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Vårens program

Onsdagen den 14 f-ebruari kI.19.00-
Först berättar Lillemor Normark fiån skattemyndig-

heten om vad de kan erbjuda oss släktforskare. Sedan

berättar Karl Gustav Grön om "En bruksfamilis öden"

utifrån sina farflil drar.

Lokal: Mälarenergis samlingslokal
Adress: Carl Hennings gata 2.

Anmälan senast söndagen den 11

Alsenmyr tfn. 021- 41 24 22 eller
tfn.021- 620 65.

"Kopplingen"

februari till Gert
Sten-Ove Sandell

Vlåndagen den 26 rnars kl. 18.00 ÅRSnfÖfO.
OBS tiden. Förbundets nye ordf-örande Ted Rosvall

kommer och presenterar sig. Han skall även berätta

om emigrantfbrskning.
Lokal: Meddelas vid anmälan.

Anmälan senast torsdagen 22 mars till Sven Olby tfn.

021- 204 94 eller Sten-Ove Sandell tfn. 021 - 620 65.

Onsdagen den 25 april kl. 19.00 kommer Bertii Foss

(Norberg) och berättar om sin forskning:
"Fem socknar i Norbergs bergslag".
Lokal: Meddelas vid anmälan.

Larsowe Roman tar emot anmälningar på tfh 021-

35 86 91. Anmälan senast söndagen 22 aprrI.

Lördagen 9 maj Vårutflykt. (Malingsbo)
Vi besöker Malir-rgsbo bruk och Tolfsbo. Därefter till
Wik. där järnet förr vägdes och skeppades ut från

bergslagen genom Strömsholms kanal.

Samling: Kl. 08.45 vid Vallby museums parkering och

hemkomst c:a 17.00.

Kostnad: C:a 400 kronor
guide.

Annrälan senast tisdagen

son 02i-275 50 eller Sr,en

inki. resa, mat, kaffe och

17 apÅl till Peder Daniels-
Olby 021-204 94
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Ordföranden har ordet
Höstsäsongen började med släktforskardagar i Linkö-
ping den 25-27 augusti. Vi höIl tiii i Folkets park och

bör1ade med ordf-örandekonferensen på fredagen. Cirka
60 töreningar var representerade. och vi frck först iite
infbrmation från förbr"rndsstyrelsen bl.a. att vi alia är

olycksfallsförsäkrade på våra möten även lokalt. Där-

efter berättade Karl-lngvar Ängström om Lantmäteriets

digitalisering av sitt kartmaterial. Flera kartor har byt
namn: Gula karlan heter nu Fastighetskartan, Gröna

kartan : Terrängkartan. Blå karlan : Vägkartan och

Röda kartan: Översiktskartan. Lantmäteriet vill gärna

veta vilket material som släktforskare vill ta del av och

man är beredd att betala för informationen.
I grupper flck vi sedan diskutera vilka frågor som vi

ansåg förbundet skulle koncentrera sig på under det

kommande året. Ett önskemål var att kontakten mel-

lan förbundet och de lokala föreningarna rnåste för-
bättras i båda riktningarna.

Guno Haskå i arbetsgruppen för kvalitet i släkt-

tbrskningen" redogjorde för sitt arbete.

Tiil sist diskuterades etik och integritet i siäkt-
forskr-ringen och s1äktforskarrörelsen under ledning av

Gustaf von Gertten.

Samma dag hölls en redaktörskonferens där man i

år även gick igenom hur man lägger upp en hemsida

på Internet. Dagen avslutades med gemensam middag
på värdshuset i Gamla Linköping.

På lör-
dagsför-
middagen
invigde
landshöv-
ding Björn
E,riksson
de egent-
liga släkt-
forskarda-
garna. som
hade lockat ett rekordstort antal utställare. Eftersom

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS), var

en av arrangörerna. så fanns det en särskiid teknik-
paviljong där det mesta i datorväg visades.

Man kr,rnde som vanligt gå på många trevliga före-

drag. och jag valde bl.a. att lyssna på Calle Bäck som

berättade om "Den besvärliga svärmodem". Det vi frck
lära oss var att de historier. serier och filmer som fiatn-
ställer hat och osämja mellan mannen och svärmodern
är en mvt. I stället är det den n,v-a kvinnan som flyttar
in hos sonen. som ofta får problem med sin svärmor.

E,n mamma släpper aldrig ifrån sig sina söner! Som en

mamma sa till sin sonhustru: "Du skall veta att hos

Erik blir du alltid nummer två!"
Riksstämman hölls på eftermiddagen och till att leda

förhandlingarna utsågs forre talmannen Ingeuerd
Troedsson. som är van att svinga klubban. En av de

viktigaste punkterna var att välja ny ordförande till
förbundet, och efter en mycket jämn omröstning val-
des Ted Rosvall från Falköping. Han är född i Väs-

terås 1952, och har lovat att komma till vårt årsmöte

och informera om förbundets arbete och berätta om

hur man forskar efter emigranter. Missa inte det mö-

tet, för han är en otroligt bra föredragshållare och har

skrivit flera böcker om bl.a. Europas kungahus.

lnom Riksskatteverket diskuterar man att avskaffa

församlingarna som folkbokföringsbegrepp och an-

vända kommunen som minsta enhet. En motion i denna

fräga ledde till beslut att förbundet skall agera i fiå-
gan. Med fcirsamling menas en i huvudsak kyrklig in-
delning av vårt land, där de större enheterna heter pas-

torat. kontrakt och stift. Med socken menas en i hu-

vudsak civil indelning av landet. där de större enhe-

terna idag kan sägas vara kommun och län (tidigare

härad och landskap). Församlingarna har genom åren

genomgått många förändringar, medan socknarna har

behållit sin indelning, varfdr förbundet föreslår att be-

nämnin-een socken förs in mellan begreppen fastighet

och kommun. En fullständig personnotis ifolkbokfor-
ingen skuile med detta system innefatta: fastighet -
socken - kommun - län. Du r,rppmanas nu att göra en

insats genom att sprida budskapet till massmedia och

uppvakta lokala riksdagsledamöter.

Motionen om förbundets stadgar hann inte behancl-

las utan återremitterades. Det är framför aiit systemet

med stödjande medlemmar som r,ållar debatt.

Några mycket väl genomförda släktforskardagar av-

slutades på söndagen genom att vi ledda av Ted Ros-

vall jublade som en hyllning till de arrangerande för-

eningarna och hälsades välkonrna till Borås nästa irr

och till Borlänge är 2002.

Höstens aktiviteter är nu avslutade och vi hoppas

att ni finner vårens program lockande. Att många är

nyfikna på hur man använder datorn i sin forsknirtg

märker vi eftersom det var det prograrn som drog 11cst

besökare underhösten. Påbaksidan av tidningen finns

en förteckning över de register som vi har, oci-t sonr

vanligt finns det flera CD-ROM-skivor att låna (20 krr

vecka). Dödskivan har kommit r.rt i en n1' versiot-t sottt

täcker åren 1950-1999.

Ring 021-20494 om du viil låna något elier ha li.iriln
f b r l,s'. n ti,t I u .s i tI t t

I t I t p : //u r o s i a tt a. w e bj u tnp. c o nt
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med sökning i registren.
Som vi skrev ivårnumret. höll Arninge stängt några

dagar ijLrni t.ör ir.rventering och sortering av sina mik-
rokort. Resullatet blev att det saknades 3300 kort! Så

stora problem med stölder har inget annat arkiv' Vad

beror det på? Vad kan vi som seriösa släktforskare

göra? Vi har ju tyvärr också drabbats av stölder, men

för oss är det mest böcker från vår bokhylla i forskar-

rummet. I-{oppas att de som snyltar på andra får dåligt

samvete och lämnar tillbaka det som inte är deras.

Till sist vill .lag berätta att jag besökte Eskilstuna-

Strängnäs släktfbrskarf-örening och lyssnade på Björn
Lippold. som berättade om soldatforskning och det

Centrala soldatregistret som finns i Skara. Han efter-

ly'ser soldatrnaterial från Västmanland. Har du lust att

forska om soldater, eller redan gör det tag kontakt med

ironom (eller Ulla Sköld tfn.02l-80 46 35). Ulla har

åtagit sig att samordna registreringen av Västmanlands

regemente. Björn Lippold h.iälper gärna till med sök-

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ref-erat från anbytet i Västerftirnebo fär Ni läsa från urklippet ur den lokaia tidr-ringen Sala Allehanda här nedan'

Sara Allchanda a Fredag 22 seoterlber 2000

ning i det stora register som finns på Garnisonsmuseet.

Box 604, 541 29 Skövde. Tel. 0500-465833. E-post:

bj orn. lippold@p4.mil. se

Sven Olby

Redaktionsrutan
God fortsättning på det nya åretl

Så kommer det ett nltt nummer från redaktionen igen.

Trots att jag hade lovat mig själv att inte dela på någon

arlikei mera, så blev jag tvungen att göra det ytterliga

en gång. Jag måste spara en del av Brage Lundströms

artikel till nästa nummer på grund av platsbrist. Det är

i och för sig angenäma bekymmer för en redaktions-

kommittd att få in mycket material. men vi hoppas att

Dina uppslag och artiklar också kommer, för ju fler

förslag vi får in, ju bättre och mer varierande blir tid-

ningen.

9bn-)ue Sa4&IL

Släktforskane sökte
gemensamma anor
Västerfärnebo. Släktforskar-
föreningarna i Våsteriis och Sala
höll häromdagen en "anbytar-
traff i bygdegården i \/ästerfär-
nebo med drygt 20 deltagare. Av
de ssa virr ett par från hembygds-
föreningen i Västcriärncbo.

En av arrangörcrna, Peder
Daniclsson från Västerås förkla-
rar varför Vlstrrfiirncbcr är in-
tessant i släktfurskarsamman-
hang:

-Marr ska ha klart för sig att
Västertärncbo på 1600-talct ha-
de fler inr,ånarc än Västerås. Vår
sliiktforskar{'ören ing har en full-
ständig databas för kyrkböckcr-
na i Västr:rfiirncbo.

lrenc Jansson,72, bor iAh-
karlcby rncn är fiidd i \'ästerås
Hennes fars sliikt iir irirn Oja
gård utanför Sala.

Farmodcrns släkt ktlmmer
tiån \'ästcrfarnebo biand annat
Rossltyttan Ett al .irrlittgtirerr't
1ör anbytarträffr'rr, l-'edcr l)ani'
elsson, f4, från \'ästenis, är fiidd
i Sala och har sina rirttcr i Viis-

terlämebo och Daiarna.
Ircne och Peder satte sig ner

för att länrföra och söka gemen-
samma anor i Västerfiirnebo
socken. Dct blcv napp. Den ge-

mcnsanlnlc släItingen i mitten
av 16r00-talet var bonden An-
ders Nilsson iSör Hörende.
Han hade två söncr: Olov An-
dersson, född 1654 pä lrenes
stiiktträd nio generationer bakåt
och Erik Andersson, född 1657,
clva gcnerationer bakåt i Peden
släkt. Det var flera deltagare på
träffen sonr på liknande sätt hit-
Lade gernensalnma släktingar.

Ettcr intcn'jun blcv jag sittan-
dc kvar för att Drata nted Irene
Iartsson en stund. Hon fick vcta
utt jtg var tiån Säby sockcn i
Småland Hon kände väl till
socknen eftersonr hon har anor
från fl era grannsocknar.

Vcrn ve t') Orn samtalet fort-
satt skulle Vi kanske också hittat
qernensamma slaktingar.

ARNE AN]O\SSO\

ru'@
Dotsktlvarbete. lrene .Jansson och Peder Danrelsson sÖker
gemensamma anfader. 

