfina
Johansson; Nilsson
f .1878 6t4
Klemetsbo, Olberg
Sura, ( U ).
d.1964 26t1
Sjukhemmet, Fjuge
Knista, IT I
Hustru
Lövåsen,Mullhyttan
Kvistbro, IT ]

86Ohl Briekman
f .'1756 1 7/12 Södra Bri
d.1828 13/3 Ståltorp, S
<.1788 5/10-R7
Elisuhcth Olsdottcr
f . 1 766 29112 Kedjebo,
d.1843 12l1 Ståltorp, S

Pchr Pehrsso n 172

19. 1n
Caisa Olofsdotter

. 174
Olof Gustal"sson

- 1763" ,t75
Christina Mathsdo

22

Anders
Andersson
f .1814 20t6
Stora Långtallbo,
Sura, ( U )
d.1862 15/5
Näs
Sura, ( U )
Skattebonde/ Landb
Näs
Sura, ( U )

--o.1844 8111'23

Johanna
Hcdbcrg, (Andcrsso
f .182415t2
Wållns Ägor
Odensvi, ( U )
d.1895 17l1
Näs
Sura, ( U )
Hustru
Näs
Sura, ( U )

44
Anders
Jansson
f .1779 21t2
Norrby,Ramnäs,(U)
d.1853 5/10
Näs,Sura,(U)
Landbonde/ Torpare N
<.1801"45
Anna
Hindricsdottcr
f .1778 9t7
Holsbo,Gunnilbo,(U)
d 1849 2'U6
Näs,Sura,(U)
Hustru Näs, Sura, ( U )

Jan Jansson 88

t.1747 'l111 Norberg, (

d.1820 1i1 Naddtorp, R
-<.1776 20t10"89
Ca.isa Andersdottcr
1.1750 1/9 Rönningstor
d.1814 14l8 Naddtorp,

Jan Jansson
-n.17451511O
Anna Andersdotter

n1

176

Anders Larsson
n.
Catharina Pärsdott

178

179

q0
Hindric Pcrsson
t.1722 3/9 Hemmingsb
d.1802 2319 Holsbo, G
--o.1758"q1
Margarcta Larsdot
f .1723 3/1 Gillbo, Gunn
d.1809 2213 Svartkärn,

Pchr Pcrsson
-4.
Elisabeth? Eriksdot

180

'181

Augusta
Andersson, Johansst
1.18541t2
Näs, Surahammar
Sura, I U ]
d.192519t2
Klemmetsbo,
Sura, ( U )

Klemmetsbo, Sural'
Sura, I U ]
9.1877 916

't1

Lars Ohlsson
-€.
Christina Ericsdott

182

183

46
Pcttcr, ( Pcr )
Hedbcrg, (Andersson)
t.1797 27t9
Ugglebo, Lisjö, Munkto
d.1826 2t10
Wållns Agor, Odensvi,
Klensmed Wåttns Ägor
n.182215110 =-47
()rela-l.isa Margaret
Andcrsdottcr
1.1804 18t11
Holmby,Odensvi,(U)
d.1861 8/4
Östsura,Sura,(U)
Hustru Östsura, Sura, (

e2
Anders Andersson
f.1769 8/5 Lilla Färna,
d.1841 19/7 Wållns Äg
-n.1792 7l1O"q3
Anna Pcrsdottcr
1.1763 6/8 Berg, ( U )
d.1804 14l4 Uggelbo,

Anders Jacohsson
-4.
Catharina Andersd

184

185

Per Danielsson
n.
Catharina Olofsdott

18€

181

94
Andcrs Andersson
f .1761 814 Wista, Köpir
d.181911/8 Holmby, O
1.1789 6/10 

95
Brita Larsdottcr
f .1767 5/8 Odensvi, ( U
d.1812 27 14 Holmby , O

Andcrs Olsson
--s
Lisa Pcrsdottcr

188

189

Lars Larsson
n.1764 7t10
Stina. Christina Nils

19C

191
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Avs:
Västerås S läktforska;r' I r' ]rlr

c/o Sven OlbY
Ragnaröksgatan 12

723 55 Västerås

röNCruINGSBREV SVERIGE

PORTO BETALT

En salut

för det

nya

Klubbens olika
Alunda
Födda 1779-1861

Döda 1733-T766

Arboga
Födda 1858-1859

Badelunda
Födda 1684-1716

Födda 1775-19?7

Irsta
Födda 1920-1924

Köping land
Födda 1830-1919

Köping stad
Födda 1830-1924

dataregister, har

6031 Poster
1732 Poster

206 Poster

632 Poster
4592 poster

4160 poster

8176 poster

l0l2l9 st. poster enl. fiiljande:

Ramnäs
Döda 1727-1731 \
Döda 1743-1762 '/ c:a 700 Poster

årtusendet!

r23 (påborjad)

1702 Poster
22 (påborjad)

24353 Poster
6065 poster

18522 poster

6308 Poster
7392 Poster
8751 Poster
1062 Poster
506 Poster

184

Sevalla
Fodda 1667-1686

Födda 1836-1920

Vigda 1860-1863

VästerFärnebo
Födda 1689-1927

Vigda 1689-1927

Döda 1689-t927

Västerås
Födda 1622-1714

Födda 1803-1871

Döda 1803-1866

Döda 1790-1798

Vigda 174l-17s8
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