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Höstens program
Onsdagen den 18 sept kI.19.00.

Irma Sohlman kommer och berättar om bostadsom-

rådet Råby och dess historia fore 1960-talet.

Lokal: Mälarenergis samlingslokal "Kopplingen"

Adress: Carl Hennings gata2.
Anmälan senast 15 sept. till
Larsowe Roman tfn. 021-35 86 91

Vecka 40

Någon dag denna vecka (3019-5110) besöker vi
Rudbeckianska gymnasiets naturhi'storiska sam-
lingar.
Ar pu intresserad, ring Sven Olby 02I-204 94 lore den

2019 för närmare information.

Onsdagen 23 oktober
"Gamla Våsteråsbilder"
Lokal: Mälarenergis samlingslokal "Kopplingen"

Adress: Carl Hennings gataZ.
Anmälan senast 20 okt. till:
Sven Olby tfn 021- 204 94 eller

Gunnar Andersson tfn.02l-12 35 48

Onsdagen 13 november kl. 19.00

Besök i Syrianska kyrkan mellan kI.19.00-21.00.

Samling utanför kyrkan. Adress Narvavägen 90 V-ås

Anmälan senast 10 november till Karin Jyrell tfn.021-

84 15 88 eller Sten-Ove Sandell tfn.02l-620 65.

Onsdagen 4 december kl. 17.30

möte för nya medlemmar på biblioteket. Särskild in-

bjudan sändes till dessa.

Anmålan senast 1 dec. till:
Sven Olby tfn 021- 204 94 eller

Gunnar Andersson tfn. 021 -1235 48
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Ordftirande har ordet
Häromdagen ringde en släktforskare till mig och bad

om hjälp med att finna några anor i Västerås. Tyvärr
kunde jag inte hjälpa henne, men frågade i forbigå-
ende om hon hade några anor i Västerftirnebo, efter-

som vi har ett omfattande dataregister därifrån. Då

berättade hon att hon hade en brudkrona som kom
från den forsamlingen. Snabbt sökte jag på de namn

som hon letade eftet och fann båda två i både fo-
delse- och vigselregistren. En tillftillighet som giorde

henne mycket glad.

Mindre glatt är att Riksarkivets forskarsal i Arninge

håller stäng for ombyggnad fram till 2OO3-OI-07. Även

Stockholms Stadsarkiv håller stängt for ombyggnad

ånda fram till hösten 2003. Vss forskning kan under

tiden bedrivas i lilla forskarsalen på Riksarkivet. Even-

tuella beställningar måste dock göras flera dagar i for-
Vä9.

Den generella sekretessgränsen pä 70 år, har visat

sig vara ett påhitt för att slippa kontrollera om kyrk-
böckerna innehåller någon kanslig uppgift. Enligt tryck-
frihetsforodningen har varje svensk medborgare rätt

att ta del av allmän handling. Arkivpersonalen skall

dock forst kontrollera så att det inte finns sekretessbe-

lagd information i dokumentet, vilket kan ta mycket

tid. Arkiven har inte möjlighet att avsätta denna tid,

och har darfor infort den generella gränsen. Troligtvis
kommer lysnings- och vigselböcker, konfirmations-
böcker och flyttningslangder att slåppas helt fria. Am-
net kommer upp till debatt på riksståmman i Borlänge

24-25 augusti. Mer information kan hämtas från
www. ra. se/ralpdf/sekretess. p df

Styrelsen har beslutat att vara med på utställningen
i Borlänge och ställa ut med ett bokbord samt en dator

med våra register. Har du möjlighet så passa på att göra

ett besök då släktforskardagarna hålls så relativt nära.

Vll du sitta vid bordet och hjälpa till, hoppas vi att du

tar kontakt med någon i styrelsen.

Renskrivningen av Abraham Hrilphers kortregister
pågår for fullt i ett av forskarrummen på Stadsbiblio-

teket. Vll du vara med och utfora en god gärning till
släktforskarnas fromma, tar du kontakt med Peder

Danielsson.
Ett stort projekt som kräver många frivilliga med-

hjälpare har startats av Sveriges Släktforskarforbund.
Som du nog kånner till har man producerat en "Sveri-
ges dodbok 1950-1999", som upptar alla avlidna i

Sverige under ett halvt sekel. Tyvärr raderade Datain-

spektionen tidigt alla namn i registren mellan 1950-

1970. Nu vill vi ha hjälp att leta rätt på de namnen igen.

De finns bland annat i död- och begravningsböcker,

avgångsregi ster (avgångslängder) och personakter.

Adoptera en forsamling som du känner till och anmäl

dig på http://home.swipnet.seÄlossnalsdb.htm, där

finns all information som behövs.

Förra året var det meningen att flera svenska slakt-
forskarorganisationer skulle resa till Amerika och del-

taga i ett stort möte. De kom bara till Paris, dar de nåd-

des av beskedet om terrorattackerna mot USA, och

fick vända hem igen. Nu gör man ett nytt forsök den

8-10 augusti i Ontario Kalifornien. Information finns

på www.dis.se/swed gentour
För ett år sedan nåddes vi av den sensationella ny-

heten att en kvinna var havande med två barn, vilka
skulle fodas med flera månaders mellanrum. Många

tvivlade på uppgiften, och det visade sig senare att ny-
heten var falsk. I våra register över fodda i Väster-

ftirnebo har jag dock hittat ett par, Per Ersson och Anna

Ersdotter iMuren, som fick två flickor, Stina och Anna

som föddes 177I-10-16 respektive 1771-10-19, det vill
säga med 3 dagars mellanrum. Detta har inte demen-

terats, så det måste vara sant!

Väl mött till höstens aktiviteter.
Sven Olby

Tips

Namndatabas över krigsdöda i Finland
19r4-1922

För ett par månader sedan blev en ny viktig databas

tillgånglig for slaktforskarna. Databasen är ett behän-

digt redskap for den som vill utreda vad som egentli-
gen hände den släkting som stupade i kriget 1918.

I detta nu innehåller databasen uppgifter om mer

än 35 000 döda. Nittiosju procent av dem miste livet
under 1918 års krig. Det är värt att notera att databasen

inte är fullständig, inmatningen av uppgifter pågår ända

till slutet av20A2.
Databasen publiceras, med alla sina fel och brister,

redan nu, för att responsen skulle bli så stor som moj-

ligt. Uppgifterna från kommunionböcker och övriga

genealogiska kallor är av stort värde for projektet, som

gärna tar emot synpunkter och rättelser av uppgifterna

i databasen. Dessa uppgifter och rättelser kan skickas

till e-postadressen sotasurmatriil'nk- fi
Databasen år tillgänglig via Riksarkivets hemsida

www.narc.fi eller Genealogiska Samfundets i Finland

hemsi da wwlt'!. g e n e q I ct gi a..fi

http : //h o m e. swip n et. s e/v sJk-A r o si an a
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Presentation av styrelsemedlemmar.

gymnasiet, från 1961 till2000

Karin Jyrell
Född: 1935 i Torsångs

forsamling (W)
Utbildning: Vävlärar-
utbildning vid Johanna

Brunssons Vävskola,
Stockholm 1955-56.
Skolledarutbildning.
Arbeten: Våstman-
lands läns hemslojdfo-
rening 1956-1961, Väs-

terås Stads Yrkesskola,

sedemera Carlforsska
Från 1965 varjag skol-

ledare.
Forskning: Intresset for slaktforskning började redan

pä DTAaalet då en syssling till mig boende i USA var

på besök. Han besökte biblioteken i Borlänge och Fa-

lun där han gjorde efterforskningar på våra
mormödrars sida. Genom honom har jag ett underlag

for en antavla ner till 1500-talet. Här såddes det forsta

froet till att söka vidare.

Gården Skinnars" där jag bodde som barn, är den

äldsta i byn Milsbo med ägare i rakt nedstigande led

sedan i slutet av 1500-talet. En hembygdsforskning

giordes för c:a 8 år sedan. Gården har ffitt sitt namn

efter en soldat. Förste ägaren kallas korpral i kyrk-

bocker från 1645. Gården ägs nu av en kusin till mig

På min fars sida, där släkten finns i Falun, Sundborn

och Leksand har jag ej hunnit forska.

Når jag blev pensionår hösten 2000 bestämde jag

mig for att själv lära mig söka. En träffmed min mans

kusiner giorde att en nyfikenhet tändes, ingen visste

särskilt mycket om rötterna. Jag borjade en kurs på

Medborgarskolan och ett lämpligt objekt att börja med

var min mans anförvanter. Födda i S:t Ilian, Västerås

vidare till Skultuna giorde att alla uppgifter fanns på

Stadsbiblioteket. På farfars sidan har jag nu kommit

till 1690-talet, med farmorssidan har jag haft tur, all

fodelsedata har jag ffitt av en avlägsen slakting.

Övrigt: lntresset fbr folkliv och hembygd har alltid

varit ett stort intresse för mig. Redan i Folkskolan höll
jag mitt första "anförande" om den gård jag r,uxit upp

på, då kanda ägare och inventarier som gått i arv.

Kurin Jyrell

Mitt namn är Anne-Lie
Hellman och jag har
slaktforskat i 5-6 år.

Blev intresserad av
slaktforskning när jag

fick ett släktalbum efter
min mormor som var
från Tyskland. Under
fotografierna hade
mormor skrivit namn
på alla släktingar, dess-

utom når och var de var

fodda. Tånkte lange på att jag skulle vilja veta mer om

släkten har i Sverige men efter ett besök på biblioteket,

där jag såg ett par hängivna slåktforskare läsa

kyrkbocker, tänkte jag att det dar klararjag aldrig!

Däremot gav jag inte upp utan har nu kommit en bit

på våg och tycker det är väldigt roligt att slaktforska.

Jag har hittat slaktingar som bott i Västerås eller rät-

tare sagt i Norrgården, Vallby S:t Ilians forsamling på

1700-talet och även i Skultuna.

Slakt finns i Skåne, Östergötland, SÖdermanland,

Våstmanland, Uppland och i Ljusnarsberg. Jag tycker

också det är roligt att åka och titta på platser dar de

bott och se de torp och stugor som finns kvar.
Anne-I'ie Hellruan

Jag år född 1962 i Väs-

terås och bosatt här.

fubetar som personlig

assistent.

Jag har forskat r c'.a 2

år och främst i föl-
jande släkter Hammar-

ström, Hammarbäck,
Sörman,Flygare, Kihl-
ström, Holst. Jag fors-
kar i foljande socknar:

Fellingsbro, Lillkyrka,
Örebro, Hallefors i

Örebro lan" Fläckebo, Fagersta, Skinnskatteberg iVäst-

manland och dessutom forskar jag i Finland. Jag är

forutom medlem i V-ås Släktfbrskarsklubb åven med-

lern i Dis Aros, Svenska släktforskarfÖrbundet och

Föreningen for Smedsläktforskning
Susonne FlYgare

http : //honte. sruipn et. se/v sJk-A r o sitttr u
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Mötesreferat
"Gaggafton" 02-01-30.
Det anlände ett tjugotal personertill denna s.k. "gagg-

afton", både nyblivna och "gafilla" medlemmar. Vi
fick alla chansen att kort presentera oss och vad vi
forskar om. Efter detta hade alla möjlighet att venti-
lera diverse frågor och problem som man kan träffa
på eller drabbats av i den egna forskningen. Det hän-

der ju både då och nu att man träffar på någon som

forskar i samma område som man själv. Detta gör
att man rätt vad det är finner att man har samma anor

som någon annan i klubben.
Några datorer fanns till hands och där fanns det

möjlighet att undersöka innehållet på klubbens in-
kopta CD-skivor. Namnen på klubbens skivor finns
på annan plats i denna tidning. Utlåningen sköts av

kassören, Gunnar Andersson, till en avgift av 2O kt.
per CD och vecka.

Birgitta Roman, noterade.

Klubbafton 02-02-20.
Vi samlades som vanligt i Mälerenergis samlingslokal
kallad "Kopplingen". Efter information av Peder Da-
nielsson fick vi veta att Mälarenergi troligen ej kom-
mer att flytta från Västerås centrum, utan de råknar
istället med att stanna kvar i de befintliga lokalerna.

Dessa kommer att rustas, varvid "Kopplingen" också

ingår i upprustningen.
Till kvällens klubbafton var Maj-Britt Nergård från

Ludvika inbjuden att berätta om "De okända valloner-
na i Västmanland".

Det var den invandrade Louis de Geet vilken kom
till Sverige är 1627, som tog hit vallonerna. De var
smeder och mycket kunniga. Deras sått att hantera jär-

net gav större utbyte och var alltså lönsammare än det

s.k. "tysksmidet", som dittills varit den mest anvånda

metoden.
Vallonerna kom lorst till järnbruken i Uppland. Det

var främst till Lövsta och Österbybruk de anlände.