Foro: ÄRriE A:rroNSSo\
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Nva medlemmar under är 2000 som alla hälsas

hjärtligt r'älkomna till \/ästerås Släktforskarklubb

Alfiedsson
Aisenmyr
Bergqvist
Brisbach
Carlborg
Dahlqvist
Erlandsdotter
Erixon
Hellman
F{jelmqvist
Hägg Karlstein
Höglund
Höglund
Jarl
.Iohansson

Jonsson

.Iuhlin
KATISSON

Larsson
Larsson
Masser
Nohre
Nilsson
Nynabb
Selin
Siljebäck
Svenson
Söderlund
llllman
Vestman

Wallin Andersson

*Andersson
* Gren('t 

L' .
Y tterberg

Stålverksgatan 7 1

Fornminnesgat 8

Lidnersplan 14

Lilj ekonr,'alj vägen 2 8

Sr'ärdlångsvägen 27

Guldsparvsvägen 3

Radhus 7. Lövudden
Bakverksvägen 19

Utanbygatan 5 F

Tunavägen 70

Blomstergatan 9

Posteringsgatan 4

Posteringsgatan 4

Regements gatan 29

Rosengatan 26

Rekylgatan 10

Knektvägen 5

Stålverksg.55
Dalslandsvägen 15

Stafettgatan 87

Kaserngatan I 91

Nygatan i 6
Vagnslidergatan 15

Hemdalsvägen 19

Frejahojden 6

Håkantorpsgatan 11

Mandelblomsgatan 12

Bandverksgatan 111

Agnegatan 9

Färnebog. 18 A
Norrängsgatan 16

Nonängsgatan 16

Brär-rnkyrkagatan 73, 4 tr.
Regementsgatan 69

724 77 Västerås

723 51Västerås
i l2 53 Stockholm
722 46 Västerås

i 20 60 Årsta
731 42 Köping
725 q I Västerås

724 76 Västerås

72214 Västerås

194 55 Upplands V?isby

722 25 Västerås

723 47 Västerås

723 47 Västerås

723 45 Västerås

431 43 Kungsbacka

723 38 Västerås

730 7 1 Salbohed

724 77 Västerås

722 44 Västerås

722 41 Västerås

723 4l Västerås

722 14 Västerås

724 81 Västerås

713 i5 Västerås

723 35 Västerås

724l6 Västerås

//.1 J) vasteras

724 79 Västerås

722 17 Västerås

723 42 Västerås

724 91 Västerås

724 91Västerås
118 23 Stockholm
723 45 Västerås

Erik
Inger
Maria
Peter

Kerstin
Britt-Siv
N,{ait

Sara

Anne-Lie
ulf
Pia

Carin
Bengt
Britta
Karin
Inga-Britt
Jan Erik
Annika
Birger
Marianne
Flolger
ulf
Gerd
Ingmar
Ingvar
Bengt Olof
Inga-Lil1
Barbro
Siri
Ingrid
Marita
Jörgen
I-larriet B.

Niklas
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Medlemsmöte torsdag en 14 sept.
I)enna torsdagskväll san-rlades c:a 40 förväntansfulla i

IOGT-huset i centrala Västeräs.

l:fier en kort information. lämnad av klubbsstyrelsen'

hrilsades kvällens gäst biskop Claes-Bertil Ytterberg

l!ärtligt välkommen. Han var inbjuden att berätta om
"Vad gör en biskop, när han inte förrättar högmässa i

clomkyrkan eller viger nya präster".

Denna frågeställning hade biskopen inte tänkt på

ticligare, så han funderade lite på vad det är som upp-

1\'ller hans arbetstid. Biskopen reser ut i stiftet 3 hel-

ger av 4. Det kan handla om gudstjänster, invigningar,

.iubileer. återinvigningar och mlrcket annat' Mycket tid

ätgår till enskilda samtal med kyrkans anställda, även

till utbildning. Han företräda k1'rkan utåt mot samhäl-

let och rustar den att möta nya utmanillgar'

Biskopen berättade även om stiftets historia. Väs-

terås stift omnämns l:a gången i Florens är 1I74.

Biskopsgårdens äldsta delar är från mitten av 1300-

lalet. Biskop Ytterberg är nr. 63 i ordningen som bi-

sli.op, och han är dessutom den 57:e i obruten följd
som bebor biskopsgården.

Västerås Stift består av 723 församlingar samlade i

12 kontrakt i Dalarna och Västmanlands län. Det är

c'.a2,5 mil till stiftsgränsen i öster vid Sagån' men ät-

skilliga mil ti11församlingarna längst uppe i norra Da-

larna. Svenska kyrkan har sedan Gustav Wasas tid va-

rit tätt knuten till staten. Men från 1:a januari år 2000

finns inga samband kvar mellan stat och kyrka.

Biskopen är ordförande i domkapitlet. vilket är en

juridisk enhet. Prästerna är lokalt anställda.

Efter c:a en timmes underhållande berättande. fanns

möjlighet att ställa frågor. Biskop Ytterberg avtacka-

des med Rudbeckius-nålen samt en blomma.

Under kvällen såldes en lottring med 100 lotter, och

där överskottet från lotteriet går till en ny läsapparat.

Noterat av Birgitta Roman.

Medlemsmöte
Till mötet torsdagen den l9 oktober kom det 35 med-

lemmar för att lyssna tili Göran Ryddn, ekonomi-

l-ristoriker från Uppsala. Han berättade om "Hammar-

smeders livsbetingelser".
Under tidsperioden från Gustav Vasa och tiil 1860-

talet hade bergshantering och bergsbruk sin glanspe-

riod. Man kan likna de svenska bergsbruken som små

industriöar i ett jättelikt jordbrukshav. Från Gustav

\iasas tid till idag har den svenska staten varit en mycket

stark faktor inom den svenska bergsindustrin'

lr4erparlen av det svenska järnet gick till England.

I den globala världsekonomin under 1600-.i 700- oclt

1800-talen var det svenska järnet en stor maktfaktor.

Järnet delas in i två huvudgrupper: tackjärn och

stångiärn.
Ett bruk (t.ex. järnbruk) bestod av tre delar. Där fanns

en överklass med ägarfamiljen och dess tjänstefolk,

en underklass med jordarbetare (drängar och pigor),

samt smedsidan med mäster. svenner och koidrängar.

Dominerande byggnader på ett bruk var, förutom

ägarhuset, smedjan med sitt kolhus. Det fanns olika

typer av smedjor. På 1840-talet kom den s.k. "Bagges

blåsmaskin" och det betydde att smedsdrängama slapp

att trampa blåsbäigen.

Det var vanligast att ett hammarlag bestod av tre

personer. Stjärnsunds bruk hade 1846 fy'ra hammarlag

och 1847 hela fem stycken hammarlag.

Det arbetades 144 timmar : 6 dygn i sträck och då

skulle stångjärnet vara klart för leverans. En koldräng

arbetade i genomsnitt 80 timmar/vecka och smederna

arbetade cirka 75 timmar/vecka.
Lönesystemet för smeder bestod av olika delar bl.a

en typ av ackord. Lönen togs ut på olika sätt, dels i

natura, såsom fri bostad och rätt till en bit land, där

man odlade sin egen matpotatis, samt en del i pengar.

Minnesantecknade gi orde Lursowe Roman.

Den äldste smedsonen från HED.
Han skötte ässjan. men han led,

sa sedan till fadren
jag tänkt mig tili staden.

Aldrig. han sett far sin så vred.
Birgitta Roman

Medlemsmöte
Torsdag den 2 november framåt kvällningen
samlades det en hop släktforskare i Kopplingen.

De samlades var då? Carl Hennings gata två.

Mälarenergis samlingssal heter så!

Jaså, Jaha på så vis. Vi skulle fa

en orientering om register på diskett,

och även på CD-ROM, om jag minns rätt.

Ordföranden visade en efter en

av klubbens införskaffade CD-n.

Det var hammartingsprotokoll och smeder

och Anna-Lisas Enåkersregister.
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N1'a Dödskir,'an börjar år nitton-fer.trli
ocl-r på CD-n Svenska Ortsnamn finns det plellt\.
Sen västmanländska klrkoböcker på diskett
der-r stoppades in i en PC rätt och slätt.

I paus saldes ett lottefi
med enbart bokr inster i.

Sen var det dags att själva prova leta.

Provade dödskivan, konstigt namn att heta.

Gammelfaster Frida
fanns ej på någon sida!
Men farbror Nisses hustru Agda
hon fanns dock med i ovansasda.

Man måste ha dataapparat.
Detta framgår ju klart.
En så'n kostar en massa klöver,
och det har man ju sällan över.
Disketter och även CD:n
får man låna av Olb-v sen.

För en veckas lån kostar det en "tjuga".
Bibblans gratis PC lån - n-rå väl duga!

Jaha. det var väl det dd.

Om disketter och CD.
Den som sökte rirnmen hitta.
det var Romons fru Birgitta.

Medlemsmöte
Torsdagen 16 november kl. 19 samlades ett trettiotal
släktforskare i "Kopplingen" för att höra representan-
ter från Västerås BokBindarGille berätta och visa de-

lar av sin verksamhet.
Det var Rolf Perlman ordförande, Birgit Eriksson

materialförvaltare samt Torsten Eriksson. Rolf Perl-
man berättade och visade hur man binder in en tråd-
häftad bok. På ett A4 papper, som alla närvarande fick,
fanns en uppställningpä26 olika arbetsmoment, som

åtgår till att binda in ett bokband med grundfals.
Sedan visades ett par enkla metoder att "binda" sam-

man lösa ark. istället för att sätta lösa papper i en pärm,
kan man alltså. relativt enkelt göra häften, "böcker"
av dem. De bygger på biocklimning enbart, eller lim-
ning med trådhäftning och kaststygn i bokryggen.
Dessa "häften" kan förses med försättsblad och pär-
mar med överdragspapper. precis som andra böcker.

Ordförande Rolf Perlman lovade att ordna en kort-
kurs i BokBindarGillets regi, en helg efter nyår. Blir
det stort intresse. kan det kanske bli två kurser. Våra

r'är'rner fiån "bokis" fick varsin klubbniil. sonr tacli liir'
en givande r"isning. Diircfter vicltog "flka" mctl intrcs-

sanla diskussioner.
Noterade giorde VBG-medlem

Birgitta Roman

Medlemsmöte
Torsdagen den 7 decernber hade vi r.uöte fiir n1a med-

lemmar. Utöver de närvarande i styrelsen deltog I I

nya medlemmar. Sven Olby hälsade alla närvarande
välkornna till kvällens möte.

Olby presenterade de närvarande stl,relsclcda-
möterna och deras uppgift i styrelsen, samt berätlade

om klubben som nu funnits i 37 är. Han redovisade

vilka CD-ROM-skivor klubben har ocl.r att det kostar

20:-lvecka att låna dem. Efter genomgång av klubbens
olika material. bl.a. de olika registren. samt en presen-

tation av lokalerna i Stadsbiblioteket och utbytestid-
ningarna. Medlemmarna fick sedan presentera sig och

berätta vad var och en forskade i eller om. Vid kaffet
fick deltagarna den sedvanliga antavlan och mojlighet
att köpa klLrbbnålen. Det gavs också möjlighet att ställa
frågor. Vid 22-tiden tackade Sven Olby för visat in-
tresse och förklarade mötet avslutat.

Pennan fördes av Larsowe Roman- sekreterare.

Kurs i bokbinderi.
Lördagen den 3 och söndagen den 4 februari 2001.

Västerås Bokbindar Gille ordnar då en kurs över två
veckoslut. De som deltar beslutar siälva när nästa kurs-
träff skall bli.

Vi far lära oss att binda samman lösa ark till en bok.
Metoden är den som Rolf Perlman visade nå mötet

den 16 nov. Se referat här bredvid.
Plats: VBG:s lokal Vasagatan 61 (ingång från gården

en trappa ned)
Anmälan till Roman tfn 021-35 86 91 senast mända-
gen 29 jan.

OBSI Kursen är öppen endast för medlemmar i Väs-

terås Släktforskarklubb.

Citatet;
Kvinnor och katter gör vad som.faller tlem in.

Och det får man och hundar.finna sig i.

Robert Heinlein
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Byggandet av en ny kyrka i 1880-talets Stiernsund
r-åir.iärnbruken i Husby år 1 871 slogs samman till ett

1i)retag. Klosters AB. koncentrerades driften till
Stiernsund och Långshyttan. Till Stjernsund fcjrlades

är'en förvaltningen. Bruket fick ett uppsving och ökad

be lolkning. En ny kyrka och nya arbetarbostäder. bland

anclra Lyckans Stierna, Fridhem och Hagbo. uppför-

cles under 1880-talet. Den här artikeln skall handla om

kvrkans tillkomst. Varför fick liyrkan den placering den

har i dag? Var kon'r byggnadsmaterialet ifrån? Det är

1iämst dessa två Iiågor jag har vait att ägna mig å1.

