
AR@STANA
Våren 2802

Vårens program
Onsdagen 30 januari kl. 19.00.

Fråge- och hjälpkväll (gaggafton). Medtag gärna

fo r skarforte c knin gen.

Ta chansen till erfarenhetsutbyte. Vi hjälps åt att

finna lösningar på de problem som kan finnas.

Lokal: Mälarenergis samlingslokal "Kopplingen"
Adress: Carl Hennings gata 2.

Anmälan till: Larsowe Roman tfn. 021-35 86 91

Onsdagen 20 februari kt. 19.00.

Maj-Britt Nergård berättar om:
"De okända vallonema i Västmanland".

De fanns spridda i Hedströmsdalen på bl.a. Stjäm-

viks- Högfors- Fagersta- och Sembla bruk.

OBS! Ha gäma med Er frågor om valloner'

Lokal: Mälarenergis samlingslokal "Kopplingen"
Adress: Carl Hennings gata 2.

Anmälan senast 17 februari tiil: Peder Danielsson 021-

14 05 47 eller S-O Sandell 021-620 65

Onsdagen 20 mars kl 19.00. ÅnSNIÖfE
Ragnar Fomö från förbundet deltager. Han kommer

att prata om hur man forskar i domböcker.

Lokal: Mälarenergis samlingslokal "Kopplingen"
Adress: Carl Hennings gata 2.

Anmälan senast 17 mars till: Sven Olby tfn. 204 94

eller Gunnar Andersson tfn. 021-12 35 48

Onsdagen den 17 april kl. 19.00.

Inger Ekbom berättar om den "Stora Häxprocessen"

Lokal: Mälarenergis samlingslokai "Kopplingen"
Adress: Carl Hennings gataT.

Anmälan senast söndagen den 14 aprtl till: Gert

Alsenmyr 021-412422 eller S-O Sandell 021-620 65

Lördagen 27 tpril. Släktforskarresa till Leksand.
Vi samåker med Sala Släktforskarklubb. Anmälan vill
vi ha senast den 8 februari och den är bindande. Vi
samlas kl 07.00 vid Vallby friluftsmuseums parkering'

Färdsätt buss eller bil beroende på hur många vi blir.
Hemkomst c:a 20.00 Ring och anmäl Dig till:
Sten-Ove Sandell 021-620 65 eller
Peder Danielsson 021-14 05 47.

Lördagen 1 juni. Vårresa
Vi besöker Härkeberga kyrka, Hällsta jordbruks-

museum och Enköpings vackra parker. Vi äter lunch i
Enköping och tar eftermiddagskaffet vid Hällsta.

Anmälan vill vi hade senast den 20 mars. Anmälan

2ir bindande. Vi samlas kl 08.30 vid Vallby frilufts-
museums parkering. Kostnad c:a 450 kronor.

Anmäl Dig till: Sven Olby tfn02l-204 94 eller
S-O Sandell02l-620 65.

Innehåtl
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Klubbens organisationsnummer 87800 1-8324

Upplaga 500 ex.

Styrelsen for år 2001-2002

rssN 1402-0300

Ragnaröksgatan 72 723 55 Västerås

e-postadress : soy@mdh.se
Blomstergatan26 72225 Västerås

e-postadress : ek.pd@swipnet.se
Råbykorset 38 724 69 Västerås

e-postadress : larsowe.roman@swipnet.se
Soldatgatan 8 723 45 Västerås

e-postadress : gunnar.andersson.vasteras@ebox.tninet.se
Rosenlund Sevalla 725 95 Västerås

e-postadress : s-o.sandell@telia.com
Fornminnessatan 8 723 5l Västerås

e-postadress: gi.alsenmyr@telia.com
Ritblocksväsen I 724 71 Västerås

e-po stadres s: ipt992c@tninet.se
Uniformsgatan6 723 50 Västerås

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

Adress se ovan.

Orkansatan 4 723 50 Västerås

e-postadress : ulla.skold@home.se
Råbvkorset 38 724 69 Västerås

e-postadress : larsowe.roman@swipnet.se
Fornminnesgatan 8 723 51 Västerås

e-postadress : gi.alsenmyr@telia.com

KrysshammargrZind 4 724 64 Västerås

e-postadress : b-v.larsson@spray.se

Ordförande

V.ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Revisor

Revisor

Tidningsredaktör:

Redaktionskommitte:

Materialförv.