Det lorsta spåret av valloner i Våstmanland finner
man i Skinnskatteberg år 1635. Vallonerna här i vår
bergslag kan vara svåra att "känna" igen, då de ofta
ffitt vanliga svenska son-namn. Deras riktiga namn an-

sågs vara for svåra att uttala och komma ihåg. Exem-
pelvis kunde Antries bli Andersson, Jaques blev till
Jacobsson och Nicolas blev Olausson.

Masmästaren var en mycket viktig person vid mas-

ugnarna. Det krävdes stor skicklighet av dem, och de

flesta var av vallonsläkt. Det fanns en tydlig gräns

mellan invandrare från Belgien, d.v.s. valloner, och in-
vandrare från Finland. Det var först på 1800-talet som
dessa gränser började suddas ut.

Maj-Britt berättade underhållande om släkten de

Geer och dess stora inflyande över den svenska järn-

hanteringen på 1600-talet. De Geers ägde en stor del

av de mellansvenska bruken, och till sin tjänst hade de

oftast valloner i de betydelsefulla befattningarna. Se-

dan fanns de små bergsmanshytorna vilka ägdes av

ett antal bergsmän. Dessa var också de som fick arbeta

med det tunga slitet att framställa järn.

De närvarande hade också möjlighet att stålla frå-
gor om valloner i sin egen forskning.

Efter detta sålde Maj-Britt några av sina bocker, och

det var fyra olika titlar som fanns till försäljning denna

kväll.
Noterat w Birgitta och Larsowe Roman.

Årsmöte onsdagen 20 mars 2002.
Denna kväll innehöll ordinarie årsmöte samt floredrag

av Ragnar Fornö om forskning i domböcker. Det var
även prisutdelning i korsordstävlingen och forsäljning

av en lottring. C:a 60 personer var forhandsanmälda

till sammankomsten, men ytterligare några hade kom-
mit. Lokalen var alltså fullsatt. Glådjande!

Till mötesordforande valdes Sven Olby och till sek-

reterare Gun Envall Larsson. Justeringsmän blev Ber-
til Larsson tillsammans med John Limbäck. Dessa val-

des också till rösträknare. Verksamhetsberättelsen, re-

sultat- och balansräkningen var alla i sin ordning Sty-

relsen fick alltså ansvarsfrihet.

Val av ny styrelse.

Ordlorande på I år. Sven Olby omval
Ledamöter pä2 är. Peder Danielsson omval

Sten-Ove Sandell omval

Ledamöter I år kvar. Gunnar Andersson
Larsowe Roman

Suppleanter pä2 är, Susanne Flygare nlval
Anne-Lie Hellman nyval

på I år Karin Jyrell nyval

Avgående suppleanter. Gert Alsenmyr
Nils Sellddn

Revisorer på 1 år. Börje Bertills omval
Berndt Storm omval

Valb eredningskommitt6.
Gert Alsenmyr nyval

Leif Svensson nyval

Val av 3 stycken styrelsesuppleanter, beror på anta-

let medlemmar. Medlemsantalet i klubben är strax över

400 personer. Ärsavgiften lor är 2003 blir olorändrad

http : //h o me. swip n et. se/v sJk-A r o si an a
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100 kr. Familjemedlem betalar endast 30 kr. Ung-
domsavgift (under 2 5 är) är 20 kr. Redaktionskommittd
skall i fortsattningen utses av styrelsen.

Ärsmötet avslutades och dårefter serverades smör-
gås med tillhörande kaffe eller the. Under pausen sål-
des 100 st lotter till ett pris av 5 kr. styck.

Sedan var det tid for Ragnar Fornö från Uppsala att
berätta. Han är styrelseledamot i Slåktforskarbrbundet
och började slaktforska som 15-åring. Det finns unge-
ftir 130 st. foreningar, som iir anslutna till Släktforskar-
forbundet. Under året skall det komma ut en CD-skiva
med Sverigesbefolkningär 197O. Denkommer att inne-
hålla namn, personnummer m.m.

Länsman på 1700-talet motsvaras ungeftir av nuti-
dens allmänna åklagare. I domboken kan man hitta al-
lehanda tvistemåI. Det kan vara om slagsmåI, ågotvisteq
trasiga stängsel, kritter som kommit in på grannens ägor
och tuggat i sig av hans grödor, böter frr svordomar
m.m. Någon påstods ha skyllt grannen for strömmings-
tjuv, men denne forsvarade sig, och säger sig enbart
ha kallat honom for strömming!

Domböckerna brukar innehålla mycket s.k. bygde-
historia. Man kan finna namn och kanske ågare till al-
lehanda ting. Det kan vara kvarnar, gruvor, broar eller
något annat. Namn på torp och gårdar kan finnas an-
givna i domboken eller mantalslängden, kanske 50 år
innan dessa namn dyker upp i kyrkböckerna.

Ett exempel ur en dombok från början av 1700-ta-
let. En soldathustru hade blivit gravid och ville gifta
om sig, eftersom hennes make soldaten hade varit borta
i krig i mer än 10 år. Man antog allmänt att han var död
sedan länge. Men domkapitlet ville inte låta hustrun
gifta om sig. Det fanns ju inga som helst bevis på att
soldaten verkligen var död! Men denna hustru hade
tur. Det var nämligen så att en annan soldat från trak-
ten återkom till sitt torp. Han kunde berätta att han och
soldaten hade haft sällskap under flera år. De hade ut-
stått åtskilliga strapatser, och c'.a 6 är efter att de lam-
nat sina torp hade de befunnit sig i norra polen. Där
fick de utkåmpa ett slag, varuti soldaten blev allvarligt
sårad. Han var dock vid liv ytterligare en tid, men av-
led efter ett antal månader. Kamraten hade varit till-
sammans med den sårade soldaten, när denne avled
av sina skador och blev begravd på platsen. Denne
kamrat kunde alltså rapportera att soldaten var avli-
den. Det betydde att soldatens hustru var änka, och
alltså fri att gifta om sig. Hon behövde inte foda det
väntade barnet utom äktenskapet.

En kvinna var aldrig myndig på den tiden, såvida
hon inte blivit anka. Om hon däremot gifte om sig,
blev den nye maken hennes förmyndare.

Om någon begick sjålvmord var det "rackaren,, el-
ler bödeln, som hade till uppgift att ta hand om liket.
Om någon annan gjorde det, så skulle den personen
bli osalig for evärdiga tider. En s.k. självspilling fick ej
begravas i vigd jord på kyrkogården. De gråvdes ofta
ner på galgbacken, eller möjligen utanför kyr-
kogårdsmuren.

Domböcker finns på "fiche". Renoverade dom-
böcker betyder att domboken är en avskriven kopia,
och sådana skulle lämnas till hovrätten. Dessa kopior
kallas också for renovationer. Saköre iir det samma som
böter och saköreslängder är alltså boteslängder.

Det fanns en domstol i varje härad. Benämningen
harad lorekommer också inom kyrkan, men härads-
gränserna kan vara olika skattemässigt och juridiskt.
fu t gO+ ft)rsvann 'strafibarhbten for barn utom äkten-
skapet.

Antechnt av Birgitta Roman.

Ett |,Ttiotal personer
hade anlänt till loka-
len lor att lyssna till
Inger Ekbom. Hon
berättade om häxor
och häxprocesser i

Sverige under fram-
lorallt 1600-talet.

Häxa betyder un-
gefär "inhågnad
mark" Häxorna flög
till Blåkulla på en
gärdsgårdsstör, och
med på resan tog
hon ett antal barn.

I princip vem som helst kunde anklagas for häxeri,
men det var oftast kvinnor gamla som unga, som åta-
lades for häxeri. Man kan undra varör detta kunde
handa. Man ffir då tanka på att vidskepelsen var stor
vid denna tid, och att det inte behövdes särskilt mycket
fantasi for att "se", både det ena och det andra.

Många gånger var det barn som berättade fantas-
tiska historier om hur de hade {ätt flyga med till Blå-
kulla och väl på plats fätt träffaHin Onde. Anledningen
till anklagelser om häxeri kunde vara något så simpelt
som awndsjuka. Någon kunde sagt eller gjort något
som var annorlunda, eller blivit osams om någonting,
det behövdes inte mycket lor att så att såga "måla fan
på väggen".

I vårt lan har det veterligt ej avrättats någon for häx-
eri. Det har beråttats om den s.k Angsö-pigan, Maria

Mötet onsdagen den 17 april.
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Jöransdotter som var på besök hos sina öräldrar i
Stockholm. De var bosatta på Ladugårdslandet, där
fadern arbetade som snickare. I våra dagar heter om-
rådet Östermah. Äret var 1676 och den 17 april ör-
hördes Maria forsta gången om sina forehavanden.

Hon berättade både det ena och andra om hur hon hade

forts till Blåkulla och vad som där hade tilldragit sig.

Hennes berättelse ledde till att hon dömdes for haxeri.

Hon florhördes åter den 2l april och ånyo 30 samma

månad. Domen löd: avrättning. Dödssättet bestämdes

den 8:e maj och skulle ske genom halshuggning. Denna
utfordes 4 dagar senare. Enligt sed skulle den avråt-
tade begravas vid galgbacken, men i detta fall fick fa-
dern tillstånd att öra kvarlevorna av sin dotter hem till
Angsö. Där begravades hon på kyrkogården vid Angsö
kyrka.

Den som vill veta mer om "häxerierna", kan läsa

Inger Ekboms artikel i årsboken för Våstmanlands
Fornminnesforening 1996. Kapitlet heter "Trolldoms-
processer i Västmanland".

Medlemskvållen avslutades med lottförsäljning,
kaffe och vinstutlåmnins.

Birgitta Roman

Möte fiir nya medlemmar den 15 maj.
\Ä samlades omkring 25 st nya medlemmar till ett in-
formationsmöte i släktforskarrummen på Vasterås
Stadsbibliotek. Närvarande var också större delen av
klubbstyrelsen. Ordforande Sven Olby hälsade alla väl-
komna och uttryckte sin glädje över det stora antalet

deltagare. Det var det hitintills största antal av "nyd'
medlemmar.

Sven talade om och visade var register till fichen
och filmerna finns. Materialet ågs av biblioteket, men

klubben har också både mikrofiche och mikrofilm. Det
iir mest material från socknar utanfor lånet och som
gränsar till vårt län. Församlingar och socknar var förr
oftast samma sak.

När det gäller länsmaterialet så finns det fram till år

1927 .Detär bestållt nya flor åren 1928-30 Det levere-
ras av SVAR i Ramsele, och de tillämpar en sekretess-

tid av 70 är pä kyrkomaterialet.
Från SVAR kan man beställa fiche och varje sats

kostar fin"16.- for $'ra veckors lånetid. Du som har

tillgång till en egen PC med internetuppkoppling kan
åven beställa över nätet. men det år dock någon krona
dyrare per sats.

Jan Larsson är namnet på den av bibliotekarierna
som har hand om slaktforskarmaterialet.

Rummet till vånsteq det s.k. ficherummet innehål-

ler fora ficheläsare och ett par PC-apparater med data-

register, och diir finns också klubbenS litteratur i hyl-
lan till våinster. Vi har en större miingd olika slaktforskar-
tidningar samt också en del referenslitteratur. Referens-
böckerna är ej till utlån.

Biblioteket har möjlighet att tillhandahålla kopior av
både fiche, film och pappersbunden information. De
tar ut en smärre avgtft per kopia.

Kyrkoböcker över flodda, vigda, döda, husforhörs-
och domböcker finns. Militarrullor finns ej framme
utan man fär fråga efter d'essa vid fackdisken. Den dis-
ken passerar man på väg till släktforskamrmmen.

Det finns två anslagstavlor. Den i ficherummet är
klubbens informationstavla. Den i filmrummet är lor
bibliotekets information. I detta rum finns som det lå-
ter, mikrofilmerna och mikrofilmsapparaterna. Där
finns också ett par ficheläsare varav den ena är klub-
bens nyligen inkopta. De övriga är bibliotekets egen-

dom. fu det någon apparat som ej fungerar bör man

anmäla detta till personalen

I hyllorna utanfor "vära" båda rum finns våstman-

landslitteratur. Vssa av dessa ffir man låna med sig hem

via lanedisken, andra är referensböcker.
Där finns också registerkorten över Hulphers släkt-

anteckningar. Detta är ett digert material, men kan också

darlor vara en guldgruva for många forskare.
Abraham Htrlphers levde på 1700-talet. Han skrev

ner olika slaktskapsforhållanden lor många "frnare"
släkter i Sverige. Man kan bestålla fram och få forska i
originalmaterialet. Du har kanske hört någon säga"och
så har vi ju Hillphers"t Ja, han ska ha varit sllikt med
"han Htilphers", som Zarah Leander kallade sin man,

musikern Arne Htilphers.
I datorerna finns olika register inmatade, bl.a.

emigrantregistret, dödskivan och klubbens egna påbor-
jade "inmatning" av olika kyrkoregister. Kassören har

också ett antal CD-skivor till utlåning, mot en smärre

veckoavgift. Om Du har tillgång till egen dator, finns
ju möjligheten att använda den i Din släktforskning.
Det finns olika släktforskarprogram som man kan köpa

och använda. De finns till PC och en del åven till Mac.
Klubben ger ut en egen tidskrift "Arosiana". Den

utkommer med två nummer varje år, vanligen i januari

och augusti.
Just nu har klubben börjat att inventera alla soldater

som tillhorde Våstmanlands regemente. Det är klub-
bens tidigare ordforande Ulla Sköld, som har hand om

registreringen. Har Du furrnit några soldater i din släkt,

kontakta Ulla. Uppgifter hon vill ha är: öriildrar, fru(ar)

och barn. Dessa uppgifter finns inte i militarrullorna.