Stjcirnsttnds lg'rka

En ny och rymligare kyrka.
Den gan-rla brukskyrkan på herrgårdsområdet, viiken

bruksägama 1867 som följd av ett kungligt påbud över-

lät till Husby församling, var trång och förfallen. En

restaurering hade ställt sig mycket kostsam. Kyndeis-

nrässodagen 1885 beslutade kyrkostämman att i stäl-

ict uppföra en ny och rymligare kyrka.

Klosters AB stäilde ett markområde mellan lands-

r'ägen och sjön Grycken till förfogande' I utbyte läm-

nades den gantla kyrktomten. Ledamöterna i kylkorå-

det och den utsedda byggnadskommittdn ålades att utse

och bestämma en lämpiig plats för den nya kyrkan inom

det anvisade området. Vid denna tid fanns varken den

nuvarande skolan eller husen i Nybo och Villervaila.

Den kyrka som planerades skulle alltså komma att

markera början på bruket västerifrån.

Det framkommer i kyrkorådets protokoll från den

här tiden att frågan om kyrkans placering tillmättes stor

betydelse. vilket i och för sig inte var ovanligt. Ordfö-

randen. kyrkoherde Karl Sundelin, betonade:
"r'igten a./' det beslut, som de ,farsamlade a.f

lqtrkostc)mman.fat sig uppdraget, enar ej allenust.for

nu levande, utan ock.för kommande generationer vore

a.f störs{a betydelse. att denna beslutna nya lqtrkan

byggdes pa en plats som darest sådant vore möjligt, sä

i etl .som annat hanseende vore henne vardig".

Nisser ville bygga närmare Grycken.
Först var det tänkt att kyrkan skulle byggas på en plats

nära landsr,ägen (nuvarande skoltomten). Detta mot-

satte sig dock brukspatron Martin Nisser som var en

av de i 6 ledamöterna i byggnadskommittdn. Enligt
honom var den platsen:
" uttt/ör trång och inskrcinkt så att lq,rkan om hon dit

jörlades skulle .för mycket nedtrycka kringliggande

byggnader men på samma gång ei erhalla den domi-

nerande stcillning som hon bctrde intaga".
Nisser hade utsett en som han tyckte lärnpligare plats

längre upp, närmare sjön Grycken. Byggdes kyrka där
"intoge hon såsom belagen på högsta punkten a.f en

skogsäs del mesl dominerande lage, somvid Stiernsund

stode utt.finna, så att hon så val.fran Grycksiösidan

som londsvcigen och bruket, d.v.s /i'an fte sidor, skulle

i sin helhet.framstå och visa sig".

Dessutom, påpekade Nisser, "blive civen sigten.från

slalva lq,rkvallen ojamlörligt mycket vackrare ochvid'
stracktare ". Om kyrkan däremot "lades på den ncir-

mare landsvcigen.föreslagna platsen, bleve hon h.o.h.

(helt och håttet, min anmarkning) stangd, om t.ex' Irad

finge vr)xa upp pa den åt kctmministern vid Stjernsund

uppldtna gardsplanen. " Pä den av Nisser föreslagna

piatsen fanns enligt hans mening också "vida hattre

ulrymn'te .för planteringar och farskaningar omkring

lqtrkan ". Om än kostnaderna blev något högre för upp-

röjning och planering uppvägdes detta av att platsen
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"i estetiskt htinseende .sIcrlIdc .sig o.fiintlörIigt tttt't'kct

hcit tre'. l-rär'dade patronen.

Lagergren förordade tomten vid landsr'ägen.

Kapten Gustaf Wilhelm Hanngren instämde tlled
brukspatron Nissen. Ingenjör Wilheint Lagergren. sotn

var inspektor på Stjemsund vid denna tid. betonade

att den plats Nisser föreslagit inte diskuterats alls tidi-
gare och sålunda inte omedelbart kunde ges en rättvis

bedömning. Fördelarna med den sedan tidigare på-

tänkta platsen vid landsvägen var däremot uppenbara,

ansåg Lagergren. och detta främst av fyra skäl:

t. erhlade lqtrkan, vare sig hon stdlldes parallellt el-

ler vinkelrcitt ntot landsviigen, en vacker anblick, och

ett prydligt utseende med komministergården a den enu

och lryrkogården a den andra sidan, hvatjantte a.fi'cn

på andra s'idan landsvrigen utsigt lemnades ö.ft,er

Sörbos.lon;
2. kunde denna plats ej scigas vara o.fördelaktig./t;r
lqtrkan da hon aft,en dari.fran kunde ses vidt omkring
irtminstone till sina öfi'e partier och detta vore.iu htr-
y,udsak, då det dcjremol betltdde mindre om de lqtrko-

besökande invid sjcilva kr-rkan hucle så vidstrcickt
utsigt:
3. den af honom.föreslagna platsen vore billigare att
planera och rödja.
1. visade sig lqtrkan .från denna plats .fördelaktigast
.för personer som kommo .ft"ån Rörshyttesidan.

Brukspatron Nisser åter ansåg "att det e.i alls vore

lcimpligt haf,s en lryrka./ör nara intill en allman lands-
vag, samt att det vcil gjorde .fAga till saken, om hon

visade sig nagra hundra.fot före eller senare .far de

fran Rör.shyttan ankommande". Ledamoten i

byggnadskommittön. nämndemannen Erik Gustaf An-
dersson, Ängsnäs. förenade sig med Lagergren av det

skälet " att lErkan enligt hans åsigt borde ligga pit den

plats, dcir hon hcist kunde skönjas af de flesta traJike-

rande ". Därmed instämde även Herman Norling och

handlanden Mygg Jan Gustaf Jansson, Rörshytan.

Elva röster mot fem.

Ordförande, kyrkoherde Karl Sundelin stödde Nissers
försiag. Han ansåg att oavsett vilken plats rnan valde

var det endast en tidsfråga innan "hela omrttdet mel-

lan lq,rkan och Grycksjön i alla.fall forr eller senare

borde planeros och öppen utsigt afien åt det hallet
bereda,s " och då kyrkans läge borde bestämmas med

hänsyn även till " e.fterkommande slagtens,fodringar
på en r1,m/ig, .fi'i och öppen plals", ansåg han "den

hitgst pu skogsasen .föreslagna vara den .fardelakti-
goste". Även Karls Johan Gustafsson stödde Nissers

t-örs1ag. Llan ttrenade "utl ktttttudc't'tttr li)t' dt'h(/st('
plulscrnu.s pluttt'r'unda i tlat ht'lu .slttlltlt' ,slg /t'rrlttr'l
liku". Fönrtonr Nisser. Sr"rnciclin. Ilanngren och (ius-

tal!sor-r röstade ytterligarc åtta av lcdanr0tcrna liir'
Nissers förslag sorn diirmed fick elva r(islcr. Brukspu-

tron Fredrik Lagergrcn (lar till \\'ilhclnr) r(istaclc liir
Wilhehn Lagergrens förslag. Detsamtna gjordc hancl-

landen Mygg .lan Gustaf .lansson. Därnred f ick
Lagergrens förslag fem röster.

Efter att Nissers förslag om byggnadsplats antagits.

togs ett så gott som enhälligt beslut om att kvrkan
"hortle Itiggus vinkelrcilI rno| Iunclsvr.igut 1tu ^rkog,ta,t'-

ens hög,stcr plals". vilket innebar riktningen nordösl,/

sydväst. Endast Hanngren och Nordquist var ar' åsik-

ten att k1'rkan son-r brukligt är skulle "laggu.r rakt i

öslcr och vesler, således i trubbig vinke I mol luntlsvri-
gen".Kyrkans placering bestämdes alltså mera tned

häns.vn till brukets rätliniiga struktur än ti11 traditio-
nen inom kyrkan. Detta skiljer Stjärnsunds kyrka fiån
de allra flesta andra kvrkor.

Sl aggtcgcl

Slaggtegel från Långshyttan.
Ritningar till en ny kyrka hade utförts både i korsfornr

och hallform av arkitekt H T Holmgren, vilken även

ritat det samtida universitetshuset i LJppsala. Man vaide

att uppföra kyrkan som en hallkyrka i nygotisk stil.

Kyrkan byggdes av lokalt producerat och för denna

gamla järnframställningsbygd karakteristiskt material.

Samtliga produkter tillverkades vid Klosters AB:s an-

läggningar. Väggarna uppfördes av ett for järnbruken

speciellt material. nämligen slaggtegel. De 42x23x29

cm stora slaggtegelstenarna framställdes vid Klosters

AB:s industri i Långshyttan. Brukspatron Srvedberg

lämnade intyg om dess hållfasthet.
Slagg är en biprodukt som fås på köpet vid järn-

framställning. Den flyter -liksom grädden på mjölken-
ovanpå järnet i masugnen. Under 1700-talet då n1'tto-

tänkandet kom att dominera började man i Sverige.
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nrecl England som förebild, att giuta slagg till bygg-

naclssten. Slaggen sotn r-ttgiordes av bergartsrester.

licrnriska ämnen och träkolsaska fick beroende på sam-

rlansättning, smältförhållanden och avkylnir-rgs-

hastighet varierande struktur: glasig, kristallin eller

cnraliartad. Ofta fick slaggen n.rycket vackra fiirger i

biaa och gröna n,vanser. Enligt Otto Stjernquist gar sur

jiirr-rhaltig slagg ett hållfast tegel. Slaggen gjöts i ko-

killer lglutiämsltrrntar) ar olika lonttat. Även gjutning

r sandfbrmar förekon-i. .lu surare slaggen var desto lång-

sanrmare stelnade den. Långsam stelning gav hållfast

tc-uel. Genom hastig avkl'lning blev ytskiktet oftast

glasigt medan kärnan blev bergartsaktigt grå.

Till en början uppfcirdes murar, källare och liknande

i slaggtegel. Efterhand användes denna typ av tegel

rill allt ifrån ftihus till herrgårdar. Ökad tackjärns-
produktion under 1 8O0-talets senare del gav ökade

slaggmängder vilket medförde ökad tillverkning och

anr,ändning av slaggtegel. Efter 200 år, vid 1900-ta-

lets mitt. upphörde denna till tackjärnshyttorna knutna

produktion.

Takplåt från Kloster.
I-aliet på deu nya kyrkan i Stjernsund belades med gal-

vaniserad plåt från Kioster, vilken enligt Otto Stjern-

quist troligen valsades av bessemerämnen från Långs-

h1'ttan. Plåtarna är 60x180 cm stora. Mindre plåtar fö-

rekommer på vissa delar av taket, till exempel över

kordelen. Taket målades med oljef?irg i en ljusgrå ton.

Detta i dag 1i 0 år gamla plåttak visade sig vid restau-

rering 1993 varai mycket gott skick. Men för att skydda

väggarna från fortsatta fuktskador ersattes takfoten runt

k1'rkan då med ny plåt som drogs längre ut än den ur-

sprungliga. På baksidan av en av dessa plåtar (60x100

cm stor) som då blttes ut har en av plåtslagarmästarna

Backlund skrivit sin namuteckning.
Klosters bruk utförde ett pionjärarbete vad gäller

r alsning av plåt. Brukspatron A F Rosenborg löste plåt-

r alsningens såväl metallurgiska som valsverkstekniska

problem. På andra platser, bland annat Stjemsund, hade

man efter kortiivade försök återgått till den äldre me-

toden att srlida plåt.

Efier omb-vggnad av det 1806 uppf-örda plåtvals-
verket. ledd av Samuel Owen, kom plåtvalsningen

igång i Kloster redan 1809. Ett galvaniseringsverk
anlades 1878 där plåt, främst takplåt. galvaniserades

cnligt en metod som Gustaf de Laval hade patent på'

Denna plåtvalsning flyttades 1888 till Stjernsund.

ket ti11 bjälkar i den 18.4 rneter höga tornspiran ocl't

till taket med mera togs från furutimmer som l'äxt på

den så kallade kyrkskogen på Gnupberget meilan sjö-

arna Fullen och Edsken.

Timret sågades vid den vatteudrivna sågen i Silf-

hfteå. Stockarna var dubbelt så långa som sågen var

avsedd för, och så grova att de måste täljas av på fyra

sidor, för att kunna gå in i sågen. Enligt Marlin Eng-

lund, r,ars farfar var faktor vid sågen i Silfhyteå, var

sågningen av detta timmer mycket svår att utföra.