Sven Olby
Tfn.02I-204 94

Peder Danielsson
Tfn. 021-14 05 41

Larsowe Roman
Tfn. 021-35 86 91

Gunnar Andersson
Tfn. 021-12 35 48

Sten-Ove Sandell
Tfn. 021-620 65

Gert Alsenmyr
Tfn.02l-4124 22

Nils Selldön
Tfn. 021-30 15 65

Bemt Storm
Tfn. 021-14 72 38

Börje Bertills
Tfn.021-35 67 36

Ulla Sköld
Tfn. 021 - 80 46 35

Birgitta Roman
Tfn. 021 - 35 86 91

Gert Alsenmyr.
Tfn. 021 - 4124 22

Gun Envall-Larsson
Tfn. 021-13 16 42

Nils Jernemlf (sammankallande) Nygatan 18

Tfn. 021-41 96 60

9lu^-)ue Sa&Il

Valberednins 722 19 Västerås

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'o'o""""""""""""'

3 Årsavg. 100 kr. Familjeavg. 130 kr. Junioravg. (under 25 är) 20 kr. P-gironr. 96 054-2 :
! Arosiana kostar 20 kronor. Vår forskarförteckning kostar 40 kr. (ftir icke medlemmar). :
. Annonspriser: 1/4-sida:200 kr. ll2-sid,a=400 kr. 1/1-sida:800 kr' '
a - 

l ' l'l-Jrg4-!vv nr' - - 
'..................................................................

Adressändring: Meddela kassören snarast, så att utskicken kommer fram till Dig, och kassören slipper en

massa trassel med Posten.

OBS: Alla artiklar som är undertecknade med fet stil är insända av medlemmar i klubben.

I t tt p : //h o m e. s w i p n et. s e/v sfk-"1 r o s i a n a



våren 2002 AROSIANA

Ordförande har ordet
I augusti hölls släktforskardagar i Borås. Fredagen in-

leddes med redaktörs- och ordforandekonferenser. Pro-

grammet upptog ffra punkter niimligen: kvalitet, in-

formation, tillgängli ghet och framtiden.

En arbetsgrupp ledd av Guno Haskå har under några

år arbetat med "kvalitet i släktforskningen", och sam-

manställt resultatet i ett digert material pä 64 sidor,

som alla föreningar har fått sig tillsänt strax före jul.

Ordföranden Ted Rosvall gav många exempel på

hur man kan nå sina medlemmar med information.

Medlemsblad, hemsida, annonser, affischer, kultur-
katalog, telefonkatalog, pålysningar, lokalradio, e-post,

utskick och telefon var de saker som diskuterades.

Arkivens och bibliotekens tillgänglighet varierar

över landet. På manga håll har man dragit ner på per-

sonalen, vilket ibland har minskat öppethållandet.

Dagen avslutades med ett besök på Textilmuseet

med guidning bland alla gamla fungerande maskiner.

Vilket oväsen det måste ha varit när alla vävstolar var

igång samtidigt!
Lördag förmiddag invigdes utställningen i Folkets

Park, och själva riksstämman började kl. 13. Till ord-

förande valdes förre hovrättspresidenten Carl-Axel
Petri, en uppgift han klarade mycket bra. Det som tog

längst tid var valet av ledamöter till styrelsen. Val-

beredningen under ledning av förre ordföranden Kris-
ter L:son Lagersvärd hade föreslagit fura nya namn för
att fornya och föryngra styrelsen. Några delegater kom

med motförslag, så det blev sluten omröstning, där jag

fick vara med och räkna rösterna. Valberedningens

förslag vann dock överlägset.
Nyvalda blev: Olof Cronberg från Växjö, Christina

Gustavsson från Linköping, Sven Johansson från

Halmstad och Torbjörn Näs från Mora.

Victor Örnbergs hederspris tilldelades Bertil Grund-

ström från Alvesta för sina emigrantregister. Förbun-

dets pris till bästa arkiv gick till Malmö stadsarkiv,

och bästa bibliotek blev Skellefteå museums

Kunskapskällan. Grattis !

Det var svårt att skilja kandidatema till kommande

släktforskardagar, så styrelsen beslutade att utse två

städer i år, nämligen Ronneby 2003 och Östersund

2004.I år är det redan bestämt att vi möts i Borlänge.