På annan plats i denna tidskrift finns redovisat klub-

bens CD-innehav och dataregister. Där finns också
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namn och adress samt e-postadresser till styrelsen, ma-

terialforvaltare och redaktionsgruppen. Har Du egen

e-postadress, så var snåll och meddela denna till kas-

sören.
Du vet väl att Du alltid är välkommen att lämna bi-

drag till Arosiana. Har Du anor i länet, presentera då

Din antavla i Arosiana. Du kanske finner "nya" släk-

tingar på det sättet.

Efterlys Dina saknade anor, någon kanske sitter inne

med det Du saknar. För övriE är vitacksamma omDu
talar om vad Du vill lasa om i tidningen och vilken

foredragshållare Du skulle vilja ha på något klubbmöte'

Även forslag på resmål för vårresan. Ärets vårresa fick
stållas in for det var inte någon som hade anmålt sig.

Klubbens hemsidesadress finns längst ner på varje

sida i tidningen.
Sammanställt av Birgitta Roman

Litteratur ftir släktforskare
C. Grill, Statistiskt sammandrag af Svenskaindelnings-

verket.
Gunnar Lagerkrantz, Svenska sjukdomsnamn i gångna

tider.
K.-G. Segland, Almanacka for 500 år - från år 1500 till
år 2000
Kjell Lindblom, Vallonsläkter under 1600-talet.

Albert W Carlsson, Med mått mätt. (Svenska och ut-
landska mått genom tiderna.)
C. M. Rosenberg, Geografi skt-statistiskt handlexikon

öfuer Sverige.
Skatteforvaltningen, Sveriges forsamlingar genom ti-
derna.

Ulla Sköld

"En församling, som hedrar sig, år Bro Socken i
Vestmanland. Af berättelsen om folkmängdsforand-
ringarna inom forsamlingen synes, att intet "oäkta"

barn blifiuit lodt dårstädes under året 1890. Antalet
fodda barn var dock 48.

Redan detta årju vackert, men säkerligen skolavåra
läsare blifva betydliE forvånade, då vi kunna upplysa

om, att icke sedan 1837, sålunda på 53 års tid, ett enda

barn inom denna forsamling blifvit fodt utom äkten-

skapet. Heder åt sådana bygder! "
Detta stod att läsa om i Soderhamns Tidning
1891-01-10

Hittade ovanstående på Rotter
Leif Svensson

vanliga latinska ord i kyrkböckerna.Några
abs
aetas

approberas
brevis
communis
conjuge
copulerades
correction
cum
ejusdem
filia
filius
gratial
hujus
ibidem, ibm
literata
matre
morbus
mortuus
nata, natus

nuptiae
obiit
obitus
parentes
patre
pupillus
renata
renatus
testes

ut supra

uxor
vidua
vita
votum

hkn
hoo

frånvarande
ålder
antas
kort
vanlig, allmän
make, maka
vigdes
straff
med
samma dag
dotter
son
understöd
i denna månad
på samma'ställe
lås- och skrivkunnig
mor
sjukdom
död
född
bröllop
död
död
foräldrar
far
foräldralös
döpt
döpt
faddrar
som ovan
hustru
änka
levnad
löfte, bön, önskan

hwilken
honom

Ulla SköId

Tips
Lokala benämningar och forkortningar av platser vål-
lar stora bekymmer. I huslorhörslängder i Västman-

land förekommer ibland socknen Balun4 vilket är en

lokal benämning på Badelunda.

Papperskopior är ofta svåra att läsa, ibland på grund

av att skriften på originalets baksida också syns. För

att undvika detta kan man vid kopiering lågga ett svart

papper på originalets baksida och kopian blir lattare

att läsa.
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Bouppteckningar
Bouppteckningar har då och då varit samtalsämne på

våra möten. I min egen forskning har bouppteckningar
varit en viktig del. Dari har jag t.ex. sett vad som fanns

i ett hem under olika tider, hur foremål och djur vårde-
rats olika samt lorekomsten av verktyg lor hantverk.
Genom att jämfora bouppteckningar kan man se ut-
vecklingen i samhället och lolja släktens framgång och
motgång. Det har också hänt att jag funnit ytterligare
en generation när socknens husflorhörslängd fattades.
Det intresset kanske inte alla delar med mig men jag är
säker på att informationen om den berörda familjen är
av intresse. I inledningen får man en presentation av

den då levande familjen. Tidigare äktenskap nämns.

Om något gift barn avlidit innan ffir man uppgifter om
dennes ev. barn som arWagare. Eftersom kvinnor inte
var myndiga utan alltid tillhörde en man, farlmake, så

presenteras åven mågarna, ibland med bostadsort och
yrke. Bouppteckningen ger också upplysning om ev.

Amerika-farare.
Nu börjar det finnas register till bouppteckningar-

na, men det är mojligt att hitta dem ändå om man sö-
ker igenom ett par år från dödsfallet.

Innan man börjar måste man veta vilket härad sock-
nen hörde till. Bouppteckningarna år sorterade årsvis
med något enda undantag. Att läsa materialet päfrlm/
fiche är ändå ganska bekvämt. På Landsarkiven är
bouppteckningarna samlade i volymer, som ibland år
c:a 50 cm tjocka. Det är inte sårskilt bekvämt att läsa

originalen, men jag är gladfor att jag fick möjlighet att
göra det. Storleken på volymerna är anledning till att
man inte kunde filma hela sidan utan att förlora text i
kanten.
Exempel:
Kopia ur L'cistra Reksrne FI:3
Ar tllO den 3 die och 4de Januarj instälte sig under-
tecknade uppå anmodan af dannemannen Wäl-
forståndige Eric Ersson i Wesby Lysta Sockn, attLag-
ligen inwentera och wärdera all befintelig Egendom
efter dess afledna Kiåra Hustru Elin Pehrsdotter som
med doden afgådt den 13de Nowember, nästrekne År
177 5, utanbröstarfivingar med nämde Eric Ersson, men
med förra giftet woro foljande Barn och Barnabarn
nemligen" Dottren Anna Larsdotter gift med Lars An-
dersson i Wesby Lysta Sn, Aflne dottren Brita
Larsdotters Barn Pehr Jönsson i Hult Ö.jia Sn, Charin
Jöns Gift med Lars Andersson i Lösasen Ojia Sn, Brita
Jönsdotter gift med Anders Larsson i Wesby Lysta Sn,

Kierstin, Anna och Lena Jönsdotter omyndige samt

afledne dottren Karin Larsdotters barn ifrån Skrafsta

woro drängarne Nils Olsson och Eric Olsson, alla fo-
regående arfiruingar woro närwarande och uppgafs
Egendomen af Eric Ersson, som består af foljande:
o.s.v.

Kopia från Jårvsö No 38

fu t gg+ den 28 mars forråttades Bouptekning efter
Johan Bergs Enka Margta Svendotter i Sör Wåga som
afled den 16 i denna Månad och efterlemnade en Son
Johan vistas i Amerika, samt bonden Lars Halfivarsons
i Öije Aflednes hustrus barn son Johan, dottren Margta
Gift med Soldatson Hans Olsson i Skäftra, dottrna Ka-
rin och Kerstin med deras lormyndare Bönderna An-
ders Eriksson i Wåga och Anders Jonsson i Rödmyra,
Samt dottren Ingebor vistas i Amerika och gift med
Johan Bergvall och en afleden Son Lars, Mågen Hans
Olsson Uppgaf qvarlåtenskapen hvilken anteknades
och värderades Som ölier: o.s.v.

Västmanlands Regemente
Soldatnamn
Soldaternas namn år både intressanta och roande. De-
ras fantasieggande namn var en nödviindighet med
tanke pä attregementet bestod av 1200 knektar och att
det fanns oiindligt många Per Persson, Eric Ersson, Lars
Larsson, Anders Andersson, Nils Nilsson, Jan Jans-

son och kombinationer av dessa namn. Man frr vara
mycket lorsiktig när man forskar om soldater så att
man fär rätt person, når t.ex. tre i foljd hade exakt
samma namn. För att vara säker på att man har rätt
knekt behöver man folja personen i flera rullor efter-
som patronymikon ibland växlar.

Från borjan var de flesta namnen hämtade från våxt-
och djurriket: Björk, Asp, Lind, Ek, Hassel, Ctran, Lilja,
Blom, Ljung, Ncissla, Äolå, Näbb, Anka, Wigg, Svan,

Påffigel, Tupp, Willgås, Höna, Lärka,Nåktergal, Orre,
Örn, Ska{ Falk, Dufwa, Hierpe, Hök,Geting, Humla,
Björn, Kanin, Hiort, Raf, Lekatt, Varg, Ng,Lm, Lake,

Id, Gddda, Giers, Mört, Tbrsk, Å1, Abbone. Tysk, Ryss,

Dansk och Pålack kan ha varit en belastning med tanke
på krigen. Trofast, Vänlig, Modig, Stark, Frisk, Nyk-
ter, Ifrig, Våghals, Jätte, Makalös, Lustig, Liten, Wärre
och Drummel hörde kanske ihop med den lorste som

bar namnet, men somliga fick säkert stå ut med många

elaka skåmt som berodde på namnet. Man kan undra
vad Trummetare hade gjort. Ja, man kan fantisera om
ursprunget.

Runt år 1750 börjar soldaterna anhålla om andra
namn och en helt ny typ av nilmn dyker upp. Biörkman,
Söderqvist, Söderström, Brandhild, Wedberg, Lind-
ström, Lindberg, Berglund, Strandberg, Hall-
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ström,Salström, Hedlund, Norin, Osterberg, Wret-
ström, Ekman, Handberg, Ringbom, Moström, Ahl-
bom, Bergström, Liljeqvist, Kihlberg, Hedman, Dahl-
gren, Åhlberg, Staberg, Engren, Moberg, Forsgren,
Broberg, Lindblad, Lundberg.

Alldeles lått var det kanske inte alltid att överge sitt
gamla namn. Det var mest nyrekryterade som anhöll

om ett annat namn. Bonde bytte till Frobom, lor nå-

gon anknytning till jorden skulle det tydligen vara.

Vilka uppgifter finns i rullorna? Om en knekt dor
finns inget skrivet om honom, vilket däremot oftast
finns vid avsked. Om han dör i tjänsten finns inget skri-
vet om honom i kyrkans dödbok. (Då kan man finna

uppgifter om mannen når änkan dör, om socknen har

en personalienbok.) Md avsked skrivs oftast om delta-
gande i krig och arbetskommenderingar samt kropps-

skador. Om knekten hade tjänat länge och ansågs vara

"ofrrmögen att sig nära" beviljades ett underhåll.
Det var noga med att skador antecknades, för om

knekten skadats hemma utgick inget underhåll utan han
"Casseras". Ibland intygade Regementsfältskären ska-

dans art.
Knektarna kommenderades att arbeta på ftistningar

och de fick också arbetskommenderingar av civil art.

Att vara på {iistningsarbete var inte detsamma som

straffarbete. För att komma dit som ffinge måste man

ffi en dom på sig, "dömd till fiistningsarbete", vilket
var sällsynt. Knektarna var ett slags billig arbetskraft,
som tyvärr alltör ofta lorstörde sig på för tungt ar-

bete. Bråck var en vanlig åkomma. Ett fåtal arbeten

var örlagda till Västerås, alltså ganska nära lor en del

av soldaterna.V som tar hiss och rulltrappa har svårt

att fatta hur folk kunde marschera till Karlskrona och
arbeta en tid och sedan forhoppningsvis vara kapabla

att gå hem igen.

Älder och tjänstetid varierar mycket. De som forst
togs ut i krigen var äldre ån de som togs ut sist. Den

sista gruppen som togs ut till Finland efter 1740 var

tonåringar. 1768 hade den 15-årige piparen OlofHed-
man 2 tjänsteår. En mycket gammal soldat var Fly-
gare, som var 63 är. 56-ärige soldaten Warg hade 41

tjänsteår. Tjänsteåren är säkert riktiga, men frågan är

om han var 56 år. Det vet man lorst när någon slakt-
forskare lämnat in uppgifter om honom. I T777 ärs

generalmönstemrlla anges ibland minderårig volontär.
Frivilliga har mycket sällan ålder och anställningsär an-

givna. Man kan undra varlor de flesta frivilliga var sjuka

vid mönstringen 1773.