Utvändigt putsades kyrkan med spritputs, en grov-

kornig kalkputs sonl ger en knottrig y'ta. Beredningen

av spritbruket måste utföras med stor omsorg. Viktigt
var att sand och krossgrus hade rätt kornstorlek samt

att allt bruk hade samma ftirg och struktur. För att få

den naturliga kalkbruksftirgen användes grå kalk. Dön-
och fönstersmygar och listverk slätputsades med kalk-

bruk i samma flirg som spritbruket. Ytterportarna må-

lades i mörk ekflirg. I tornet uppsattes två kyrkklockor
av gjutståI, tillverkade i England, samt ett tornur från

Kristine kyrka i Falun. Tornet kröntes av ett järnkors

med förgyllda kulor.

Vitt och ljus ekfärg
invändigt.

invändigt målades kyrkan vit
med panel i ljus ekftirg ned-

till. De 56 öppna bänkarna
med plats for cirka 600 per-

soner målades även de i ljus
ekftirg. På valvbågen ovanför
koret målades en textremsa
med inskrtften "Ara vare

Gud i haiden, Jrid påiorden
och menniskorna en god
t,ilja". Korets väggar måla-
des purpurröda och dess tak

blått med stjärnor i silverftirg.
Altarskrank och altaruppsats

uppfördes i spetsbågestil och

målades i ekfärg. Altar-
uppsatsen försågs med fem

rödklädda nischer. I den rnit-
tersta uppsattes en kristusbild
på träkors, i de övriga apost-

larna Petrus och Paulus samt

två änglar i gips. Altaret och

aitarringen kläddes med röd plysch.

Bakom altarskranket förlades sakristian. För upp-

Timret sågades i Silfhl'tteå. värmning installeradeslvä "Gurneyska ugnar " (troli-

Kl rkans fönsterbågar av järn giöts i Långshytan. Vir- gen någon form av kaminer) i hörnen mot koret'

Glasmålningarna i kor-

fö n s t ret före.g t tj I I er J estr

fö de I s e, kor sfcis t els e o c lt

ttpps t åndels e, s amt inJo-

gade ntotiv av gamla by'gg'

nader i Stiarnsund.
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Orgeln byggdes och installerades av orgelbyggarfii-
man Åkerman och Lund i Stockholm. Två trappor, en

från vardera sidan i kyrkan,byggdes upp till läktaren.
Det var bygdens folk som byggde kyrkan. Byggmäs-

tare var mjölnaren Lindvall från Rörshyttan. Plåtsla-
garmästama Frans och Anders Backlund svarade, tned
hjälp av brukspojkarna Ville Dunder och Axel Hed-
man, för takläggningen.

Efter två år, på brukspatron Martin Nissers födelse-
dag den 28 augusti 1887. stod kyrkan ftirdig att invi-
gas av biskop Gottfi'id Billing.

Biskopen aviserade sin medverkan vid invigningen
av den nva kvrkan med denna kunsörelse.

" Församlingen kallas och rnanas att mangrant då uppträda i den

nya helgedomen for att tacka och åkalla Henen..." (handling u'
KIosters AB : s arkiv, komntunarkivet, Långslryttan).

Invigningsdagen samlades bygdens folk och tillresande
en sista gång i den gamla brukskyrkan på heugårds-
området innan invigningen av den nya kyrkan vidtog.
Under högtidliga former invigdes den fullsatta kyrkan
av biskopen. På de främre bänkarna satt Kloster AB:s
gamla trotjänare som i samband med invigningen till-
delades medaljer för trogen tjänst.

Så hade Stjernsund fått sin nya kyrka, uppförd av

bygdens folk, på en höjd vid Grycken och nästan ute-

slutande byggd av lokalt byggnadsmaterial. Vida om-
kring syns dess höga torn och hörs dess klockors klang.

Referenser
Referatet av diskussionen kring kyrkans placering byg-
ger på kyrkostiimmo-, kyrkoråds-, och kyrkobyggnads-
kommittdprotokoll samt andra handlingar rörande den

nya kyrkan och dess uppförande från åren I 885- I 887.

Detta material finns i Klosters AB:s arkiv som förva-
ras i kommunarkivet, Långshyttan. Uppgifterna om

invigningen är hämtade ur anteckningar gjorda av An-
ders Jansson, Ytternora, Husby, vilka ftirvaras på pas-

torsexpeditionen i Husby.
Avsnittet om byggnadsmaterial bygger på intervjuer

gjorda med Martin Englund, Horndal, 1993, Otto
Stjernquist, Långshyttan, 7997 , Ann Marie Gunnars-

son, Dalarnas museum, Falun, 1996, Ivar Stolpe, Tors-
äker, 1 997 samt Karl-Elis Backlund, S andvike n, 1 997 .

Från murare Ingvar Edvinsson, Övernora, har jag fätt
upplysningar om puts och bruk. Dessutom har jag an-
vänt en hel del litteratur, vilken förtecknas nedan.

Litteratur
Berglund Chatarina, 1987. Brukets kyrkor-
I Dandanell, Birgitta (red). Stjernsund - det gamla Pol-
hemsbruket i Dalarna. Dalarnas museums serie av

småskrifter 49. Falun.
Carlsson, J, i899. Husby socken (avsnittet orn
Sdernsunds kyrka). Hedemora.
Gunnarsson, Ann Marie, 1994. Hus av slagg. Bygg-
nads kons t i B e rgsl agen. Jernkontorets bergshistoriska
utskott, serie H 53.

Husby socken i Dalarna, första häftet, utgiven av

Husby sockenbokskommittö 1973.

Nyström, Äke och Sdemquist, Otto, i993. Vad ett gam-

rnalt kyrktak kan berätta. I Husbyrocken 1993 utgiven
av Långshyttans brukshistoriska forening och Husby
hembygdsforening.
Stjernquist, Otto, 1984. Historik över Klosters och

S tj cir n s un d s v ar mv a I s v erk D okumentation av svenska

varmvalsverk. Jernkontorets forskningsverksamhel
projekt 9013 179 (opubl).

Foto och text Louise Larsson
Aukt. Dala- och Ekomuseumguide

(Vår guide på vårresan till Husbyringen)

Förfrågan till alla medlemmar i
|i|.. .
rorenrngen.
Styrelsen har ett par frågor angående alla utbytes-
tidningar som finns i lokalen på biblioteket.
l. Hur många använder möjligheten att läsa dessa?

2. Är det bara sista numret som läses eller går Ni även

tillbaka i åren och söker uppgifter i de gamla numren
som finns?

Vi skulle gärna vilja ha in en uppgift om detta för
att kunna bestämma hur de skall florvaras. Ring eller
skriv till Sven Olby tfn.02l-204 94 adress Ragnaröks-
gatan 12,723 55 Västerås och meddela Din åsikt.

Förr var det inte ovanligt attfordldrar hadefyrnbarn,
idag cir det vanligare att barn har fura foraldrar.
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Salpeter och kruttillverkning
Med anledning av Västerås Släktforskarklubbs vån'esa

till bl.a. Klostels krutbruk den 20 maj, som jag inte

kunde deltaga i lovade jag redaktören att skriva en li-
ten arlikel om rubricerade. Det jag skrivit ingår i ett

kapitel ur min tredje bok om min hemby, utanför Pi-

teå. Salpeter från mina anftider skeppades till Gävle

och sedan upp till Klosters krutbruk. Av 2O-talet A4-
sidor, rned mycket statistik om lokal produktion, har

blivit efterfcilj ande ;
Konsten att tillverka krut kommer, som mycket

annat, från det tidigt högstående och utvecklade Kina.
Där förekommer rikligt med salpeter i naturen. Man
tror att det redan före 1 000-talet hade upptäckts att när

salpeter läggs på glödande kol utvecklas en hastigt

uppflammande ljudpuff, när den förgasade salpetern

forbräms. Detta inverkar dessutom på kolet så att detta

brinner med stegrad intensitet. Salpeter. även kallad
bergs- eller klippsalt, är den rikligast fclrekommande

ingredienserna vid framställning av svartkrut. Övriga
ingredienser' är träkol och svavel. Kunskapen använ-

des tidigast vid framställning av fyrverkeripjäser. Man
tror att kunskapen kom till arabernas kännedom under

1200-talet. Till Europa antas kunskaperna ha kommit
under 1300-talet.

I Paris förvaras en bok från 1200-talet, av den

Bysantiske författaren Marcus Graecus, med titeln
" Bok om eldar medvilka ntanforgörfienden ". I denna

beskrivs tillverkning av raketer på ftiljande sätt: " Man
tager ett pund rent svavel, Nå pund trc)kol från vin-
eller piltrad, sex pund salpeter, och dessa stölcts med

stor omsorg i en marmorntortel. Diirpå tager man en

mr)ngd efter behag av detta pulver och lagger i raket-
hylsan. "

Salpetern togs under medeltiden huvudsakligen

från Indien via Venedig. Den blev därfor dyr att in-r-

portera med de primitiva transporlmöjligheter som stod

till buds. När eldvapen började att användas i Norden
finns inga bestämda uppgifter om. Den danske prin-

sen Kristoffer sårades dock 1361 av en kula i ett sjö-

slag mellan danskar och lybeckare. När eldvapen kom
att få större spridning, framför allt under 1400-talet,

var det av stor strategisk betydelse att man hade en

inhemsk tillverkning av krut. Ett tryck att producera

egen salpeter uppstod säkert.

Det första krutet framställdes i finpulvriserad
form. I början av 1400-talet lärde man sig att förädla

det i kornform. Genom att fukta pulvret och pressa det

till kakor kunde man därefter krossa kakorna och få
fram varierande kornstorlekar. Ett kornat krut brinner

hastigare än mjölkrutet, därfor att luftens syre lättare

kommer till förbriinningen och snabbar på denna. 1506

anlades en vattendriven stamp i Kalmar, vilken
effektiviserade krossningen jämfört med krossning i
mortlar.

Redan under Erik af Pommerns tid, i slutet av

1300-talet och första hälften av 1400-talet, finns det

uppgifter om att det fanns ett Salpeterverk i Sigtuna.

Detta blev ödelagt under Johan III:s tid, som det har

sagts "sdvril .ftr brist på ved som för siudarnas och

allmogens oredelighet ". Under Gustaf Vasas tid, Jo-

hans far, blev salpeter en del i allmogens leverans av

naturaprodukter till staten. Gustaf Vasa förordade där-

för att all under ladugårdar befintliga "saltpetterjord",

i likhet med allt annat av värde. skulle anses som kro-
nans egendom. Det vill säga i princip liktydigt med

hans egna tillgångar. Han sände s.k. sjudare ut på lands-

bygden försedda med de redskap och den utrustning

som krävdes for att tillverka salpeter. Allmogen fick
underhålla dessa sjudare samt även tillhandahålla den

jord varur salpetern urlakades. Jorden kunde tas var

som helst, inte bara i och under ladugårdar och uthus

utan även under boningshus. Man var till och med

tvungen att tolerera att innergolv togs upp för att

komma åt jorden. Sjudarna var dock tvungna att lägga

tillbaka den från salpeter utsugna jorden, samt åter-

ställa efter sig. Man kan nog förutsätta att det blev lite
si och så med detta och att det skapade motsättningar.

Salpetersjuderiet fick bara bedrivas under tiden

första maj till Mikaelidag eller längst till den forsta

oktober. Sjudning kunde inte företagas med tätare in-
tervall än vart sjunde år. Helst skulle man vänta 10-12

år mellan gångerna. 1784 beräknades tillverkningen i
landet ha uppgått till 30.000 lispund dvs ca 255 ton.

Med en beräknad produktion av l0 lispund per gård

var ca 3.000 hemman per år utsatta för sjudamas be-

sök. Under denna tid var Småland stamorten för
sjuderiet. Före indelningsverkets införande på 1600-

talet, när knekt blev en softs tillsvidareanställning (fast

anställning), kunde knektar tas ut bland sjudarna. Ef-
ter detta infördes bestämmelsen att om en sjudare tog

värvning och blev knekt, ("olovandes") fick han ge-

nomföra gatlopp 5 gånger genom 300 man.