Läs mera om släktforskardagarna i tidningen Angelä-

get nr 4i01, som finns i släktforskarrummet.
Vår ansökan om bidrag for att renskriva Abraham

Hi.ilphers register fick avslag, men efter förnyade kon-

takter med några styrelsemedlemmar, uppmanar de oss

att komma in med en nv ansökan, nu när de vet vad

det handlar om. Det har framkommit att det finns ett

gammalt register från 1902 med ca 3000 namn, men

kortregistret innehåller nästan 40 000 nalrln, så det vore

naturligtvis bra om det blev digitaliserat. Nu far vi hålla

tummarna att vi far pengar, och hoppas att många med-

lemmar vill vara med och renskriva kartoteket. Hör av

dig!
Som vi tidigare berättat har Ulla Sköld åtagit sig

jobbet att registrera indelta soldater från Västmanland.

Hjälp henne med familjeuppgifter om du har soldater

i din släktforskning. Ring 021-804635.
Vi har satt ner en Mac-dator i släktforskamtmmet,

diir alla vara renskrivna register finns. Förteckning över

dessa register finns på sidan 24.Har du själv giort några

register som du vill dela med dig till andra kan du ta

kontakt med mig. Kom ihåg att det finns fel i alla re-

gister, så du måste alltid själv kontrollera riktigheten
mot originalhandlingarna! Det handlar om kvalitet!

De som har besökt våra möten vet att vi sålt lotter
för att kunna köpa en mikrokortsläsare. Med Håkan

Östholms donation i botten, har vi kunnat inköpa en

ny läsare, som nu står inne bland filmläsama.

Du vet väl att vi har en Videolog för att läsa mikro-
frlm till utlaning. Ring 021-20494.

Väl mött till ett nytt forskarår.
Sven Olby

Ulla Sköld tilldelades forbundets hedersdiplom för ut-

märkta insatser inom släktforskarrörelsen vid års-

stämman i Borås. Här på bilden tillsammans med för-

bundsordförande Ted Rosvall efter att hon fått blom-

mor och diplom. Ett stort GRATTIS!

h ttp : //h o m e. sw ip n et. s e/v sJk-A r o s i un a
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Mötet 13 september 2001

"stilla fly'ter ån" heter Evald, "Charlie" Thunbergs bok

om hans Västeråsminnen. Med utgångspunkt från bo-

ken kåserade Charlie Thunberg för oss om sina min-
nen från Västerås På

1930- och 40-talen.
Han berättade att

han föddes i ett hus

vid Stjernhjelmsga-
tan (finns inte idag) i

höjd med Korsängs-

skolan (KOMVUX)
där nuvarande E 18

går.

Efter sedvanlig skol-
gång kom han till
Uppsala, där han ef-

ter några års studier

blev filosofie magis-

ter.

Sitt yrkesverksam-

ma liv ägnade han åt lärargärningen vid bl'a'
Emausskolan. Innan Charlie kom till Uppsalahade han

jobbat som pinnpojke (hjälpte till vid utsättning av

pinnmarkeringar vid väg- och gatuarbeten) samt varit

konduktör på stadens bussar.

Nämnde att Torsten Jansson, en god vän till honom,

har givit ut en ny bok med sina Västeråsminnen'

Några av lärarna vid Korsängsskolan var Olof Fahlön

och Elofsson, och dem hade han speciella minnen av'

Därefter berättade han om några av originalen i sin

omgivning under uppväxttiden t'ex. soldaten Asberg

och några av stadens åkare.

Charlie fortsatte med att berätta lite om Västerås

äldre historia och nämnde då om Västmannalagen som

kom till i Västerås ät 1320. Thunberg berättade också

om sin bekantskap med några kända Västeråsprofiler,

Nanna Swartz, som blev en av de första kvinnliga pro-

fessorerna i medicin vid Karolinska Institutet, Birger

Grip, en av Västerås mer kända kommunalpolitiker,

Bo Setterlind, mycket känd författare, samt Lars Ek-

borg, Stig Grybe och Olof Thunberg (bror till Char-

lie). alla tre välkända och berömda skådespelare'

Under kvällen såldes det ett lotteri med sex vinster,

skänkta av olika företag. Kvällen avslutades med kaffe/

the och smörgås samt dragning av lotterierna'

Noteringarna har gjorts av Larsowe Roman'

Innanför skröpliga skal kan man finna ädla pärlor'

L'r"Tttnkekorn' u\) Gtnnel o Kiell Sv'drt{

Mötet 11 oktober 2001

Vi var 51 medlemmar som samlades denna kväll för

att lyssna till Landsarkivarie Bode Janzon från Lands-

arkivet i Uppsala. Föredraget hade rubriken; "ULA i

Uppsala och dess omvärld". Bode nämnde inlednings-

vis att ett Bergslag betyder Bergmästardistrikt. Detta

för de flesta av oss forskare här i mellansverige har

sina rötter i något av Bergslagen.