Det var inte bara männen som råknades utan också

alla tillhorigheter som gevär och munderingar, skor,

strumpoq kappor o.s.v. Om det fattades något fick man

ange orsaken. Munderingen kunde "felas" p.g.a. att en

man rymt "utan strumpor och skor," eller att alltsam-
mans brunnit upp hemma på roten.

Språket
Sammansatta ord delas ofta utan att betydelsen blir li-
dande. "Ofärdig" kunde man vara i alla kroppsdelar.
"Skadd" skrivs ibland i stället för "skadad", jfr.
"oskadd". "Rymd" är den som har rymt, vilket sällan

htinde. En återfunnen rymling fick 40 par spö. "Sur-
bent" var en anledning till avsked, för med "incurabelt"
bensår kunde man inte marschera.

Den som avskedades var ibland "liderlig". Liderlig
är ett vitt begrepp. I Dalin, "Ordbok öfver Svenska
Språket" stär'. " oordent Ii gt' lefuadsscitt, innefottande
på en gång ldttjq, vårdslöshet, orenlighet, fulleri,
otukt, och slöseri".

UIla Sköld

Båtsmän i Blekinge
Centrala Soldatregistret har forlorat en vårdefull med-

arbetare, nämligen Bror Jönsson i Karlshamn vilken
ansvarat for registreringen av båtsmän i Bleking. Frå-
gor rörande Blekinge tas i fortsättningen emot av Cen-

trala Soldatregistret, Skövde.

e-post : bj ornlippol@1t 4. mil. se

Svenska Soldatregistret
Inde lta soldnter från ." Yngre inde Iningsverkets " period,
1682-1901finns nu på CD-skiva. Skivan kan beställas

hos Ulla och kostar 225 kr"
Ulla Sköld 021-80 46 35

e-post : ullu skol@prtvat. utfors. se.

Av utdragen på nästa sida så visar den övre vad lllla
får fram från mönstringsrullorna, alltså bara uppgifter
om soldaten. Den nedre visar uppgifter som lllla tagit
från sin egen forskning, om foräldrar, hustru och barn.

Det är sådana uppgifter som Ulla vill ha från oss alla.

Titta efter i Din egen forskning och har Du någon sol-

dat i Våstmanland så skicka uppgifterna om soldaten

och hans familj till lllla. Adress sidan 2.

Sten-Ove Sundell
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Prov på utdrag från soldatregistret
SOLDÄTRE.G I STRET VASTI\{ANLAND
Ulla Sköld

Orkangatan 4
723 50 VÄSTERAS
E-post: ulla. skold@privat.utfors. se

Regemente Väsfmanlands regemente
I(ompml Västerås komPani
Rote: Ståltorp

Namn: FYR Olof
Född:
Död:
Dödsorsak:
Hemort:
Släktskap:
Antagen:
Inflyttad:

Fader:
Moder:

Källor:

Kompmi: Västerås konPani
Rote: Tuna

Namn: uGGr,A/ gtlNsr,ol4 Änders
Född: l-7460605 Ort: svedwi
Död: L?881119 Ort: I'in].and Län:

Socken: SURA
Karta:
Kordinat X: Y

Förut kallad: Svensson

Ort: Liin:
Ort: Län'.

Yrke: Grad: Ingen grad angiven
Hemsockerr

Avsked: l744l0ll Tj. år: TransPort:

Är: Utmärkelse:

Yrke:
Yrke:

Karta:
Kordinat X: Y

Förut kallad: Persson
Län: U

Yrke: Grad: Ingen grad angiwen
Hemsocken

Akt/Rote rr VR-05-0084

Älder:
Langd:

Älder: 42
Längd: 173

Rådmansö 1739, GM Västerås l744l0l'l
Noteringar:
Gammal och surbent kan ej hwidare tiena får afskied och som han länge tient blifuit wid Fredrikshall år 1718 blesserad i
wänstra handen och som han sig ej widare kan nähra sig bewiljas honom underhåld af Krigsmanshuset'

Forskare:

Adress: Tfn:

o a a a a aa a a o a a o a a a aa a aa a aa a aa a a a aa a aa a aa a a a a a a a a a a a.a a a aa a a a a a a a aa aa a

Alt/Rote nr \IR- 05-00 87 -17 67

Regemente VästrnanJ.ands regernente Socken:SVEDVI

Dödsorsak:
Hemort:
Släktskap: FAR: \ZR-05-0095-1743
Antagen: L767O425 Avsked: l-7730000 Tj.år: 5 Transpott: vr-05-0087-I773
Inl'lyttad: ar: Utmärkelse:

Hustru: Andersdotter C}.ristina
Född: 17440000 Ort: Sura

Vissel: l-768L009

Död:

Bam:

Per
Anders
I'laria
Lisa
Christina
Erik
Isak

1_7 930000

Fader: Samrrelsson funnvan Per
Moder: Lisa l"latsdotter

L?in: U

Ort: Swedvi Län: U

Ort: Svedvi Liin: U

Född:

1759r_003
L77LO925
1,77 407L2
L7760224
1,7'180822
17AOO625
1783101-4
Yd<e: Soldat No 95

Dödsorsak:

Ort:

Swedwl
Swedwi
Swedv-i
Svedwi
Swedwi
Svedwi
Swedvi

Yrke:

Källor: Mönsterrgllor L768, 1713 Swedv: AI:3 1735-'1 4, AL:3b fol 90, AI:4 L'775-95 fol 75 ocl. fol 88,

AI: s fol 163, v-igselbok
Noteringar: Byter namn till lPunlclom. Kormnenderad på gallären Löparen 17880917 -

Forskare: UtIa Sköld Adress: orkangatan 4, 723 50 Västerås Tfn:
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Normalisering i Soldatregistret.
Hur hittar man i ett datoriserat register? Det ska gå fort
och lätt att ffi fram information. Ska man söka Tiäder
Tieder, Tjäder eller Tjeder? För att man ska slippa göra

fyra lorsök eller flera innan man hittar vad man söker

ska registret ha normalstavning. Sökordet ar alltså Tiä-

der.

Det systemet tillämpas i möjligaste mån, men vad

göra med ord som inte existerar idag. Då fär man lita
på programmets möjlighet att ge forslag vartefter man

skriver in sökordet. Men då ffir man ju inte veta nam-

nets ursprungliga stavning, tänker någon. Det kan man

faktiskt få veta om man läser soldatakten for den sol-

dat som har två namn, både det gamla och det nya.

Däri anges vilket namn som antogs t.ex. Urväder/
Jäderblom som ffir heta Giäderblom. Släktforskaren

har namnet så som det skrevs i kyrkboken och där sta-

vas det kanske inte så som mönsterskrivaren gjorde. I
ett bra register är det normalstavat. Vi arbetar for att

Soldatregistret ska bli bra.

Rapport från en soldatregistrerare.
Nu är jag tillbaka på mikrofilmstadiet igen och för detta

arbete fungerar mikrofilmer alldeles utmårkt. Stadsbib-

lioteket har de filmer jag behöver.

Fortfarande irriteras men också imponeras jag av

Recolids sätt att klippa film. Vilken aftiirside att sätta

inledningen i slutet på en rulle och resten på nästa rulle.
(I Salt Lake City är filmerna klippta så som vi önskade

att de skulle vara här också.)
Vi som köpt film minns hur man fick betala for 10

rullar och av dessa kunde en ha bara nägra varv film,
som mycket väl ffitt rum på någon av de andra.

Det var inte lätt att veta var man skulle börja, men
jag valde att börja 1739. Skriften är inte låttläst men

soldaternas namn kan man folja då. Vid den tiden sän-

des soldater till storfurstendömet Finland for falttåg
mot Ryssland. Halva regementet samlades 23 septem-

ber 1739, marscherade over Uppsala till Norrtälje, seg-

lade iväg 16 oktober, kom 22 oktober till trakten av

Äbo och marscherade till Borgå. De blev kvar i kvarte-
retIVzår. fu l74lhaderegementet 588 man i ftiltarmdn
och 290 man i salärflottan.

Några hade varit med i slagen vid Helsingborg, Moss

och Fredrikshald. Andra var gifta nyantagna män. Av
flera grupper som sändes till Finland i de avgångnes

ställe var den sista gruppen mest tonåringar. En grupp

bestod till största delen av skomakare, skräddare och

andra hantverkare.
Tyvärr meddelades det att klader och skor var i så

dåligt skick att det inte längre gick att laga något. Köld-
skadorna i ryska kriget var omfattande. Armöns åter-
tåg från Finland var ett av de nesligaste återtågen i vår
krigshistoria. (Holm, Kungl. Västmanlands Regemen-
tes Historia del2.)

Anledningen var truppernas dåliga tillstånd och
dåliga anda samt undermålig politisk och militar led-
ning. Resan från Helsingfors till Stockholm varade från
24 augusti till mitten av september och 385 knektar
avled ombord.

Efter kriget fick soldaterna arbetskommenderingar

till Sveaborg.
Under fredsperioden efter ryska kriget var det inte

lika tåta byten på rotarna. Sverige hade en gång måst

arträda delar av Pommern till Preussen och 1757 var
det dags för nästa krig. Det var dags att ta tillbaka det

man låmnat. Sverige hade dålig ekonomi och var inte
militart rustat flor att fora krig. 1000 man ur regementet

fordes från Dalarö till Stralsund. 1762 slöts fred utan
vinst eller forlust av land. Det kriget kostade Sverige

30 000 man och 62 000 000 daler silvermynt. Här är
eftermälet annorlunda än efter ryska kriget. I tapper-
het och pliktuppfyllelse hade de våra ingalunda svikit.
(Holm, Kungl. Västmanlands Regementes Historia del

2)
Vad hande med alla ånkor och barn? Ja, där hoppas

jag på släktforskarna. Mindre än 62 000 000 daler sil-
vermynt skulle säkert gjort Sveriges befolkning gott.
Ibland görs en jämlorelse mellan pengarna som går till
vapen och pengarna som går till våra barns utbildning.
Det fär man tänka och tycka vad man vill om. Sättet

att fordela har en lång historia. Utvärderar man resul-
tatet av satsat kapital verkar inte satsningen ha varit så

väl genomtånkt.
En som tänkte var Arvid'Horn, som styrde under

frihetstidens lorsta skede. Han ansåg att fred var viktig
for landets återhämtning. Han störtades vid 1738-39

års riksdag av det krigiska hattpartiet, som genast bör-
jade agera flor ett revanschkrig.

P.g.a. kriget blev det många soldater uttagna under Vem vann på krigen? Var det patronerna i Bergsla-

en kort period. Ny soldat kunde rapporteras dod efter gen möjligen? I Maj-Britt Nergårds bok "Den okände

ett par månader och ånnu en ny måste rekryteras som karolinen" drar den f.d. brukspojken, som deltog i Karl
kanske levde ett halvår etc. XII:s krig, den slutsatsen.
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Ibland kan det bli fel-stavat.
Det finns en vetenskaplig undersökning som hävdar En ung civilingenjör skriver om sina arbetsuppgifter:

att alla i Sverige födda 1967 eller senare är så "JAG ARBETAR EN F{EL DEL MED FEL ANA-
indoktrinerade av engelskan att de har svårt att se om LYS."
orden ska vara ihopskrivna eller inte. Det verkar väl onödigt.

Så for er som år lite yngre kanske detta inte blir lika
roligt!!! .-) Sett på skylt i centrala Lund:

"SJ[JK GYMNASTIK''
Pressbyråns nya reklamkampanj i tunnelbanan: Manfrågarsigvaddesysslarmedpåettsådantställe...
,,F[LJNGR[G? VI HAR SNABB MAI''
Hur mäter man farten på mat? Hekto i minuten eller På ett kondis i Jakobsberg kan man köpa en både mun-
kilo i timmen? ter och berusad smörgås:

,'GLAD PACKAD NÄTUACKA 35 OO KI''
En afiiir nära Linnegatan i Göteborg såljer, bl.a. oliver
och ffirost. På deras skylt kan man läsa den intressanta Sett på skylt utanfor djurafiiir i Katrineholm:
upplysningen: "JÄTTEFINA SMÅDJUR DVÄRG vADUR MAR-
,,OLI\'ER FÅR OST" SVIN KANIN"
Då blir Oliver säkert glad! Jag hade lust att gå in och fråga vad dvärgarna kos-

tade.

I en elaffiir i Tyresö kan man köpa en:

"RAK APPARAT" Hur undviker man att drabbas av musarm? Aftonbla-
Undrar om de har böjda också? det..IT har svaret:

"FORSOK ATT VILA TINDER ARMARNA MOT
På vår nya fina kaffeautomat på kontoret finns det en BORDET."
fin särskrivning längst ner i instruktionerna. Låter invecklat, tycker jag.
''VA)(EL I RETTIR SKÅL''
Skål på er själva! Sett på reklamtavlan på Ullevi:

''MÄSSA FÖR SMÄ FÖRETAGARE''. BaTn eIIeT

I godiskiosken kan man vid juletid inhandla: dvårgar?
''SKIIM TOMTE"

Den här skylten, vars erbjudande jag inte vill speku-
En harlig särskrivning, hittad på Domus i Lund: lera om, brukar runt Halloween sitta utanfor Press-
"DIIPFRYSTKYCKLINGLEVER' byrån i Kristianstad:

,,PUMPA GIIBBEN 29 K{
,'STIIDENT PLAKAI, MONTERAD OCH KLAR" .