Salpetersj uderistaten
Under 1640-talet köpte sig allmogen fri från alla de

förpliktelser gällande leverans av ved, jord, aska, kol
och liknande som krävdes för tillverkningen av salpe-

ter. Man hade även frarn till dess varit förpliktigad att

föda, skjutsa och härbärgera dessa sjudare. Från och

med den uppgörelsen fick man betala en årlig penning-
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avgift efter hemmansmantalet, vilken benämndes
salpeterhj älpen. Salpeterhj älpen fi nansierade ett stat-

ligt övertagande av kostnaderna för de in natura vart
sjunde till tionde år återkommande kostnaderna. Nu
blev det en årlig kostnad i stället och kanske inte lika
kännbar ocli ojämn.

Ur den rikhaltiga litteratur och skrivelser, som

finns i olika arkiv, kan man se att salpetertillverkning
var en omfattande och viktig verksamhet. Så hade ex.

sjudarnas hästar rätt att "beta uti hagarna nted åboens

egna och icke köras ut på skogarna". I Dalarna hade

man ex. problem rned rekry'teringen av sjudare "trots

at Jblkel stryker omkring och tigger ". Det utsändes

brev från Kungl. Maj:t till landshövdingarna om en

mängd saker som gällde sjudarna, ex. blev dom efter
att på en ort tvingats att delta i en skallgångskedja,
under sjudningstiden, undantagna från den allmänna
skyldigheten.

Salpeterbruk efter Agricola. Man ser sjudpannan A och ett stort
triikar B i vilket salpeter urlakas. C rir en pltrgg sont stcinger
avloppet. D ar en balja och E ett kar med kcipparför salpeterns
kristallisation. Denförsta upplagan qv boken tttkom 1556.

Tillverkningsmetoden
Lirurö beskrivel, från sin "Skånska resa 17 49" , salpeter-
ladorna och skötseln av dessa på följande sätt; "Salt-
petter - ladornas bcista anlaggning blef mig
communicerad af Herr Directeuren Christian Dank-
vart. Platsen til Salt-Petter-Ladorna måste worct
haglandt, hwaraf rcign- och snövatten på alla sidor
kan affalla, icke eller ncira til någon sjö eller sumpig
ort. Grundenförsökes medjorc{bårr eller jrirnspett; tv

om hcir.finnes fuillsprång, gåsjord, sten eller lera, så
tir denna grund aldeles otjeinlig, efter de twå fbrre
bortröftata större delen af Saltpettret, stenhrillen lqtlea

och leran kan icke utan största su,åriglrct utlalans. Fin-
nes hcir sten, grus eller klapur så mdste den upkastas
til den djttplek nxan gropen hclfu,a u,il, och foras utur
wcigen. Skulle mullblandad sand, hwitgrå, gul, blek-
gul eller röd sand finnas aldeles fri ifrån större och
mindre sten, så måstefuller rummet upgrcifwos til 2 å
3 alnars djup, dock detta ej så långt afföras, at en ju
wid tilft)lle mä kunna betjdna sig deraf. Detta tir ock
nödwandigt, af man icke har långt till brttnnar eller
damntar i/i än ladan, uti hwilka senare watnet om som-
maren cir warntare cin i de förra, ju starkare sommar-
warma watnet har, ju kraftigare werkan hafu,er det at
utlaka Saltpeteren, men watten med eld upwrirmt, til
starkare wr)rma rin solu,cirman gifwsr rir betrinkligt.

Til en lado af60 alnars ldngd och I 5 alnars bredd,

.fordras 22 stycken stolpar a.f ek, eller karnfull furu,
desse stolpar su,edjas i cindarna til 1/2 aln, och be-

str1tft61s nrcd wril kokad tjrira, nedgr"cifwas I quarter
djupt och stcillas der ptr någon sten lA alnar if"ån
hu,arandra. Då nu 20 stolpar på sidorne riro nedsatte,

bliJwa 2 ö./i ige, af hu,ilka en nedsrittes midl uti hv,arje

Salwel, crt hu,ardera har 7 I/2 aln på hv,ardera sidan,
haruppå laggas bjelkar som swara emot ladans bredd
htailka inhuggas uti stolparna, och forbindas med
s t a r ka ö.ft; e r t r cin, hu, a r p å ta h" e s ni n ge n s e dn n up s ti t t e s

och tcickes med halm eller brcider lfrån bjrilkelaget
beslås gaflarna med brrider eller tillskitas med ene-

ris; dock lemnas på hwarje en öppning af I I/2 aln i
framkant, hwartil måste wara luckor nted gångjrirn.
Wriggarna.flans ock af eneris, bagge gaJlarna på Ia-
dan kunnajcimwal tillflatas, allenast påhwarje lemnas
en öpning af "fyra alnars langd, hwarigenom boskap,

hcistar och sv,in ntågtt hat'an.fri til- och utgång. På
denna ladan lentnas icke gerna någon öpning til
h'eaturens gång på norro eller östra sidan, eller om
sådant ej kan undu,ikas, böra portar srittas för desse

öpninga4 hv,araf den östra om wintern stadigt står
öppenfor kreaturens gång, då den norro rir tilsluten,
och twrirt ont tilslutes den östra ont sommeren och den
norra öpnas; men sedan sommarhettan tir förbi, fa
btigge portarna stå öpna, crt wridret ntå obehindradt
spela.

Sedan byggnaden tir upsatt, måste all den odugliga
jorden upgrafwas, högst til tre alnars djup, ty då
kokningen i ladan skal ske, rir icke görligt, at upkasta
den til utlakning rimnade jorden på stöme djup, i den

.förra jordens stcille måste onnor til Saltpetters wtirl
och kokning tjenlig jord inft)ras i lsdan. Btista salt-
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pette$orden tiltagas ochbeblandas af spåndynga, halst

af Bok, Ek, Björk, Asp, Ask med flere dylika trcislag,

samt de s:pcidare grenar nted laf af desse slagen, dock

icke .för mygl{s1 af Ahl, detta blandas nted Satsopor,
eller der de e.i.fas, med swartmylla, medan denna sy-

nes .för sen, arpblandas den mecl hv'itgt"åblek- eller
gulsand eller .iordntcirg, sortt forut .fi usit mör, cifiven

svyindynga, höns och manniskotrcick, utlutad aska,

brcind och sönderslagen tegelsten til nötters storlek,

fyllning, som ligger ncirmast 4ålfv,et, ncir gantla hus

rifiuas ned, besynnerligen under gamla och otcita loga4

detta alt blandas och lcigges i gropen at rutna. Af detta

.får man efter några år frukten, dock betalar icke Jörs-
ta kokningen så v,cil ntödan, som sederntera, då jor-
den efier några års hwila åter blifu,er utlakad. At
tutiinne portar ciro på ladan, det sker derföre, at
lo'eaturen uti owcider och hetta ntå ht)r gå in, at aJldgga

sin dynga och urin.
Skulle ntan wid första utlakningen -finna.iorden

wara.formycket fet eller mager, torr eller wåt, så bör

sådant hjelpas. En ah.far fet jord upblandas nted sand

oclt b.jorke laf samt des sntå qwistar. Den mugra jor-
den bcittras med gödsel och fodervtrak utur bås och

spilter, samt nted matjord under wåningsrum, brygg-

hus eller ladugårdar. Ar jorden för torr, blandas den

med alelöf och sleris, santt be.ft'tktas med urin. Den

v,åta jorden uttorkas med oduglig halm, som lcinge

legat på taket, somt nted sntått biörke ris och des lof.

Wid blandningen bör ntan ganska u,cil akta sigför alt,

sont innehitller något frcimntande salt, eller någon seg

.fetnta, hv,arigenont lakningen bli.fv'sv besv,cirlig,

Saltpettret oartigt, och h"utel v,ått, sådane riro olutad

aska, gips, kalkband, kall<stensjord, kött- och saltlaka,

hwilka gifwafrantmande salt, nten enfet jordförorsa-
kas, ncir döda as nedgrcifuas, cifv,en affeta örter, ale-

ris och laf, .fina och sega lerarter. Man .får icke

upblanda jorden nted gråsten, ei eller med spån af En,

Furu eller Gran, som har kådi uti sig. Salmn kan ej

beqvtcimligare hjelpas, an under bestdndig skumning,

då luten kokas. "

liv under den kalla och mörka årstiden. De lämnade

dock av naturliga orsaker urin efter sig.

I augusti 1770 utlovade Kungl. Maj:t 50.000 da-

ler kopparrnynt till den som "varkstcilte och riktiga
be.fundna rön slyrka bcistct och kittaste scittet att till-
verka Saltpeterjord och tillvcirka Saltpeter. " Om nå-

gon erhöll belöningen har jag ingen uppgift om.

Fortsrittning i ncista nummer av AROSIANA
Brage Lundström

Förbundsförsäkringen
Förbundet har, efter utredningsarbete av Carl-Axel
Ringsparr i Nässjö, tecknat en olycksfallsförsäkring
lor medlemmarna i Sveriges Släktforskarforbund. För-

säkringen är tecknad hos Försäkringsaktiebolaget
Skandia (Region Stora Företag och Organisationer) och

gäller från den I februari i år ( år 2000 ) och ett år

framåt. Premien är satt till 1,20 kr per person (med-

lem) och år.

Den kollektiva olycksforsiikringen avser ersättnings-

momenten medicinsk invalitet (med ersättningsbelopp

10 basbelopp), ekonomisk invalitet (20 basbelopp),

dödsfallskapital (0,50 basbelopp), läke, rese- och

tandbehandlingskostnader (nödvändiga och skäliga

kostnader), rehabilitering (2 basbelopp), samt merkost-

naderna personliga tillhörigheter (0,50 basbelopp) och

extra kostnader under den akuta läkningstiden (3 bas-

belopp).
Giltigheten är vid olycksfallsskada som drabbar den

försäkrade under affangemang i regi av Sveriges Släkt-

forskarförbund eller dess föreningar samt vid resa di-

rekt till och från sådant arrangemang.

Vid inträffad skada skall den skadelidande vända

sig direkt till Skandia. Försäkringsnumret erhålles där-

vid fi'ån förbundet.
Försäkringsvillkoren (senast fastställda 1 999-03-01)

kan fås från Skandia eller från förbundet.
Från Angelciget 2/00

Nva mikrokort.
Linnö beskiver en tillverkningsmetod som är nära Mikrokort köpta vid Släktforskardagarna i Linköping.

hundraåräldreännärsjuderietverkadehakommittill Födda, vigda och döda åren 1860-1897 från följande

Norrbotten, eller i var;e fall fått någon stöme betydelse. socknar: Björklinge, Bred, Enköping, Tierp och Älv-

Den utgår från skå1ska förhållanden ocl-r i viss utsträck- karleby. Dessa kort är placerade i släktforskarrummet

ning med produkter som avviker från de som finns i på biblioteket.

nordligare trakter. Ex. fanns ju inte norrbottningarnas

kor invid gården sommartid, utan dom befann sig i

skogen. Mjölkningen skedde dessutom på ett annat Citatet:

ställe än under vintern. Längre tillbaka producerade Trettondagenfirar vi till minne av den tid då det cinnu

koma knappast någon mjölk alls under vintern. Detta fanns upp till tre vise mdn i vdrlden.

beroende på att korna svältföddes eller bara hölls vid GÖsta Rybrandt
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Ifyllt korsord lämnas senast på medlemsnötet i april 2001 . Glöm ej namn, adress, telefonnr. eller e-mailadress.

Konstruerat av Birgitta Roman. LYCKA TILLI
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\/ågrätt
l. Är en trio.
8. Namnet på en huvudperson

Astrid Lindgrens sasor.

10. E,n av de Joniska öarna.

12. Det -ar i säven.

13. N"vtt elternar.nn på "gam-
rnal" pugilist.

14. Jämlik.
I 6. Säna bete på kroken.

i 7. Musiktecken.
18. Korl rast med intag av

drvck.
2l . Musikaliskt övningsst,vcke.

2i. Växtsläkte - anses var

ogräs.

2-5. Fotbeklädnad.
26. Använder kofiare väg.

27. Ibland efter dis.

28. Har furustock varit.

Böcker efterlvses
Persson A G
Tvanne slaher fran Karlskoga bergslag.

Riiber A-M Drottning Sophia.

Sv ens k or tfor t e c kning I 9 7 4.