Här följer nägraintressanta siffror; Uppsala Lands-

arkiv bildades 1903 och blev efter en tid placerat i

Uppsala Slott, men sedan nägraår tillbaka ftnns man i

egna ändamålsenliga lokaler. Man har cirka 14'000

besökare/år. Det är 42 personer anställda vid arkivet'

Man har genomfört 67 speciella forskarkvällar' Det

hnns 22.000 volymer tillgängligt för forskning' I en

depå finns y'tterligare 35.000 hyllmeter med diverse

arkivalier. Bland de 430'000 mikrokorten finns det

mesta av kyrkoboksmaterialet. Telia har cirka 10'000

hyllmeter arkiverat i Arningearkivet.
Depåerna fflls på med 2.500-3.000 hyllmeter/år'

Man besvarar ungef?ir 4 .200 forskarförfr ägnrngar I ät

och cirka 6.200 förfrågningarlät ftän släktforskare om

fo lkbokfö rin g smaterialet.

Förutom att serva den akademiska forskningen vill
ULA ha ett fördjupat samarbete med släktforskar- och

hembygdsföreningarna i regionen. Detta för att få ett

bredare och innehållsrikare folklivsmaterial' Är det

någon klubb eller förening som vill ha "draghjälp" i

något lokalt intressant projekt, så kan ULA ställa upp

med material, råd och annan hjälp. Bode berättade

också att trycket på landsarkiven har ökat från amatör-

forskarhåll.
Det finns mer att berätta om från Bode Janzons fö-

redrag, men det skulle ta för stort utrymme i tidningen,

så ni som inte var där gick miste om ett intressant fö-

redrag.
Lsrsowe Roman.

Nyinköpt mikrokortsläsare
Enligt årsmötesbeslut fick styrelsen i uppdrag att un-

der året köpa in en ny mikrokortsläsare' Detta inköp

har gjorts möjligt genom en stor penninggåva från vår

hedersmedlem Håkan Östholm, samt genom försälj-

ning av lotterier på medlemsmötena. Inköpet är nu gjort

och apparaten är placerad i mikrofilmsrummet på bib-

lioteket och har apparatnummer sju (7)'

Mikrokortläsaren är av Agfa-Gevaerts fabrikat, typ:

Copex LD 75 D och har två olika objektiv som ger

24x och 42x förstoring dessutom kan man använda

två mikrokort samtidigt. Priset blev nästan 7'000 kro-

nor inkl. moms efter förharldlingar.
Lorsowe Romun

It t t p : //l t tt nt e. s w i p n e t. s e/v sfit-A r o s i an a
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Regional
Samarbetsträff
Lördagen den27
oktobervarklub-
ben represente-
rad vid den re-
gionala samar-
betsträffen i Ny-
köping av Sten-

Ove Sandell och
Gert Alsenmyr. I
dessaträffar som

hålles två gånger

per år rngär 22
släktforskarföre-
ningar runt
Stockholm.

Det började
med att våirdföre-

ningen Nykö-
ping-Oxelö-
sunds släktfors-
karförening pre-

senterade sig och sin verksamhet. Därefter giorde vi
en uppfoljning av förra mötet som hållits i Strängnäs.

Vi diskuterade innehållet i anbytardagar och förenings-

aktiviteter.
Vi beslöt att nästa träff skall hållas av Genealogiska

Föreningen (GF) i Stockholm.
Efter lunchen fick vi en guidad tur ute och irure i

Nyköpingshus. Mycket kretsade kring den kungliga
brödrafejden på 1300-talet och som kulminerade med

"Nyköpings gästabud" 1377 då kung Birger efter en

middag kastade sina bröder, hertigarna Erik och Val-

demar, i ftingelsehålan.