Verkar rationellt. Antagligen lämnar man in sin stu- Hos cykelflorsäljare:
dent på morgonen och hämtar ut honom eller henne "BILLIGABARN CYKLAR" HuT gör andrabarn då?

på kvållen, fiirdigfestad och klar! Gert Alsenmyr

Särskrivning sedd på skylt utanfrr en restaurang:
"VILT BORD" Galler att hålla i tallriken...

Sett på en skylt på en korvkiosk:
,'VI TAR INTE EMOT IOOO LAPPAR"
Upp till 999 samer går alltså bra...

Läst i ett skyltfönster:
,,STEN TVÄTTADE JEANS!" SNä1II AV StCN,

Tre små grabbar i Arboga stad

de kom cyklandes i en lång rad.

Andra träna bicicleta.
De for iväg for att meta,

tänkte storgäddan dra ur sitt spad.

Birgittu Rom&n
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Några facktermer i släktforskningen'

Agnater, personer, härstammande från gemensam

stamfader genom män.

Ana eller Anor, en persons härståmning, såväl anfäder

som anmödrar.

Anfiirlust, florekomst av samma ana på flera ställen

på en antavla som foljd av äktenskap mellan släktingar'

Anfiirskjutning, anforlust med olika antal generatio-

ner i härstamningen från anan.

Ansedel, personakt med utforliga uppgifter om viss

på antavlan upptagen person (ana) bilaga till antavla'

Antavla, schematisk uppstiillning av en persons

härstamning (anor).

Bryllingar, barn till sysslingar, kallas även fyrmän-

ningar. Förr annan betydelse på ftidernet, barn till brö-

der.

Cognater, personer hårstammande från gemensam

stamfader oavsett harledning d.v.s. alla avkomlingar

till denne.

Familjetabell, se slakttabell.
Femmänningar, barn till bryllingar: (furmånningar),

kallas ibland pysslingar.

Fyrmänningar, se bryllingar.

Genealogi, egentligen:släktkunskap, släktforskning

Även benåmning på slaktutredningar (genealogier)'

Kollateraler, släktingar tillhörande samma generation

(kusiner och sysslingar etc).

Kusiner, barn till sYskon.

Kusinbarn, förr detsamma som sysslingar, numera

kusins barn. Se även sYsslingar.

Patronymikon, farsnamn, bildat av faderns flornamn

med tillägg av -son eller -dotter.

Personakt, se ansedel respektive slåkttabell.

Proband, person vars hågkomst (anor) redovisas på

en antavla.

Släkttabell, personakt med utforliga uppgifter om en

viss på stamtavlan upptagen person (släktmedlem),

bilaga till stamtavla.

Släkttavla, schemati sk översikt Över släktforhållanden'

Två huvudtyper: Antavla respektive starntavl4 se dessa

ord.

Stamtavla, schematisk uppstållning av personer som

härstammar från en gemensam stamfader och/eller

stammoder.
Syskonbarn, förr detsamma som kusiner, numera

brors eller systers barn.

Sysslingar, barn till kusiner, kallas även tremänningar

och i en del landsändar nästkusiner eller småkusiner'

Tremänningar, se sysslingar.

Ätt, annat ord for agnatisk släkt, använt främst inom

adeln.
Ättling, avkomling, till en stamfader och/eller stam-

moder.
Smat från " Silvercciven" Sala Skihforskarklubb

av Birgitta Romun

Meddelande
Klubbens olika CD-skivor:
1. Söderivårahjärtan
2. Sveriges dödbok 1950-1999.

3. Ättlingar till Johannes Rudbeckius 1620-1900.

4. Register till Släkt och Havd 1950-1999

5. Svenska ortsnamn.

6. Falu-Kuriren 1894-1928, artiKar om emigranter.

7. Smedsskivan.
8. Bouppteckningsregister Uppsala lan.

9. "Norbergsskivan"
10. Namn ur Hammartingsprotokoll, Värmland,

Öster och Våsterbergslagen.

1 1. Klara-skivan (Stockholm)

I 2. Bjärka-Saby (Östergötland)

13. Smedskivannr.Z
14. Mormonernas CD-skivor över Skandinavien.

15. Soldatregistret
Dessa kan hyras av Gunnar Andersson (adress sidan

2) veckovis för 20 kr./st. och vecka.

Uppmaning till alta medlemmar!

Ni som inte angivit Ert fodelseår och Ni som har e-

postadress och inte meddelat adressen var vänlig och

gör det. Önskemål från styrelsen for att r-tnderlätta ut-

skick och kanske göra det billigare lor klubben.

Medlemsnummer!
På adressetiketten står ett nummer och det är Ditt
medlemsnufirmer som Du kan åberopa vid vissa till-
ftillen.

Följande personer kan strykäs i forskarflorteckningen:

Nummer 53 Sten Björs Begärt utträde.

Nummer 160 BrittaJarl Begärtutträde.

Nummer 109 Helge Furusjö Avliden.

Nummer 208 Rune Legrell Avliden'

Nummer 221 Bertil Lyckstedt Avliden'

Nummer 229 Heine Mårtensson Avliden'
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Abraham Hiitphers
I Vesterås allmänna läroverkets bibliotek intager den

s.k. Hiilpherska samlingen ett, af hedersrummen. Som

bekant bär den sitt namn efter den flitige samlaren och
framstående affärsmannen Abraham Htilphers
Abrahamsson, fodd i Vesterås 1734,hv1lken af kårlek
till ftidernebygden är 1785 fiorordnade, att den del af
hans bokförråd, som omfattade ströskrifter mm,
äfuensom all hans handskrifna samlingar "skulle till
efterkommandes upplysning och nöje" efter hans från-
fiille tillfalla gymnasiebiblioteket.

Omedelbart efter hans död, år 1798, inlorlivades
samlingen, som omfattade omkring 1300 volymer med

biblioteket. Den genealogiska delen därafutgöres dels

af 10 volymer [7 i tvärfolio (32.2I cm) och 3 i kvart
(19.23 cm)1, i hvilka Hiilphers inlort och i tabellform
ordnat, hvad han från skilda håll sarnlat angående så-

väl frälse som ofrälse släkters genealogiel dels af två
digra folioband och en obunden samling, innehållande

slakttabellel biografier, bref m.m. från ett stort antal
personer, med hvilka han korresponderat i hithörande
ämne.

Abraham Hi.ilphers var af naturen ämnad till veten-
skapsman säger en minnestecknare (M. Boheman. Ab-
raham Abrahamsson Htilphers, i Svenska Turistfioren-
ingens årsskrift 1898), och fastän han redan vid 19 år
blef kompanjon med sin fader i en större affärsverk-
samhet, ägnade han dock hvarje ledig stund till forsk-
ning, särskildt inom det personhistoriska området.

Det lorsta forsöket i denna riktning gällde hans egen

släkt och bär loljande titel: "Genealogia Hi.ilpheriana

eller Släckt-Register öfiryer Hiilpherske Släckten, ifrån
framledne Biskoppen Olai Stephani Bellini, in till när-
varande tid - Anno 1754 - som innefattar mer än200
år, från dess början. Utaf gamla Documenter och nya-

re underråttelser hopsamlat, och anhörige till tienst
lemnat - af 6:e ledens 2 grens ena qvists 2.dra telning 3

afkommandes 3".
Registret utvidgades sedermera med biografiska till-

lagg och utgör tillsammans med excerpter och korres-
pondens ett rått digert folioband. Under sin resa i Da-
larne 1757, då han genomforskade provinsen i alla rikt-
ningaq gjorde han flitiga anteckningar ur kyrkböckerna,

och genom korrespondens särskildt med prästerska-

pet ökades uppgifterna, så att han redan 1760 kunde

börja renskrifva det samlade materialet till genealogier

öfeer "Westmanlands och Dala Stifts Präst-Slägler"
(:Vol. II) Ursprungligen hade denna volym 206
paginerade sidor, men då materialet så småningom till-

våxte, har den blifvit interfolierad. Då Htilphers 1787
1 mars gjorde register därtill, voro 400 släkrer inforda,
hela antalet där forekommande släktnamn är 579.

Att de ganla borgaresläkternas anor inom fodelse-
staden skulle blifi'a foremål ör hans forskning, var ju
gifuet, och på 1760-talet upplades darlore "Genealogi-

ske Samlingar öfiier Westerås Slägtef' (:Vol IID. 1 787

funnos däri "utkast" till 160 slaktledningaq hvilka han

sedermera ökat till 187; anteckningarna fortsättas lor
vissa släkter intill slutet af år 1797 nägramånader fore
hans dod.

Redan år 1758 hade Hrilphers foretagit sin stora resa

genom Norrland och Lappland ända till Torneå, det
loljande året genomreste han södra delen af riket och

det dårpå loljande Finland. Han kom således i berö-
ring med ett mycket stort antal personer och forde se-

dan, särskildt med Norrlands prästerskap, en liflig kor-
respondens i första rummet i och for sina "Samlingar

till en beskrifning öfuer Norrland", men äfiren i rent
genealogiskt syfte.

Pä1760-talet upplades därlore en volym (:Vol. IV)
afsedd for "Åtskillige Slägter, som i <ifralse stånden i

synnerhet äro widtspridde". Den innehåller 442 släk-
ten. Vid början af år 1780 fanns dari ej utrymme for
flera släkter hvaröre en ny volym (:Vol. V) påborja-

des. Den inledes med "Anmärkningar eller Tabell öfver
wissa Slagters ursprung samt namn anledning" om-
fattande icke mindre än 558 namn, samt innehåller bl.a.

genealogier öfuer en stor del af Norrlands pråstsläkter.

Då register giordes 1782 voro dår inforda anteckningar

om 500 släkter; 1785 var antalet ökadt till 670. fu I 783

upplades ånyo en volym (:Vol. VI) i hvilken fyra år

senare 640 personers "ättetal" voro påbOrjade; och

1793 uppråttades sista volymen (:Vol VII) hvilken till
större delen innehåller genealogier afvermlandska sliik-

ter.

Förutom nu nåmnda innehåller samlingen två voly-
mer (:Vol. I och VIII) med utkast till adliga, grefliga

och friherrliga ätters genealogier, samt en (:Vol. IX)
med "Någre store och lärde Måns Biographier", på-

börjad 1763 ochinnehållande747 namn Ett utkast till
en svensk riksrådshistoria (:Vol. X) hänfor Hrilphers i
förteckningen öfuer sina samlingar till Genealogierna,

ehuru det kanske snarare bör råknas till de rent histo-

riska sanrlingarna.
Antalet slakter, hvilkas genealogier Hiilphers mer

eller mindre utforligt behandlat, är örvånande stort icke

mindre än 3178 slåktnamn förekomma. Men han sam-

lade också under mera än 40 är och visste att anlita

många källor. Under sina resor gjorde han ståndigt
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anteckningar, han förde en vidlyftig korrespondens,

samlade tidningar, akademiska afhandlingar, hvilka

som bekant genom sina dedikationer, fågneverser o'd'

erbjuda intresse äfven flor genealogen' personverser vid

bröllop och begrafrringar, parentationer, likpredikningar

ffi.fl., och ständiE inpassade han i sina kära volymer,

hvad han öfverkommit.
Dessa hafva således aldrig blifvit i sin helhet

renskrifna; anteckningarna äro ofta ytterst hopdragna

och stundom mycket svårtydda. På några kvadrat-

centimeters yta kan han å plats for en helt kortfattad

biografi. De första upplagda volymerna innehålla de

flesta uppgifterna, särskildt Vol. II, under det att

genealogierna i Vol. VII knappast blifvit tillÖkade, se-

dan de inskrifuits. Det i sistnåmnda volym inforda äro

till icke ringa del afskrifter af Kamrer Fredrik Fryxells

"Wärmelands Slagtebok", numera lorvarad i Karlstads

allmänna läroverks bibliotek.
Då genealogierna rätt ofta anlitas af slaktforskare har

jag trott att ett gemensamt namnregister öfuer alla däri

lorekommande ofrälse slakter icke skulle sakna sitt

intresse. De feta siffrorna utmärker volymens nummer

och de dårpå följande sidan. En asterisk anger att an-

teckningar om släkten finnas i korrespondens-

samlingen.
Förord av W Mok*. 1902 till

"Namnregi ster till Hi.ilpherska Genealogierna i Vesterås

Allm. Läroverks bibliotek'

Ange alltid källan!
De flesta slaktforskare hat syndat mot den regeln, i-

bland i iverns hetta. Kontrollera ursprunglig källa'

Idag forskar man t.ex. på nätet och håmtar uppgif-

ter som man sedan använder for fortsatt forskning' Hur

ofta kontrolleras källan? Häromdagen fick jag en fråga

från Toronto gällande Johan Holstein, lÖjtnant på

artilleriet, fiödd l72S i Vka (W). Eftersom han var präst-

son sökte jag i Vasterås Stifts Herdaminne och fann

Johan lodd 1728 och död samma år. Källa. Htilphers 2

sid 85.