Clemensson Per

Sl aktfrtr s ka ! St e g .fö r sreg. (tidigare eft erlyst)

Kopparbergs lcins kalender 193 5-36. Referensbok. (ti-
digare efterlyst)
Sahlberg Gardar
Mera makt at kungen. (tidigare efterlyst)
Sundelius Nils
Upplandska slc;kttavlor (tidigare efterlyst)
Thorsell Elisabeth
Slaktforskning - vcigen till din egen historla. (tidigare

efterlyst)
L'astmunland, svenskt ntittland. (tidigare efterlyst).

Vid inventeringen i nov. saknades dessa böcker. Titta

i Din bokhylla om Du möjligen glömt att Du har lånat

någon av dessa böcker. Glädjande nog har forra efter-

lysning gett resultat och några böcker har återkommit.

Sedan är det låntagare som inte håller lånetiden, så

glöm inte att lämna in den i rätt tid. Det kan vara andra

som vill låna just den boken Du har haft för länge.

Materialforvaltare Gun Envall Larsson

Lod riitt
1. Allligsna viss vlirtlighct
3. l-.iud sotrt kan liankallas ltr

!iockt siden.

4. Hela.

5. Otålig.
6. Kanske ctt vcrk ar Johan

Sebastian Ilach.
7. Julotta.
9. Högtid.
I I. Sveriges statsnrinistel 1 978'

79. förnanrn.
I 5 . Utan inne håll.
19. 2,61 7 liter.
20. Grann fågel.
21. Aterkastat ljLrd.

22. Hög indianskLrlptur av trä.
)d tlöt't kraftiot rnn- " ' '*t'
25. En variant av s1ek.

Tips
På mötet där klubben demonstrerade våra CD-skivor
så lämnade Leif Svensson ett bra tips när det gäller
"Dödskivan". Han omtalade hur han brukar göra f-ör

att skicka efter bouppteckningen på en viss person.

Från dödskivan söker han på namnet och får alla

uppgifter om den person som han vill ha boupp-

teckningen efter. På skärmen finns då alla uppgifter

som behövs. Sedan förfar han på följande sett:

Längst upp till höger finns tre rutor eller knappar.

klicka på den mittersta som heter "kopiera till urklipp".
Därefter kan Du stänga dödskivan, eller bara öppna

programmet "'Word" eller annat textprogram. om Du

skall söka efter flera innan Du avslutar "dödskivan".

Tryck på redigera och sedan "klistra in" så finr-rs alla

uppgifter i ett program där Du kan redigera texten. samt

skriva till det Du önskar.

Du kan även ha ett ftirdigt malldokument i text-

programmet, där Ditt namn och adress samt vad Dr,r

önskar få besked om, finns ftirdigt. Då är det bara att

klistra in urklippet från dödskivan, skriva ttt brevet.

lägga det i ett kuvert, klistra igen, frankera och skicka

det till den tingsrätt som hanhar ärendet. 
Stun_Ove
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sfmla ktkortet.Det

f)c tt'e systrarna Lundgren, /iån vcinster;

Em.v fadd 1869, Edithfödd 1865 och Olivia född 1861.

N{in farfar hette Carl Lundgren och var född i Väs-

terås 1867. Han hade tre systrar (se ovan).

Syskonen växte upp på gården nr.145 i Westerås

Stads Westra Qvarter. Föräldrarna var sadelmakar-
mästare Jacob Valfrid Lundgren född 1833 i Köping
och hans hustru Emma. född Falk 1833. Emma var

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

OBS! Medlemsavgiften.
N{ed denna tidning följer ett inbetalningskort på

arsavgiften. Var vänlig och betala före sista mars
2001. Det är viktigt att Du fyller i Ditt namn så att
kassören vet vem som har betalat. Den som betalar
tamiljeavgift skalt också namnge sin partner så att
namnet kan komma med i vårt medlemsregister.

dotter till organisten och klockaren Carl Erik Falk i
Lundby församling i hans äktenskap med Anna Chris-

tina Sörberg.
De tre systrarna Lundgren förblev ogifta. Olivia lo-

vades visserligen bofi av sina föräldrar mot sin vilja
när hon var 16 år gammal. Hennes tillkommande var

välsituerad men många år äldre och Edith berättade

gärna och med stor förtjusning hur hon hjälpte Olivia
att skriva det brev, som avslutade förbindelsen.

Olivia utbildade sig vid Tillskärarakademien i Stock-

hohn och blev så småningom direktris hos klädes-

firman Möller i Västerås. Edith blev lärarinna och utö-

vade hela sin lärargärning i Västiädra skola i Dingtuna.

Emy var hemmadottern, som skötte hushållet så länge

föräldrarna levde. Efter deras död bodde hon tillsam-
mans med Olivia.

Den 30 oktober 191 I erhöll Olivia och Emy lagfafi
på Hammarby Stadshage nr.1. Edith brukade berätta

hur hon. när hon stod och såg släkt och vänner rcija på

tomten, fick iden till namnet Viiia Röja. Länge var

adressen helt enkelt Villa Röja, Västra Förstaden. Väs-

terås. men nu är den kort och gott Sveavägen 18.

Olivia och Emy lät bygga en tvåfamiljsvilla, där de

själva bodde på nedervåningen och hyrde ut den övre.

De drev " Systrarna Lundgrens syateljd " och arbetade

där båda två. När Edith gått i pension flytade hon in

hos sina systrar. Jag kom till Västerås med min familj
1951 och då fanns det fortfarande många som mindes

"fröknarna" när de i sina långa vita förkläden arbetade

i sin äiskade trädgård.

Edith levde längst av syskonen. Hon avled 92 är

gammal 1957. Villa Rcija gick iarv till min far Adolf
"Adde" Lundgren, och förblev sedan kvar i släkten

fram till 1996, då den såldes.

r . . . . .. . . :.T::::::::
Nya böcker
"Arkivkonst" Ärsbok för
arkiven.

Riksarkivet och Lands-

Ärsbok 2000 för Bergsiagsarkiv.
S1äktforskarnas ärsbok 2000.

Smedhäfte nr. 11 med namnen Lybeck, Ringel och

Vieweg.

I utkanten av HUDDUNGE, Den närsynta drängen från HARBO,
finns det en liten bjorkdunge. var ute letade efter sin so.

Där man av våren. När han gick där och spana

ser första spåren. så kom där en trana.

Det vet ju varenda unge. En gås uppå styltor kan jag väl tro.

Birgitta Roman Birgitta Roman
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Exempel på ovanliga dödsorsaker i Västerfärnebo 1900-1927

1900-02-08 Afhände sig livet genom lufistrupens 1914-03-24 Själfmord genom.iärnr'ägsskada.

afskärande med en tälgknif. 1914-0-5-05 Själfhrord genorr skjutning.
I900-05-)6 I Innnrirrkning af hjärnan. 1915-05-2,5 Siälthtord. skada genor.lr anr'ändandc al'

1900-09-27 Afhände sig livet genom dränkning i slaktn'rask.

Svartån vid Islingby. 1915-09-02 Olycksfall under hökörning, slörtade ned

1900- 1 1 - 1 2 Olyckshändelse vid nedtagning af ett trösk- fr'ån skullen ocli bröt ryggen.

verk då vandringshjulet föil över honom. 1 915-09-23 Olycksfall vid cykelåkning Anträffad i dö-

1901-07-21 Olyckshändelse genom ovarsamt hante- ende tillstånd å allmän väg.

rande af skjutvapen. 1917-05-14 Krossning imaskin. Olyckshändelse i Väs-

1902-03-29 Olyckshändelse vid sågning af virke vid terås hytta.

Fors såg. 1917-05-29 Själfmord genom drunkning iViggbosjön.
1902-05-15 Självmord. Dränkte sig ienvattengrop. 1917-06-19 Träffad och dödad av blixten utanf-ör en

1902- 10- 1 7 Befanns. ensamboende, iigga död på gol- lada.

vet i sitt hem. ' 1917-ll-07 Fract compl cranie. Flästspark.

1903-03-27 Anträffades död i sin bostad genom häng- 1919-03-06 Olyckshändelse. FölI baklänges och slog

ning. huvudet.
1903-05- 12 Dränkte sig under sinnessvaghet i en källa 1 919-05- I I Drunkning, själfmord. Spanska sjukan.

invid byn. 1919-07-27 Olyckshändelse, överkörd av tåget.

1903-05-17 Afhände sig lifet genom dränkning i ån 1920-08-24 Olyckshändelse. kullkörning med motor-
vid Rosshyttan. cykel.
1903-09-17 Självmord medels revolverskott i tin- 1921-04-17 Självmord. Lade sig framför tåget.

ningen. 1921-12-06 Självmord genom hängning.

1904-02-29 Hängde sig själv i sitt hem under sinnes- 1925-02-16 Olyckshändelse brännskador.

förvinning. 192,5-06-09 Föll ner hårt från ett hölass.

1904-03-23 Afhände sig livet genom hängning i sitt 1926-01-29 Ettträd föll över honom. (Fractura Crani).
hem. 1926-02-18 Olyckshändelse. träflad av ras i en grus-

1904-08-06 Olyckshändeise genom förtärande af salt- grop.

syra. 1927-02-27 Självmord, sköt sig.

1904- 1 1-08 Sköt sig själv i Solnaskogen i närheten av 1927 -04-20 Oiyckshändelse, kullstöttes av en automo-

Stockholm. bil.
1905-05-26 Afhögg 2515 under sinnesförvirring sin 1927-09-10Olyckshändelse,kullkörningmedautomo-
friska arm och afled af förblödning. bil.
1905-06-25 Drunknade under badning i Hörendesjön. Sammanlagt med artiklar i tidigare numner av

1906-06-03 Död genom fortaring af attikssprit. Arosiana redovisas bara206 dödsnotiser av 8007 som

1908-09-11 Död genom olyckshändelse vid tröskning. avlidit under tiden 1 830-1927 . Jag har inte tagit med

1910-06-26 Drunknad genom att falla i en brunn. sjukdomar och ålderdomssvaghet, som är domine-

1 91 0- 1 1- 16 Hängning. Antagligen i följd af påkom- rande. Olyckorna är vanligast med 79 fall. Under slu-

men sinnesförvirring. tet på perioden kommer de nya moderniteterna in, som

I 91 0- i 1 -27 Olyckshändelse fall från ladugårdens hö- orsakar cykel- motorcykel- tåg- och automobilolyckor.
skulie. Anmärkningsvärt är att det har begåtts 44 självmord
1911-01-26 Blottad ryggmärg. och att 36 personer drunknade under samrla tid. Fem-

191 1- 10- 12 Drunkning i Västerås hamn. Liket påträf- ton stycken har dött av olika förgiftningar och tre per-

fat 3 maj 1912. soner har mördats.Vidare har fl'ra dött av rusdrycker.

1 91 1 - 10-21 Hängning, själfmord. en har dött genom att bli träffad av biixten och en har

1912-06-20 Föll i ett kar med het vört och drunknade. träffats av en hästsoark.

1913-03-24 Själf förkortat sitt lif genom att dränka sig Sven Olby
i en brunn. Citater;
1913-08-1 1 Olycksfall, svårt skadat av åkdonet efter Kvrkogårdarna ar fitlla av mcinniskor som var oerscittliga.

skenande f;ird. Otto Graf von Lambsdor/f
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Släktforskarnas Hus i Leksand
['ran gamla Sockenstugan vid Kvrkvallen har vi inför
somrnareu 2000 fl1ttat till Moskogen, vid Leksands

s(ldra infart. Över 400 fräscha kvadratmetrar som vi
hoppas ska bli fullt utnl'ttjade året runt!

Vårt nya hus har helt andra anor än den gamia

Sockenstugan: Byggt som takpannefabrik på 1950-ta-

lct. mycket populär dansrestaurang Sanddalen - un-

dcr 1970-talet. (fdrrnodliger-r är det många i yngre ge-

ncrationer som bokstavligen kan räkna sina anor från

hr-rset under den tiden!), restaurangskola i början av

80-talet och från 1986 fiikyrka. Och nu tar Släkt-
lirrskarnas Hus vid i Moskogen.

Så heter området och så heter det utmärkta hotell

ocir värdshus som dr v är närmaste granne och med vilka
r i har ett fint samarbete, inte minst när det gäller pri-
set för övernattning när man uppger att man forskar

hos oss! På Hotell Moskogen finns även värdshus där

dr-r kan äta såväi frukost- som lunchbuffö och middag.

Det är lätt att hitta till oss - ett par hundra meter

fran riksväg 70 om du kommer med bil eller buss sö-

derifrån. Kommer du med tåg till Leksand blir det en

nagot längre promenad än till vår garnla lokal. Totalt

rör det sig om ca 1.7 km (;ämfört med 1,3 till den

garnla lokalen). Taxiresa kostar ca 65 kronor om du

boliar den som tågtaxi!
Vi har mycket gott om parkeringsplatser idirekt an-

slutning till huset. Vill du stanna över natten med hus-

vagn går det också bra - även om vi inte kan erbjuda

campingplats-service. Annars finns som sagt Hotell
N{oskogen 100 meter åt ena hållet och STF:s utomor-
dentliga vandrarhem 250 meter åt andra hållet för den

som behöver övernattal

Vad nytt innanför väggarna??
Direkt vid entrdn märker du den forsta skillnaden. Ingen

besvärlig trappa! Innanför dörrarna möter du ett väl

tilltaget kapprum. Här finns låsbara skåp där du kan

fön'ara kläder och de värdesaker du inte vill ha med in
i fbrskarsalen. Här finns sex toaletter varav en för han-

dikappade. Vi har skapat en utställningshörna i entrdn.

I)är kan företag och organisationer hyra plats för att

i isa upp sig och där gör vi våra egna små utställningar.
När du kommit in i forskarsalen ligger receptionen

direkt till vänster. Det är dit du kommer när du ringer
eller faxar för att boka tid. Här skriver du in dig och

betalar vid din ankomst. Här kan du köpa diverse litte-
ratr"rr. släktforskarprogram för dator, CD-skivor, hj älp-

blanketter. antavlor mm.
Här får du även information och hjälp med allt det

praktiska kring din visteise hos oss och i Leksand.

Forskarsalen är nästan dubbelt så stor som tidigare.

Totalt 45 läsapparater finns tillgängliga. Nu kan släkt-

forskarföreningar fylla en buss och komma hit t.ex.

över en helg. Det finns plats för alla och reskostnaden

kan fördelas på fler! Pärmarna med mikrokorl finns

lätt tillgängliga i bokhyllor som löper genom lokalen.

Kursverksamhet
En del av läsapparaterna används företrädesvis för vår

ökande kursverksamhet. med ett kursmaterial som vi
själva arbetat fram, vilket går ut på att lära sig tyda de

gamla kyrkbokstextema. Under kursema använder man

sig av eget material och forskar kring den egna släkten

i stället för att hålla på med fingerade uppgifter.

I vinkel mot forskarsalen finns en bra lektionssal/

sammanträdesrum med plats för upp till 30 personer

beroende på möbleringen.
Mellan forskarsalen och lektionssalen finns en cafe-

del. Där finns kaffebryggare, vattenkokare. kylskåp och

mikrovågsugn. Där kan du som besöker oss fixa ditt
eget fika eller din egen lunch - om du inte vill ta en

nypa frisk luft och gå till Moskogen för att äta. Du
som vill kan beställa fika eller köpa en paj eller przza-

bit for uppvärmning. Säg bara till i receptionen. så ord-

nar vi det!

I cafdet finns ca l5 sittplatser och längs väggarna

har vi ställt i ordning ett spännande referensbibliotek
i samarbete med föreningen DALFOLK. Där finns en

stor och växande samling av böcker om genealogi, emi-
gration, lokalhistoria, topografi, etnologi och sådant

som i övrigt kan vara av intresse för en historiskt in-
tresserad släktforskare. Här finns tidningar från de ca

50 släktforskarföreningar som vi och DALFOLK idag

har r-rtb1.te med. men vi hoppas på att så småningom
kunna ha samtliga föreningars mediemsblad tillgäng-
liga. En hylla för allt material kring EMIBAS finns

strax intill cafdet.

När det gäller forskningsmaterialet har vi flytat med

oss det vi hade i våra tidigare lokaler: samtliga
husförhörsläng-
der från hela
landet, folkbok-
foringsmaterial i
övrigt till och
med 1928 samt

ett brett sorti-
ment av boupp-
teckningar. Vår
strävan är att

Iti

En av .fors kat"s ct I ar n o
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sllccessivt komplettera med de senaste årgångarna ar'

fblkbokföringsntaterialet och att komplettera med de

serier bouppteckningar sou fättas.

Hos oss har du via dator rned CDROM-läsare är'en

tillgång ti11 söderskivan. dödskil'a. koniplett emigranl-

databas mm. Du kan även mot en avgift gå in på

Internet och söka uppgifter.

Personal
Vi är nio personer som har våra arbetsplatser vid Släkt-

forskarnas Hus i Moskogen, Leksand. Som gäst hos

oss möter du i receptionen Sylvia Lekare och Pia

Nygårds. Pia arbetar även med ekonomi och med viss

uppdragsfbrskning. Chri stina Andre as sott ansvarar för

forskarsalen samt Emigrantdatabasen EMIBAS och

övrigt emigrationsmaterial samt Intemet. Forskare med

ansvar för kursverksamheten är vår nestor Birgitha
Johansson. Ing-Marie Börjesson är forskare med an-

svar för uppdragsforskningen och textning av antavlor.

Till sin hjälp har hon Leif Ericson, som uppdragsforskar

och assisterar vid kurserna, samt Birgitta Sund van

Deetjen som även skannar och bygger databaser av

vårt utrednings-material. Siv Målar ansvarar för
bouppteckningsmaterialet och hjälper till med upp-

dragsforskning.
Även om var och en har egna ansvarsområden gäl-

ler principen "en för alla, alla för en". Som forskare

hos oss frågar du den som finns tillgänglig i forskar-

salen om du behöver ha hjälp.
Föreståndare är undertecknad, Perhåkan Forss, som

även är verksamhetsledare för det digitaliseringspro-
jekt som är förlagt till Rättvik.

Tider och priser
Vi har öppet måndag - fredag. Vi har även enligt sär-

skiid överenskommelse heigöppet för grupper och för-

eningar. Från ungef?ir 15 juni till 15 augusti tillämpar
vi sommartider med öppet måndag-torsdag 08.00-

21.00 och fredagar 08.00-16.00.

Resten ar'åre1 l-rar vi irppet vardagat'08.00-16.00 -

utom onsdagar då det iir kr'ällsiippct året runt trll I1 .00.

Vid r,'årt öppethållande clier kl.l6 sköts scnicen trll
våra forskargäster av en "fiivilligkår" li'årt förcningcrt

DALFOLK. Det är ett 15-tal släktlbrskarc 1l'ån Da-

larna som på detta sätt gör det mö.iligt att ha r"rttjkal
Ä^netlrållarrri.'

Prislistan gäller från I maj 2000

Timn're
Halvdag 8-12 alt 12-16
Kväll l6-21
Heldag
Heldag + kväll
5-dagarskort -15 aug-15 juni

-15 juni-l 5 aug

Forskarhiälp vid behov

Utredningsuppdrag

Logotyp
Vi har inte bara byt bostad utan även

logotyp - en järnskodd gammal

träspade med en kurbits på skaf-

Spaden för den grävande verk-
samhet vi ägnar oss åt. Kurbitsen
för att markera vår lokala tillhörig-
het. När du besöker oss så förstår
du ännu bättre varför kurbitsen är

med.
VÄLKOMMEN!

ser u1 så här:

40:-
1 10:-
140:-
200:-
250:-
750:-
I 000:-
200:-/h
300:-/h

Perhåkan Forss

Föreståndare

Bo Pettersson

Styrelseordförande

ERBJUDANDE TILL ALLA SLAKT-
FORSKARFÖRENINGSMEDLEMMAR!

Klipp ur och ta med denna talong till
Släktforskarnas Hus i Leksand.

Mot uppvisande av talongen får du forska upp

till en dag for halva priset.

Gäller under tiden 1 okt. 2000 - 3 1 rnai 2001 .

En del at'personalen har santntanstrålat i receptionen
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Lästips

Sanrmanställd av Inga Löfgren.
I Västerås stadsbiblioteks Västmanlandssamling finns böcker om både landskapet och

Nedanstående lista är ett smakprov på böcker om särskilda orter.

Almgren, Hans

Bark, Hernfrid
B.f örnänger, Oskar
Enochsson, Runa

F:rixon, Sigurd
Erixon, Sigurd
Färnestrand, Helmer

Gunnarsson, Barbro
Hediund, Ruth
Höjer. Signe

.lansson, Assar

.Iansson, Assar
Jonsson, Per

Larsson, Dagny
Lindqvist. Artur
Lorichs, Ludvig
N{ats, Edvard
Montelius, Sigvard
Nordvall Georg

N1'blom, Peter

Olsson, Sven
Palm. Karl-Axel
Teijler, Börje

Wejryd, Harald
Öberg, Theofil
En socken och en sjö :

Alla tiders Arboga
llr S kinns katte berg s bygde ns his t oria
Köping från forntid till nutid. 2:a uppl
Från småskolehuset vid Stenläggargatan till
Kyrkbacksgården (Vristerås)

Skultuna bruks historia del 1

Skultuna bruks historia dei 2

Kilboboken:
Byar, gårdar och människor (Viisterfiirnebo)

Anteckningar omkring Karmans bo

Vcisterås befolkning vid slutet av 1600-talet

Kring en bergsman sgärd (I'./orberg)

IJr Kumla sockens historia
Enbok omSula socken

Finntorparna i Mången
Sötrabrunns historia
Staden som försvann (Grytlryttan)
En bok om Odensvi socken

Ramsberg
Metropol i Mälardalen (Vristerås)

Soldaterna i Badelundu
Fagersta som vi minns det

Burskap och makt (Vtisterås)

Så gick det till i Noro
Hallstahammars kommun
Kolbiick, Svedvi, SriiÖy och Berg.
Del 1. Forntid Medeltid Vasatid

Del 2. Stormaktstiden
Furby.' En styckad socken och en plundrad kyrka

Sr.rrn socken

Vtistervåla mitt i Bergslagen

Dingtuna sockenbok
I rsta hembygdsförenings j ubileumsskrift
Kar b e nning en bergslagssocken

1 98s
1974
1 989

1991
1921
193 5

1 990

197 6

1 980
1969

1954
I 950

1 989
1 988
1972

193 8

1 989

r993
r994
1 985
1 988
1 990

I 984
1987

t992
t953
I 990
\992
1993

1984

r97 4

vNcaez
vNcaez
vNcaez

vNcaez
vNcaez
vNcaez
vNcaez
vKc
vNcaez
vKc
vV
vNcaez
vNcaez
vNcaez
vNcaez
vLs
vNcaez
vNcaez
vNcaez

vNcaez
vNcaez
vNcaez
vNcaez
vNcaez
vNcaez
vNcaez
vNcaez
vNcaez

vC
VQZ

VQZ

Norbergsboken : En sockenbeskrivning

i'framför signum betyder att boken ingår i bibliotekets Västmanlandssamling.

Sigr-rum med z på slutet anger böcker som har förklarande namn på bokryggen.

ä; ;;; ;;;;; ;;';;'';;, ;;;;';;;;;;' iu',i,,ni;i,, böcker
.,västmanlands 

län i litteraturen lggg" västerås stads- och ett urval uppsatser och artiklar ur periodiska pu-

bibliotek som är ett särtryck ur: blikationer. Foldern den är i A5-format och finns att få

\rästmanlands fornminnesförenins och Västmanlands på biblioteket.
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EfterlysninEar
Nummer ll200l
Jag söker någon som känner till namnet Dellvik. Min
ff ff fm m Susanna Dellvik föddes 1760-12-09 i
Tillberga. Hon stod som oäkta men fadern var angiven

som Anders Wilhelm(?) Markus(?) Dellvik och mo-

der Stina Larsdotter född 1739 (troligen i Västerås).

Mor och dotter flyttar 1765 till Västerås och där är det

stopp. Jag har sökt och sökt. Susanna flytar i vuxen

ålder till Saia och bär namnet Dellvik, där gifter hon

sig och där dör hon. Kanske någon har ett tips om Su-

sanna Dellvik och jag skulle vara tacksam om jag fick
ta del av detta.

A,I.v.h. Ann Marie Lindbersh.