I detta fall har forskaren så mycket uppgifter om Jo-

han att det inte råder några som helst tvivel om att det

är rått person. Hiilphers var forskare som efterlämnade

ett livsverk, som vi idag har stor nytta av, men hans

uppgifter är en andrahandskålla, som måste kontrolle-

ras' 
uila skötil

Sekretess

O....o..........o.......o.o......o......o..............oo.....o..

Våsterås Slaktforskarklubb söker folk som vill hjalpa

till att dataregistrera Htilphers kartotek. Alla medlem-

mar och även andra som låser detta, är välkomna att

Jagär grundligt trött på alla vilseledande och felaktiga

uppgifter om sekretess for uppgifter i kyrkoböckerna.

Den största syndaren är SVAR/Riksarkivet som borde

veta och säkert också vet bättre.

I SVAR:s kataloger kan man läsa att det finns en

generell sekretess pä 70 år lor uppgifter ur kyrko-
böckerna. Denna uppgift återges och åberopas i olika

sammanhang, bl.a. av församlingsexpeditioner och i

denna tidning. Uppgiften om en generell sekretess på

70 är är fullkomligt felaktig. Så har ligger det till.
Enligt Tryckfrihetslorordningen har varje svensk

medborgare rätt attta del av allmän handling, d.v.s.

handling som förvaras vid statlig eller kommunal myn-

dighet, inkl. Svenska kyrkan (även efter skiljandet från

staten). Begiiran att få avskrift eller kopia av allmän

handling skall behandlas skyndsamt.

Från denna grundläggandp rättighet finns vissa un-

dantag, som anges i Sekretesslagen. FÖr uppgifter i

kyrkoböckema gäller sekretess "ör uppgift om enskilds

personliga forhållanden, om det av särskild anledning

kan antas. att den enskilde eller någon honom närstå-

ende, lider men om uppgiften röjs." Sådan sekretess

får gålla i högst 70 år. Kravet "särskild anledning" inne-

bär givetvis att sekretessbelåggning kan komma ifräga
endast i undantagsfall och endast avse enstaka uppgif-

ter. Att sekretessbelägga hela årgångar av kyrkobok-

foringen har inget som helst stöd i lagen.

SVAR:s uppgifter i kataloger och andra samman-

hang om 70 års sekretess strider således mot Tryck-

frihet sforordningen o ch S ekretessl agen. 7 0- årsregeln

år inte någon generell inskränkning i rätten att ta del av

allmän handling, det är tvärtom en tidsmässig inskrank-

ning i myndighetens mÖjlighet att sekretessbelägga

sådan handling, i de undantagsfall sekretessbeläggning

överhur,udtaget kan ske.

Det är givetvis bekvamt for SVAR/Riksarkivet att

sekretes sbelagga hela är gängat av kyrkobokforingen, i

stållet för att pröva om det kan finnas enstaka uppgif-

ter som skall sekretessbelåggas, men det finns ingen

anledning att släktforskaren skall finna sig i detta lag-

stridiga beteende. Han eller hon har rätt att ta del av

kyrkobokloringen fram till dags dato, med ytterst fä

undantag och då for enstaka uppgifter.
Bo Holm Malmö

hjålpa till. Kontakta Peder D. tft.021-14 05 47 om Du

har möjlighet att hjälpa till med detta.
Reduktionen

l6 http : //h ome. swip n et. s e/v sJk-Ar o si ana



Hösten 2002 AROSIANA

Hur kommer man ftirbi ftirstörda kyrkböcker?
Den 18 november anordnades i Goteborg den lorsta
träffen av flera planerade som handlade om hur man
skall kunna komma forbi problemet med forstörda el-
ler forsvunna kyrkböcker.

Arrangör var Slaktforskarlorbundet som foreträd-
des av Thord Bylund och Ulf Berggren. Den sist-
nämnde är ju mannen bakom det forsta genomforda
rekonstruktionsarbetet i denna genre, då han l99l pu-
blicerade boken "Skagershult, Rekonstruktion av Ska-
gershults lryrkbocker I 63 5- I 870".

Initiativtagare till träffen i Goteborg var dock Nils
Marelius, som efter flera års motionerande på Släkt-
forskarstämmorna nu fått lorbundet att verkligen ge-
nomöra den hår träffen.

Tanken är som sagt att liknande träffar skall anord-
nas på andra platser i landet, eftersom intresset ör den
här typen av kartläggningar ökar allt mer. Och behovet
är stort. Runt om i landet finns det gott om exempel
på socknar som är svårutforskade på grund av brunna
kyrkor eller prästgärdar, bortslarvade kyrkböcker eller
lorkomma hu sforhörslängder.

Eftersom jag själv under många är ägnat mycket
forskning åt Ekeby socken i Ostergötland, vars kyrka
brann 1760 varvid allt kyrkoboksmaterial med undan-
tag ör 20 års kyrkoräkenskaper försvann, så horde jag
till de inbjudna till Göteborgsträffen. Sammanlagt var
vi ett 20-tal forskare, främst från västsverige, som un-
der några timmar fick lyssna till intressanta loredrag
om metoder i den här typen av arbete.

Efter inledningen av Thord Bylund låmnade han
ordet till UlfBerggren, som berättade om arbetet som
resulterade i Skagershultsboken.

Bertil Koch berättade sedan om sitt arbete med att
kartlägga skånesocknen Hov i Bjäre harad med hjälp
av dataprogram. Han påpekade bl.a. att syftet med kart-
läggningen INTE varit att återskapa de fiörsvunna
kyrkbockerna, utan i stället att skapa ett sammanhång-
ande persongalleri att fulla socknens gårdar och torp
med. Tyvärr kunde Bo Lindwall p.g.a. sjukdom inte
nårvara och berätta om sitt arbete i Kinda härad. I stål-
let berättade kyrkoherde Karl-Olof Hasselberg tillsam-
mans med Nils Marelius om hur CD:n om Sotenäs
socken tillkommit. Den år resultatet av flera års sam-
fiilld forskning av i huvudsak ett 20-tal personer som
tillsammans uträttat ett formidabelt arbete med att
samla ihop all tänkbar kunskap om socknens invånare
utan att ha hjälp av de kyrkböcker som forsvunnit.

Dagen gav också rika tillfiillen till frågor och diskus-
sioner. De omfattande kunskaper som demonstrera-

des under dagen skall också sammanställas av fiorbun-
det i en sorts "handbok" för kommande projekt på detta
område.

Bland de praktiska tips som gavs var uppräkningen
av tänkbara ersättningskiillor viktigast. De flestavet väl
att försvunna husförhorslängder kan ersättas av
kommunionslängder ifall sådana finns, eller att
kyrkoräkenskaperna kan innehålla åv-en personhisto-
riskt intressanta uppgifter om vigslar, lodslar och döds-
fall eftersom dessa händelser ofta resulterade i en gåva
till kyrkan.

Bouppteckningar hämtade ur domböckerna innehål-
ler ofta uppgift om dodsdag Dödsfall kan också hittas
i de dödslistor som fordes i häradsrätterna. Efter 1860
har Statistiska Centralbyrån kopior över fodslar, vigs-
lar och dödsfall om nu kyrkboken år borta.

Lika kanda som källor'är kanske inte kronofogdens
och kronolänsmannens arkiv som återfinns under läns-
styrelsernas arkiv i landsarkivet. I länsstyrelsernas ar-
kiv finns också de s.k. supplikerna, d.v.s. böneskrifter-
na som kan ge intressanta upplysningar.

Domböcker och mantalslängder är väl kånda kallor
for de flesta, men lortjanar ändå att lyftas fram. En
mindre använd källa år alla de bruksarkiv eller gårds-
arkiv som finns bevarade. Här kan man, om man har
tur, finna mycket intressanta upplysningar.

En sällan använd källa är justitiekanslerns passfor-
teckningar som inkom från rikets alla hörn en gång i
kvartalet. Under gångna tider behövde man ju pass inte
bara lor utrikes resor, utan även lor att ta sig inom lan-
det.

Alla dessa källor, och även andra tips, som fram-
kom under dagen skall alltså sammanställas, och ges

ut i någon form av Släktforskarflorbundet. Allt for att
underlätta for kommande rekonstruktionsarbete.

Hans Egeskog
Hämtat från ÖGFnr.63 dec. 2000

"Svenska knektar" i ny utgåva
Boken "Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och
båtsmän i krig och fred" av militarhistorikern Lars Er-
icson, också mycket valkand i slaktforskarkretsar, har
kommit i en ny och utökad utgåva.

Det är en bok som varmt rekommenderas alla som
år intresserad av sina militära forftider. Ett nyskrivet
kapitel om soldathustruns roll ingår. Dessutom har Lars
Ericson utvidgat och kompletterat avsnittet med tips
om hur släktforskare kan finna sina militara örftider i
arkiven.

http : //h ome swipn et. se/v sfk-Ar o sian a 17



AROSIANA Hosten zooz

Efterlysningar
Efterlysning 9-2042

Jag forskar i slakten Wlling från Dalarna som år släkt

på min morfars sida, Bernard Wlling. Morfars far var

Johan Vlhelm Willing född 213 1863. Enligt de upp-

gifter jag har var han fodd i Norberg eller Norbergs

by. Ett namn som nämns är också Deljeskogen. Mo-
der är Pigan Johanna Sofia Matsdotter fodd l/l 1841

sonen Johan lods oäkta. Kan du hjalpa mig med fol-
jande, när dog Johanna och Johannas foråldrar. Gifte
hon sig? Om Johan är oäkting vad kommer då namnet

Willing ifrån? Kan fadern ha hetat så? Om det står oäk-

ting, betyder det att fadern är okänd? Som du säkert

lorstår snulrar frågorna runt just nu. Har någon i er

forening tid och lust att hjålpa mej vore jag ytterliE
tacksam.

MYH Nils-Lennart Hellstrand Jönköping

Efterlysning fi-2042
Soldaten Lars Rosenqvist fodd 1720/21tillhorde Väst-
manlands regemente och kom till Finland tillsam-

mans med sin ett år äldre bror Johan Rosenqvist.

Kyrkböckerna i Borgå {iirsamling stals av ryssarna
1742. Man känner till brödernas äktenskap, deras ef-

terkommande samt dödsdatum och ålder. Kompani,

regemente och forband finns omnämnt i historieböck-

erna.

Johan Rosenqvist dog 36 år gammal 1755-ll-28.
Brodern Lars dog 46 är gammal1767-02-12.

Varifrån kom de och vilka var deras foräldrar?
Gunnel Johansson Finland

Svar på efterlysning2002-2 och 3.

Efterlysning2 och 3 från förra numret gav ett bra re-

sultat for Maud B. som hade sänt in dem. Hon fick
svar från Gunnar Larsson i Fjärdhundra som hjälpte

henne att finna många släktingar till hennes morlar och

många av dessa slaktingar finns kvar på trakten. Han

tipsade åven om en syssling som har börjat slaktforska.

Själv tycker han att det här med att svara på

efterlysningar åven ger bra resultat ör honom då Maud

hjälper Gunnar att forska i Norrbärke och Ludvika.
Det ger bra resultat att efterlysa folk lorsök självl

Sten-Ove Sandell

Svar på efterlysning nummer 7 2002.
Nils Johan Eriksson Fisk med hustru och tre döttrar
fanns i Skultuna. På fiche över födda i Skultuna år
1900, syns att statdr. Nils Johan Eriksson, f. 1862-05-

01, och hustru Selma Maria Persdotter f . 1863-12-31,

fått en son Karl Johan, vilken foddes 12 oktober. Fa-

miljen fanns då på Solberga, i Ilandberga rote, i Skul-
tuna socken (U). Sedan har familjen lämnat Skultuna

och iståillet begivit sig till Björskogs fs. (U).
I Kräcktinges (T) inflyttningsregister finns en upp-

gift att Nils Johan Eriksson, hustru Selma samt barnen

Elin, Matilda och Karl Johan anlänt från Sorby by'
Björskog den29 april 1903. Där de hade bott innan de

återvände till Kräcklinge (T). Dottern Milda Sofia

Eriksson flyttade till Fellingsbro (T) samma år.

Dottern Adla Maria Eriksson stannade dock kvar i
Sorby, Björskog (U). Enl. dopboken i Björskog flod-

des en gosse den 11 aug.1904. Moder pigan Adla Ma-
riaErikssoni Sorby. f. 1885-05-08. Faderokiind. Först

191 0 den 20 maj, återvände Adla Maria tillsamman med

sonen till Kräcklinge.
Larsowe och Birgitta Roman.