Nummer 212001

Jag heter Ingemar Källström och har hittat en anfader

vid namn Carl Fredrik Groth född i Västerås 1761-06-

08. Är 1795 fär han och hans fru Sara Magdalena Falk

född 1773 i Norrlälje ett barn i S:t Johannes f-örsam-

ling i Norrköping. Vore intresserad av vem föräldrarna

till denna Carl Fredrik Groth var och var de kom ifrån.

Även hennes föräldrar är jag givetvis intresserad av.

Om någon känner till dessa famiijer så vore jag tack-

sam att fä veta detta' 
Insemar Karstrand

Nummer 312001

Vid en utredning som jag deltagit i om en kvinna vid
namn Mär1a Palander så stod det på hennes gravsten

följande:
Htir under hvila fbrdont Inspectoren witl Kongsor ntt

hos Gud sal; Sven Siaberg, ftdd i Skrcidaröd och Skåne

den 2I april 1697 och dadde på Elmhult den 6 novem-

ber l76l samt des Kiciraste ntaka Mcirta Kalanderfadd
i Ragberga och Småland den 29 matj 1698.

Observera "tryckfelet" Kalander istället lor Palander.

Förfrågan gäller dock inte henne utan hennes man Sven

Siöberg. Vad gjorde han i Kungsör? Känner någon till
honom och vet vad han gjorde i Kungsör så ärjag tack-

sam f'ör svar.
Sven Ingvar ltlilsson

Nummer 112000

Är det någon som har kännedom oln en bödel i Väs-

terås på 1700-talet som hette Brandt? Han har en svär-

son som hette Joachim Siwertsson och eventuellt en

son l'id nanrn Fredrik Lindström. Tacksam för svar.
('hrister Bengtsson

Nummer 5/2001
Bilden föreställer
"Gubben" Söderberg

född runt 1851 taget

1936-05-04 utanför
Theodor Bogårdhs
hus på Stationsgatan

6 i Kungsör. Hans
fcirnamn kan vara
Anton. Son till ho-
nom är Gustav Frit-
jof Söderberg troli-
gen född i Tillberga
eller Romfartuna.
1891-01-30. Gustav

är min frus ff. Gus-

tav hade också en bror vid namn Erik samt en syster.

Vad hette föräldrarna och finns det syskon? Vad arbe-

tade han med?
Stis Zetterlil,ist

Nummer 612001

Jag söker ättlingar till Gunnar Andersson, bonde på

Ridön, död där 1756. Han hade två. kanske flera sö-

ner. Gustav härstammar jag ifrån och från Anders Au-
ders kommer Ridölius-släkten. Kan någon hjälpa mig
att komma i kontakt med någon släkting? Jag själv är

född i Västerås och uppväxt i Norrby socken utanför

Sala. Bor nu sedan många år i Västergötland.
Hälsningar Kris tina Ekstener'.

(Lämna eventuella svar till redaktionen så vidarebe-

fordrar vi dessa.)

Svar på förfrågan o'Genantborgare"

Gerts frågade vad detta ord betydde i förra numret av

Arosiana och fick foljande svar från Elisabet Hemströtrl

från Falubygdens Släktforskarförening: Det är en

förvrängd form av ordet "kontigentborgare" och finlls

som tillägg under denna rubrik i Svenska Akademiris

Ordbok. Det betyder att en person har fått tillåtelse att

driva handel i en stad utan att ha fått burskap (rätt alt

vara borgare i stad), mot erläggande av en avgift sortl

kallades "kontigent".

21It ttp : //ur o s ia tru. w e bj u mp. c o m



AROSIAI,{A ruren 2ooI

IRT: Y:;
s oYx az$a

:::'^q:z
IF R U P ZI
L A S G,,'LlO G

SYN/O,1DtG
o R"/1'!,/s \G\o s
Mt'N,/C B

TYPS
UV ID
ROTYBXJ
O(II\A S S L L

KR\A\VUTL
R

OBJORNB
YATSPRÄ
FSAS\BKo
ATV\OX

R

a

1

D

L

Z\U
YN
,/,

v/sÖR
YT
RY
FO

Svar på (träd och busktävlingen)
ATFO BSSUX

LA

RC
ntr
TS
RA
AR

HY
PA

IB
TY
US

RA

U

OKB

UESO
E

F

t

L

T

U

I

L

N

o
X

D

G

o
B

o
L

L

A

N

IT

BE

LC

YN
RN

YP

oo

BU

F

A

T

R

T

L

J

T

S X

/6
o

X

AOER

Det gick att hitta c:a 95 st. Vinnare blev Sten-Ove

Sandell med 6l rätt. Tvåa blev Hans Ägren med 53

rätt och trea blev Maria Olby med 50 rätt. De erhöll

sina priser Llnder kvällen.

Mitt i Västerås ligger Djäkne-
berget. Här finns cirka fem-
hundra ristningar på hällar och

bautastenar inskrivna. i namn

och sentenser. historien om Väs-

terås, Sverige. Norden och onl

världen. nren även sonr vittne otn

ett sällsamt människoöde. Sam

L.idnran.

Sarr tödcles i Slaka församling r.rtanför Linköping

som son till donrprosten i Linköping, Sven Fredrik

l-idman och Ebba Margaretha Annerstedt. I hans an-

tavla återf-rnns clet många präster. Hans farfar. Sven

[.iciman, var kvrkoherde i Tingsta. På moderns sida

literl-rnns bland annat biskopen i Växjö. Gustaf Adolf
I Iumble och David L.r-urd biskopen i Lund. På rnödeme-

siclan har Sanr Lidman taktiskt anor med anknytning

till Västeruis. IVlormors tarfars f'ar var biskopen i Väs-

Carl Carlsson. \'ars barn adlades Cederström.

13iskop CaLl ('arlssotrs hustru var N{argareta Adlerberg

tltrttcr rirkcbiskop Olol' Sn'ebilitrs. LIans norf'ars
lur()n'u()rs nror ('hristiIra GezeIia hlirstammar frirn släk-

tcn (iczclius sont har sitt ttt'sDrulttl i (]esala i Romfar-

tuna liirsanrling.

ar tlctr gick ovanliga ocir tragiska öcien

Antavla Sam Lidman, Diäknebergets skapare
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Förening får tacka alla sina sponsorer till denna täv-

ling: Fiisbergs spoft. Folksam, Hemslöjden i V-ås. VM-
data och Tele2-Kungsör.

tillmötes. Hans äldre bror Carl omkom som ung lojt-
nant då korvetten "Carlskrona" 182[6 kantrade i orkan

utanför Kuba. Den näst äldste brodern. Otto, drunknade

i Kahnarsund när hans segelbåt kantrade i en storm

1858. Hans bror Claes drunknade under skridskoåk-

ning på Glan. i 857. En yngre bor Emanuel var sjöfa-

rare och förblev borta. Den yngsta brodern Johan blev

kapten vid flottan och han klarade sig från att drunkna

i Biscayabukten när l'ran hoppade i det stormpiskade

vatten för att dra upp en sjöman som gått överbord.

Johan och brodern Rudolph fick medalj for livradd-
ningsbragder till sjöss. Sam själv var en lovande offi-
cer, när han fick benet avskjutet av en granat 1850.

Han fick då ändra sin yrkesinriktning och kom på så

sätt till Västerås som lektor. På gravsten på Lin-
de trotsiga ochköpings kyrkogård lät han sätta

trinmferade orden "Fyrtiosju l,vckliga år på träben".

Källor.
Anrep. Sl'enska släktboken Boman. Djäkneberget i

Västerås och Sam Lidman. Elgenstierna. Svenska

adeh.rs ättartal. Göteborgs stifts herdaminne. Linkö-
pings stifis herdaminne. Molin. Stnålandsstudenter i

Uppsala. Sahlin. om C.Y Sahlins och Maria Norden-

t-e1ts härkornst. Sr.'enska ättartal 1890 sidan 2:16.

Växjö herda-

minne. Rättelser och nva anor mottages tacksamt.

Inger Tilstam
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Antavla
Peder Gustaf Samuel Lidman

I B rita Cäthä rt n -L-a ndbe rg
i 1754-09-29 Nonköpings Sankt J
,j 1810-01-16 Tingstad (E)

[Gustäffändbe]g
I 1717-03-08 Skärskind

Komminister i S:t Johannes (E)

Bonde i Tonsjö

Bonde i Påskarp, Solberga

Bonde och ryttare i Kvästa

'Knstihä

177 0-03-02 Kråkenås, GårdsbY

1679-09-28 Stockholm (A)
17 45-03-20 Stockholm (A)
Baron, riksråd

1,1721-02-25
1771-05-12

i Kyrkoherde

I

Chn5tinaTlumblti

tClätif9edäi5fröm
t, 1726-03-21 Stockholm (A)

'1778-06-17 Såtra brunn, Kila
Överste

1678 Annerstad (G)
1732-03-09 Fåmsiö (N)
Kyrkoherde i Femsjö, Småland

1 67 4 -02-20 Jönköping (F)
17 41 -1 1 -26 Kråkenäs, GårdsbY

f 1669 d 1749

d 1711

Lars F(
d 1727

d 1714

d 1735-0 -zö

29 d 1711-06-30

Anna Lunnae
d 1696-09-24

EltSeFet-Brun5ilerg
d 1697

f 1657-03-13 d 1729-10-12

f 1685 d 1733-01-02

t 1642-11-24 d 1708-04-14

11 d 1688-02-22

f 1668-10-02

d 1737-11-08

Fredrik von Mevius-
d 1719

Beata Örnbstedt-

f 1666-04-18 d 1743-06-16

tSamuet Annersleol
1764-02-21
1812-04-22 Tuna, Tensta (C)

1 868-10-01 Linköping (E)

I C h a i föttä U I rrfa-C eile rs i iö m
1 768-02-1 0

I 1833-10-05 Tuna, Tensta (C)

1730
1767

Fämsjö (N)

i Uppsala stift

l- Sekreterare i Svea hoi

l------------..........................-

l--
I

I

I
I

Ebbä Margaretha Annerstedt-
'1798-02-05 Tuna, Uppsala (C)

1 696-03-21
1768-11-20

iFriheninnan

iHenrik fudC

Brussel
Beatelund, Värmdö

1740-12-02
Statsråd

1718-01-29
1764-07-18

j Friherrinna

1701 Marstrand
1767-06-25 Nonköping
Tullförvaltare i Västervik

1 685
1727-08-12

lSekreterare 

i Svea hovrätt

Ir ttp : //u r o s i a tt a. w e bj u m p. c o m

1824-01-15

Lrr'on Mevius

Hedvig Sofia vori 6öb-en
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Avs:
Vasterås S läktforskarkl ubb
c/o Sven Olby
Ragnaröksgatan 12
723 55 Vasterås

FORENINGSBREV
SVERIGE

PORTO BETALT

Klubbens olika dataregister har 110657 poster registrerade enligt följande:

Alunda
l-'ödcia

Döcla

Arboga
Födda

Badelunda
Födda
Födda
I rsta
Födda

1779-1861

1733-1766

1858-1859

1684-17 16

t77 5-1927

1920-t924

603 I

1732

206

oJ /-

4592

24353
6065
18s22

6308
7392

550
1 0268

506
2831

3307

Födda
Vigda
Döda
Västerås
Födda

Födda

Döda
Döda
Vigda
Inflyttade
Inflyttade

poster
poster

poster

poster
poster

Sevalla
Födda

Födda
Vigda

t667-1686
I 836- I 920
I 860- 1 863

t689-1927
t689-1927
r689-1927

1622-17 14

1803-1871
177 s-1779
1 7e0- 1 866
17 11-17 58

1 834- 1 850

1 879- 1 88s

Västerfärnebo

Köping land
lröclda 177 5-1919
Köping stad
Födda

Ramnäs
Döda

Döda

1 830- I 924

6449

8176

1727 -1731

1743-1762 c:a 700 poster

184 poster

poster

poster

Fl,*:.,:*Fd,w,

-*
€.f

Skil.jcbo r illasanrhällc- mccl den stora genomfarten "Stockholmsvägen" som den hette

liinrt (gantla H- 1 8). -\lisot ör'er mitten svns bl.a. huset där DIS-AROS har sina lokaler.

123 (påbörjad)
1702 poster

22 (påbörjad)

poster
poster
poster

poster

poster

poster
poster
poster
poster

poster
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