I bokhyllan
Nya bocker och tidskrifter.
Flickan från Garmantorp. Gåva av lorfattarinnan Maj-
BrittNergård.
Svenska Antavlor 5 -2002
Riksarkivet och Landsarkivens årsbok 20A2. (Vardags'

slit och företagsvinst)
Smedslakter nr. I 3 (Palm)

Smedslakter nr.14 (Brusk och Nordnhl)
Vem är Vem inom handel och industri 1944.

Råby forntid och nutid. 2002 (häfte)

Släkten von Schedvins förftider. Gåva av släkt-
foreningen.

Videolog finns att låna av klubben.
Det c)r en projehor för rulffilm och det går att

förstora genom att projicera texten på en filmduk
eller direh på en ljus vcigg.
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En kyrkoherde i Irsta fiirs. i Västerås, 1551-1586.

fu tSZg stod storbonden Torkel Andersson (Min fru
Ingers anf;ider 13 led lore henne) tilltalad infor Jön-
kopings rådhusrätt lor att ha varit med om att "röva
kåpa och kjortel" från kyrkoherden herr Sven i Jönkö-
ping. (Jönköpings stads tänkebok) Jag tolkar detta som
att Torkel och några andra bönder var missbelåtna med
sin präst och ville ha bort honom från tjänsten. Herr
Sven blev kvar endast ett par år.

Torkel Andersson som var född i slutet på 1400-
talet var alltså drygt 30 år när detta hände och det in-
gick flera barn i hans familj. Eftersom han hade gott
om pengar fick sönerna studera. Döttrarna fick lara
sig hemmets hushållsgöromål i hopp om att en dag bli
rikt gifta och själva fä regera i ett stort hushåll. Tre av
sönerna finns omnåmnda i vuxen ålder och alla blev
präster. En av dem blev kh. just i Jonkoping och en
blev så småningom kyrkoherde i Irsta i Västerås.
Sveno Torchilli - Sven Torkelsson, (död 1597), blev
komminister i Fagerhult 1572 och var kyrkoherde i
Hor,rmantorp I575-97, Han underskrev Uppsala mö-
tes beslut 1593 och bevistade riksdagen 1594. Hans
prästgård brann ner 1597 vilket tog honom så hårt att
han dog. Gft med Ceciliq Larsdotte4 dotter till Lasse
Broms.

De fick en dotter som gifte sig med kh. i Hovman-
torp ( I 602- 1 4) Laurentius Bernhardi (Lars Björnsson)
och domkyrkosyssloman i Vaxjö (1615-34).

Andreqs Torchilli - Anders Torkelsson, (omkr.
1520-1586), var kh. i Reftele samt häradsprost i
Västbo 1549-58 i Småland och var åren 1558-86 kyr-
koherde och ordinarius (biskop) eller chef for ett av
Gustaf Vasa samma år bildat nytt stift i Jönköping I
ett öppet brev 23121558 skriver konungen, att han lå-
tit "fiorordinera oss ålskelig vördig man herr Andreas
Torchilli till ordinarius och tillsynsman utöver clerkeriet
och eljest att beställa så mycket andliga saker tillhör
uti hela Jönköpings lan i Småland desslikes uti Kind
och Mark uti Västergötland". Han bodde i Sandback
efter Jönköpings brand T567 .I egenskap av ordinarius
underskrev han riksdagsbeslutet i Stockholm 1560 och
var närvarande vid riksdagen dår 1569. Till Ävsborgs
lösen 1571 skattade han for 8 mark guld, 201 ll2lod
silveq 29 112 pund koppar, 1 pund tenn, 4 oxar, 17 kor,
14 ungnöt, 7 hästar och 16 svin.

Clrft med Kerstin, dotter till Måns i Torp. Hon levde
1575. De fick barnen Peder. (Petrus Andreae) kh. i

SLAKTFORSKNING Järstorp (1586-98) ochBerta, gift med herr Tor.

TORCHILLI Laurentiu s Tbrc hi I Ii,,,,,,,,,,

Cuprimontanus - Lqrs t,,,i

To r k e I s s o n 11:1,:

(omkr.15l5-1586) var ::

av ofrälse släkt enligt ..:.:.:.:

sigillet. Hans sigill
finns bevarat i Västerås '' ,,

domkyrkas "som-
markaftl". När han 2l ,,..,',

dec.I 541 forstagången : :

omnämnes, kvitterar .',,',

han - redan pråstvigd - :,

såsom skrivare på :r:i

Kopparbergets kungs-
gård nåra 200 mk. pgr.
(penningar/kont ant er)
samt i "fetalning" 4
oxar, 1 skpd. humle, I

Lars Tbrkelssons sigill den
20 aug.I572.
Kors och Andreaskors som
bomörke. (SRA:408)

tunna torsk och 1/2 skpd. torra gäddor.
Den l0 dec.1545 kallas han "Kungl Maj.ts hytte-

skrivare" och kvitterar i denna egenskap å fogden
Mickel Helsings vägnar 170 mk. pgr,26O stigar kol,
331 stavrum kolved och | 112 skpd. rå avradskoppar
forgårdens behov. Han är alltså alltjamt bitrade åt fog-
den i Övre Bergslagen. Han lorde räkenskaperna och
gjorde detta år två resor till Stockholm lor att skaffa
proviant till gården. Den ena resan företogs Olovs-
mässotid (29 juli) och tog fi'ra veckoq den andra vid
Michelsmässetid (29 sept.) och den tog fem veckor.
Hans mantalsskrivningsort synes eljest ha varit i Sal-
berget, dar han ännu 30 aprtl1546 såsom skrivare upp-
bar sin valborgsmässolon på 15 mkr.

Han hade detta år fätt en mer självständig ställning i
den kungliga forvaltningen och skulle nu svara for all
köp- och tiondekoppar på Kopparberget, silverköpet
ovan Långheden samt pantegårdar och penningaq
"som han försträckte bergsmän uppå gårdar eller el-
jest", således en mycket anfortrodd post. Det var inte
små summor, som var anförtrodda "kopparköparen".
Enbart ör 1546 var det 30 000 mkr i dåtida mynt, var-
till kom omyntad metall i betydande kvantiteter silver
och koppar. Kanske blev han nu även kaplan på
Kopparberget med bostad i "Munkegården". En så-

dan, herrLars, är nämligen antecknad i Mickel Helsings
räkenskaper for 1547. Påloljande år var det sista, då

han uppträdde som kopparköpare, men ännu 1551 är
han kvar på Kopparberget, där han 8 april vittnar i ett
stöldmåI. Sex år tidigare hade han på samma plats an-

klagat nägra smältare, för att de begått "ett långligt och
lönligt fullberått mord" på en K. M:ts hytteknekt.
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Under 1551 efterträder han hen Erik som kyrkoherde

i Irsta: tiondelängden for detta år år skriven med Lars

handstil och sigillet är detsamma, som herr Lars på

Kopparberget använde. Kopparuppköparen och

sacellanen (kaplan) hade nu blivit kyrkoherde i Irsta

vilken uppgift han hade åren 1551-1586. Redan 1554

efterträder han herr Olof i Tillberga som prost i Siende

härads prosteri, ett uppdrag ör vilket han genom sin

loregående verksamhet var särskilt val lampad. Han

blev domkyrkosyssloman i Västerås 1569 och forblev

så till sin dod.
Kyrkan i Irsta behovde upprepade gånger tillsyn- Den

27 januari 1561 ger konungen befallning om trjälp till
"kyrktornets florbättrande". Stormväder forstÖrde 20

augusti 1572lqrktaket, varvid en del blåste av. Kon-

ungen beviljade 2 pd spnrl och 200 dagsverken till
reparationen. Bönderna fick också ta 16 tunnor av

tiondespannmålen till reparationshjålp. Den 25 februari

påfoljande år kom konungen underfund med, att det

icke gick att skänka bort dagsverken, som behÖvdes

till Västerås slott "frr att berga ängarna med om som-

martid och eljest", varför socknen istället skulle få

dubbla summan spannmåI. Det årliga anslaget till vin,

vax och oblater var 2O spn säd. Anmärkningsvårt är

att det i 585 talas om Irsta sjukstuga.

Prästbordet besås 1564 med 4 pd. Vederlaget utgör 9
pd. Det varierar dock alltefter skördeutfallet. fu t szg

går det ned till 6 pd. Härtill kom tiondeinkomsterna

från sockenbönderna, som 1547 är 56jämte 7 torpare

och 1582 okat till 65 bönder. [Spannmålsmått: 1 (pund)

låst : 12 pund : 96 spann, I spann c'.a20 fat (c:a 73l)1.

Från 1569 brukar han ll2 del i vartdera Väsby och

Kumla skifte vid Sala gruva. Den årliga gärden dit ut-
gjorde 25 mk.,20 spn. korn och en oxhud. Med han-

syn till den pågående restaureringen av domkyrkan be-

giirde biskop Rasmus I 7 mars 157 4 attkonungen skulle

"för den flit och omak", som herr Lars darvid hade, ge

denne frihet på alla utskulder (skatter) av Irsta pråst-

gäll. Redan 20 mars bilolls framställningen gällande

tillsvidare såväl taxa som gärder och andra utskylder. I
Irsta brukade han sedan 1574 i Gråvlinge ett Ödes-

hemman på 14 öresland. (Jordmått: 1 markland : 8

öresland :24 örtugland : 192 penningland. 1 mark-

land var det jordmått som gav 1 mark i avrad.) Aven

lor detta erholl han 4 febr. 1578 skattefrihet. I Våsterås

besatt han sedan 1558 på Backarna en hustomt, som

räntade 112 mk. Likväl må man icke fortanka honom,

att han 1573 klagade över de genomtågande skotska

knektarna, vilkas andra kontingent bestod av 60 man

och den fiarde av 11 man.

I ersättning for de frrra, som säkerligen icke ålade sig

någon återhållsamhet i fråga om mat och dryck, erholl
han endast I år och 4 höns. Vid konungens "högtid"
i Västerås 1586 slapp han dessutom gästningen av K.
M:ts tjänare. Hans ekonomiska ställning torde till sist

ha varit ganska solid. De beskattningsbara tillgånga-
rna uppgavs l57l vid deklarationen ör Ävsborgs lo-
sen till 1 st. guld värt 16 mkr, pengar 12 mkr, silver 72

lod, koppar 72 lisspund, messing 7 mkr, tenn 12 mkr,

1 paroxaq 14 stutar, 13 kor, !far,1 svin, 16 getter och

I häst vård 16 mkr, allt detta värderat till 753 mkr, va-

rav avgicktill Alvsborgs lösen 1/10. Ddjämte ägde han

i Västerås en "köpegård" jåmte sysslomannabostaden,

som han brukade.

Han var med vid riksdagen i Stockholm T571, där

han bitradde beslutet om hjålpskatten till Alvsborgs

lösen. Sommaren 1572 var han på kyrkomötet i Upp-
sala. I januari 1582 godkände han liturgien.

/\ r,
f\ki.-_4.^f r -_.9 .";.f /;_._ti -4_, -,1i,t/, O-rf.*

w 1$,*,,//.1:r,a.,#/Ji. p" -rj'S-rrf:-

Lars Tbrkelssons stil på kvitto 7 april 1581.
(VH 1584: l; förminskat)

Utöver att vara kyrkoherde i Irsta var Torchilli också

domkyrkosyssloman.
En syssloman skulle handhava domkyrkans egen-

dom och ägde därmed uppsikten över dess landbönder
(arrendatorer), han skulle mottaga till domkyrkan givna

donationer och ansvara för deras råtta användning, in-

driva och till innehavarna utbetala prebendeavkast-

ningarna, i enlighet med testators bestämmelser lämna

ersättning till deltagarna i årsbegängelse och sjala-

måssor, ordna de lån, som av domkyrkans medel läm-

nades, handhava och eventuellt forsålja de darlor lam-

nade panterna samt förvara de handlingar, som gällde

domkyrkogodsen. För sin forvaltning skulle han årli-
gen redovisa inlor kapitlet. Det ålåg honom också, åt-

minstone efter reformationen, att ombesörja de repa-

rationer å domkyrka och domkyrkogods, som var be-

hövliga. Sysslomannen var inte alltid präst. Understun-

dom fanns två sysslomän.

Måhanda var Lars redan 1569 syssloman vid dom-

kyrkan. I räkningarna for Såters (Satra) gård, dar fog-

den över länet med samma namn bodde, är ft)r detta

år antecknat, att "herr Lars i Västerås" under ett haM
dygn varit på besök. Eftersom ingen annan präst med

namnet Lars och bosatt i Västerås är känd från denna

tid, torde notisen avse Lars Torkelsson i Irsta, vilken i

så fall redan nu haft en befattning i Vasterås och i så

fall sysslomannabefattningen. Att han detta år befann
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sig på Säters gård på genomresa torde få tolkas så, att

han varit ute for att insamla den spannmål av kyrko-
tiondet, som tillfoll domkyrkan, och som det var i en-

lighet med Kgl. M:ts hans skyldighet att föra till Väs-

terås.

Det är emellertid först från 1572, som han direkt
angives svara för domkyrkans räkenskaper. Ett kungl.

brev så sent som 20 mars 1574klargör såväl vad man

väntade av honom som ock hans ersättning for besvä-

ret: for att sysslomannen skulle sig "desto flitigare låta

befinna till att befordra domkyrkan både med bygg-
ning och annat, som nödtorften kråver", skulle han tills
vidare vara fri taxa, gärder och andra utskuldeq som

han eljest skulle utgöra för Irsta prästgård, samt dess-

utom erhålla 4 pd spannmål årligen att tagas från
Sevalla kyrkohärbärge. Sårskilt friheten från de tyng-
ande extra gärdena var säkerligen vålkommen.

Den 26 mars 1578 var han på Kopparberget, där han

kvitterade koppar avsedd for domkyrkans reparation.

Den l0 juli samma är var han såsom ledamot av dom-
kapitlet med om beslutet att inlösa en f.d. prebende-

gård. Når de personer i Västerås, som besutto dom-
kyrkogårdar, icke ville göra rätt ör sig, måste konung-

ens hjälp anlitas. Denne tillkännagav 9 febr. 1583, att

såväl hans egna tjänare som borgare "hade inne med

sig" både klockelägerstads- och tomtörespenningar,
"som domkyrkans rättigheter är", och som de bort ut-
göra. Han hade ofta påmint, men forgäves, "utan en

part hava givit ifrån sig onlttiga ord".
Han fungerade som en nutida kronofogde och fick

därvid tydligen mottaga många okvädningsord. Herr
Lars befallningar i detta avseende skulle nu åtlydas.

Det var emellertid inte endast mot enskilda personer,

som han nödgades frrsvara sin kyrkas rättigheter. Den

4 april l58l måste kyrkoherden i Västerås gentemot

fogden rycka honom till undsättning med ett intyg, att

det var ienlighet med Kgl. M:ts medgivande, som han

anammade spannmåltill domkyrkan. I stilhärmed nöd-

gades han påfoljande år gå till kungs, då fogden gjorde

svårigheter med utlämnandet av den till hans person-

liga underhåll utgående spannmålen från Sevalla.

Domkyrkans räkenskaper ger en intressant inblick i

omfattningen av sysslomannens befattning med dom-

kyrkobyggnaden och de yttre villkor, under vilka han

härvid arbetade. Han skulle hålla arbetarna med mat

och därfor njuta ersättning av domkyrkans medel. Sär-

skilt under biskop Rasmus tid, då rätt omfattande re-

parationer pågick, blev arbetsbordan tyngande. Under

åren 1576-78 höll han till kost sammanlagt 316 perso-

ner uti 3188 måltider. Under 1579 höll han 65 personer

med 617 måltider Härfor skulle han ffi ersättning med

1 öre per måltid och själv åta gratis under den tid han

höll arbetsfolket. Biskopen synes dessutom ha givit
honom någon uppmuntran i form av 6 spann vete årli-
gen. För 1578 är dock antecknat, att vetet var endast 5

spann och "flux rågblandat". Men biskopen hade detta

år darjamte skankt honom 11 tolfter sågbräder, som

troligen blivit över vid domkyrkobygget.
Under de första månaderna 1586, då skatteregistren

utskrevs var han ännu i livet. Senare på året ar han död.

Hans änka Karin anammade då spannmålsunderhållet
från Sevalla. Eftersom hans efterträdare handhar rä-
kenskaperna från den 14 maj 1586, torde herr Lars ha

dött på senvintern detta år. I testamentet efter honom
gavs till hospitalet en ko.

Herr Lars, som var en av de mest framträdande präs-

terna i stiftet avled 1586, fore 14 mil Gift med Karin,
som efterlevde honom. Barn: sonen Lhlerian Larssorr.

som under flera år var hans kaplan, och som sedan

blev kyrkoherde i Hedemora (1581-92) med namnet

Valerianus Laurentii Cuprimontanus. Dottern enl. upp-
gift Sara Lcvsdotter, gift med kh. Laurentius Magni
Bothniensis (Lars Månsson) i Tillberga(1570171- 1587)

Ovanstående material har jag under min forskning

till största delen hämtat från olika herdaminnen.
Gert Alsenmvr
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Korsord hösten 2002
Lodrät

I Del av skolåret
2100 m2

3 Församling i T-län.
4 Legering.
5 Ädelmetallersättning.
6 I servis.

9 Tillhör julbordet?

10 Bli kvar.

11 Kristin Rudolfina
Sigvardsdotter

12 Uppmaning
l9 För ro skull.

20 Begär.

22 .........efter person

24 Har Iris.
26Oraka.
27 Dåckoljud.
28 Förr till hatt.

29 Den polisen.

32En av Muserna.

35 Paulo.

36 Rått.
42Kallt vatten.

43 Krigsgud, nordisk mytologi.
44 Västerbottens län.

Vågrät

l Rotterdam, Tilbury.
7 Grovt rep.

8 TorkelKonradsson.
10 Ro utan åror.

l3 Tantal, kem.tecken.

14 Finns kunglig och tillhavs.
15 Bassångare.

1 6 I bägare.

17 Hög med sten.

18 Vild katt.
19 Blodkarlet.
20 Efter Hars
21 Vattenflödet.
23 Käpp till ett slags bollspel
25 Bärhjälp
26 Minimal.
29Yttrade.
30 Långhårig matta.

3 1 Frågat.
33 Typisk öväxt.
34 Amperetimme.
35 Långsamt.
36 Grön ö.

37 Tallium.
38 Fond.

39 Arne lmsen.
40 Natrium.
4l Räta upp.
45 På små liv fiorr.

Svar skall vara inlämnat till Bir-
gitta Roman senast 23 oktober.

Se adress sid 2. Tre priser delas

ut till de forst öppnade rätta kors-
orden.

Glom inte att skriva ditt namn,

adress tfn. nr. eller e-postadress.

aaaaaaaaaooaaaaaaaaa

Stenarna på Djäkneberget.
De texter som presenteras då och då kommer från bo-

ken "Djåkneberget i Vasterås och Sam Lidman" skri-

ven av Äke Boman.

Det finns 500 stenar med inskriptioner på Djåkne-

berget i Våsterås, och det har funnits ytterligare 20

stycken stenar som försr,unnit.

Copyright. All rights reserved

Birgitta Romon
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237. Såsom solen, när han uppgången dr,är enprydelse

på Herrans hoga himmel, altså är en dygdesam qvinna

en prydelse i sitt hus.

256. Ingen lever fattigare än han foddes.

328. Bygg opp, ej riFva ner, är pligt och heder.
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Arkivens dag
I Sverige har arkivinstitutionerna ordnat ett gemensamt

evenemang, Arkivens dag sedan 1998. I Arkivens dag

deltog år 2001 alla andra nordiska länder utom Finland.

Nu är det meningen att fä även Finland med i detta

samnordiska projekt, som ordnas årligen den andra lör-
dagen i november. Avsikten med dagen är att ftista all-

mänhetens uppmärksamhet på arkiven, deras verksam-
het och betydelse samt höja arkivens profil.
Av denna anledning sammankallade Riksarkivet en ar-

betsgrupp for att introducera Arkivens dag i Finland.

Medlemmarna i den representerar den kommunala

arkivföreningen, arkivföreningen, de privata central-

arkiven och arkiwerket.
Arkivens dag ordnas årligen kring ett gemensamt tema.

Är ZOO1 var det nordiska temat klirlek och år 2A02 är

det iFinland barn. Temavalet påverkades av farsdagens

närhet samt av mojligheten att locka familjer och kom-
mande forskare till arkiven. Temat tir dock inte bindande

utan varje arkiv kan fritt ordna eget program. T ex. na-

tionella eller lokala håndelser kan ersätta det gemen-

samma temat.

Sök bland 7000 barnhusbarn i Stockholm.
Nåttidningen RÖTTER kan i dag presentera en helt ny

databas, särskilt intressant for alla som har barnhusbarn

i slakten. Den omfattar alla barn som åren 1713-1802

varit inskrivna vid Allmänna barnhuset i Stockholm,
över 7000, med de uppgifter som fnns i rullorna om

bland annat foräldrar och vart barnen lämnades ut.

Registreringen är gjord av StorStockholms Genea-

logiska Förening som välvilligt ställt materialet till
RÖTTERs forfogande, och tack vare ekonomiskt stöd

från Rötters Vänner har databasen kunnat skapas.

Saxats.fi'an R0 I tER

Många dopnamn
Gevärssmeden Claes Fredrik Lundberg och hustrun

Hilda Carolina Rosander flyttade i slutet av 1800{alet
till Salbohed.

De var mycket givmilda när det gällde att ge sina barn

namn. Vad sägs om:

Sonen En'in Tengel Leonard Garibaldi
Dottern Elfrida Virginia Anna Charlotta

Sonen Knut Alexander Robert Engelbrekt Augustinius

Dottern Selma Teodolinda Alma Valborg Hildegard

Dottern Olga Davina Lovisa Potensia

Dottern Ragnhild Fredrica Hortensia Sofia Elisabeth

Alla är de släktin-ear till Solveig Öberg på Tosta gård,

Romfartuna som började sin senaste hobby i Tillberga

i höstas.
Monika Holmgren

Hor du dino rötter i

Stigtomto- eller Vrena-trakten
(D-lön) ?

Nyköping - Oxe lösunds s löktforskarföre n ing
onordnor i somarbete med

5 tigto m ta /Ha I I a /Nyk yrka/B ö rb o =

Siigtomtoontens Hembygdsf örening och

Vrena/Husby Oppunda Hembygdsf orening

ANBYTARDA6
i Vrena Försomlingshem

fördogen den 3t/8 k|.10-17

Är du infresserod ott voro med så vill vi ho din onmölan snorost,
dock senast den 10 ougusti till:

Christel Eriksson, Borgoregotan 15c,611 30 Nyköping
tel: Ot55-2129 83

e-post: chris.eniksson@swipnet.se

Eftar din onmrjlon erhåller du ett formulör diir du fyller i socknar, gårdor, slciktnomn

du forskor på. Med hjölp ov dessa uppgifter upprattos sedon en deltagar/forskor-
förteckning. Du erhåller dven en vögbeskrivning och prisuppgifler.

Förulom dei moteriol som deltagonde sliiktforskqre sjölvo bidror med, så har våra

medorrongörer omfottonde och inlressont mclerial. Dessutom finns vårt QdÄ-
regisier på plots övar föddo, vigdo. dödc i lrlykopings siorkommun föf dolosokning

Du komrnar ott ho stora möjligheter stt hillo intressont mqteriol och 'irriffo travligo

sldkt- och hembygdsf orskore.

Sponsorer
Alla vinster som delas ut i samband med våra tävlingar

och lotterier är skänkta av olika foretag eller privatper-

soner. Ett stort tack till dessa sponsorer.

Ampere.
Fliesbergs.
Fuji-Fotocenter
Fam. Roman.

Geab-Phone.

Stjärna-Fyrkant.
Olby Sven.

Leanders Antikvariat. Västerås.

Västerås.

Västerås.
Våsterås.
Västerås.
Västerås.

Västerås.

Västerås.

Perssons Skomakeri. Västerås.

The Phone House. Västerås.

Birgitta Romsn

h ltp : //h o m e. st dp n et. s e/v dk-A r o s i a n a z)



AROSIANA Hosten 2oo2

Avs:
Västerås S låktforskarklubh
c/o Sven OlbY
Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås

röNCruINGSBREV SVERIGE
I \4a.i I
IalqI

l filrn I
I .'rt( |

PORTO BETAL

Klubbens olika dataregister har LLO792 poster registrerade enligt fiiljande:

Alunda
Födda 1,'779-1861

Döda 1733-1766

Arboga
Födda 1858-1859

Badelunda
Födda 1684-1716

Födda 1775-1927

Irsta
Fodda 1920-1924

Köping land
Födda 1775-1919

Köping stad
Födda 1830-1924

632
4592

603 I
1732

206

6449

8176

poster
poster

poster

poster
poster

poster

poster

poster

Sevalla
Födda 1667-1686

Födda 1836-T920

Vigda1860-1863
Västerf,ärnebo
Födda 1689-1929

Vigda1689-1929
Döda 1689-1929

Västerås
Födda 1622-1714

Födda 1803-1871

Döda 1775-1779

Döda 1790-1866

Vgda1741-1758
Inflytade 1834-1850

Inflyttade 1879-1885

en CD-skiva på registren

icke medlemmar 300 kr.

r23 (påbörjad)
1702 poster

22 (påborjad)

2M01 poster

6023 poster
18651 poster

6308 poster
7392 poster
550 poster

10268 poster

506 poster
2837 poster
3307 poster

Viisterfiirneb o : födtlu, r'igdu

inkl. frakt. Ar Ou intresserad

184

Ramnäs
Döda \727-1731
Döda 1743-1762 c:a 700 poster tillsammans

Från och med septembet 2002 kommer det att finnas

och tlödu Priset for medlemmar blir 200 kr. och för

kontakta Sven Olby.

Köpmongatan setld nere ifran
F i,skartorget

24
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