Vår "Matts Kettilmundsson", som stödde hertigar-

na, hade tur som inte var med på middagen och då

kanske också blivit kastad i fiingelsehålan. Nu kunde

han istället föra hertigamas sak vidare och lyckades få

kung Birger avsatt och hertig Eriks treåriga son Mag-

nus Eriksson vald till kung i Sverige och med sig själv

som riksforeståndare.
I ett av rummen på Nyköpingshus finns en stor trä-

staty foreställande Matts Kettilmundsson med den tre-

åriga kungen i famnen. Bilden ovan visar denna staty

som Sten-Ove fick specialtillstånd att fotografera.

Om ni har möjlighet så besök gärna utställningen
"schack och makt" på Nyköpingshus. Utställningen
kommer troligtvis attpägä hela år 2002.

Gert Alsenmyr

Vi välkomnar en ny förening i KAK-regionen
Under sensommaren och början av hösten har det bil-
dats en ny förening i regionen på initiativ av Åke
Dahlqvist, Jan Hultberg m.fl.

Jag hade förmånen at vara inbjuden söndagen den

28 oktober till stadsbiblioteket i Köping.
Dåir fick jag vara med på det första medlemsmötet

hos den nybildade föreningen: Släkt- och Historie-
forskarna i KAK. KAK: Köping, Arboga och

Kungsör. Föreningen har sin hemadress i Köping.

Till förening-
ens ordförande
överlämnade jag

Västerås Släkt-
forskarklubbs
forskarförteck-
ning och öns-
kade ftjreningen
lycka till i dess

framtida fors-
kararbete, samt
hälsade dem väl-
komna till sam-

arbetet i regio-
nen.

Det var cirka
80 intresserade
personer närva-
rande, för att

Ordft ran{g.Jan Hultberg

lyssna till Kyrkoherde Inge Svensson, från Munktorp.
Kyrkoherden berättade om hur och varför de olika

kyrkoböckerna kom till. Han talade om Munktorps
forsamling och vad som diir finns att tillgå for oss sliikt-

forskare.
Den 1 juli 1991 fick församlingen en ny pastorsex-

pedition. Samtidigt fick församlingen de olika
kyrkoböckerna i digital form.

Efter föredraget presenterades interimsstyrelsen. För

att bli medlem, får man betala 120 -lär, och får då två

nummer av föreningens tidning.
Det hade också ordnats med visning hur det kan gå

till att släktforska. Bl.a. visades hur man via Internet

kan släktforska, och vad man kan finna på mikrokort
och i diverse originalhandlingar som var framlagda'

Föreningens hemsida:

http : //www. koping. ne t/ qene al o ei/
och deras E-postadre ss ä\ se ne al o si@,kopins. ne t

Sammanfattningsvis så hade jag en mycket trevlig

och angenäm söndagseftermiddag.
Larsowe Roman.

http : //h o m e. sw ip net. s e/vsJk-A r o s ian a
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Mötet 8 november 2001

Släkt- och soldatforskaren Björn Lippold från Skövde

kom den 8 november på besök till oss, for att berätta

om, "Knekten i helg och söcken". Lippold är chef för

det Centrala Soldatregistret i Skövde. Registret starta-

des 1983 och är en separat gren under Krigsarkivet i

Stockholm.
Man började med att registrera alla soldater, som till-

hört något kompani under Skaraborgs Regemente, se-

dan har de fortsatt med övriga regementen i Väster-

götland och därefter övriga landet. Här i Västmanland

har nyligen ett registreringsprojekt startat under led-

ning av Ulla Sköld, medlem i vår klubb. Bjöm nämnde

att det så kallade Indelningsverket med Det stiindiga

knektehållet började 1682 och slutade 1901 . 1882 öka-

des värnplikten och indelningsverket upphörde steg-

vis. Man hade i början stor n1'tta av 1686 års kyrkolag,

niir det gällde att rekrltera soldater. Man kunde då med

hjälp av bl.a. husförhörslängden finna lämpliga perso-

ner.

Totalt fanns det c:a 500 000 indelta soldater' Av dem

är nu 195 584 registrerade.

Vid den nutida registreringen har varje soldat fått

ett eget aktnummer som grundar sig på regemente,

kompani, nummer och anställningsår. Det finns ett for-

mulär med 95 punkter som skall frllas i så komplett

som möjligt. I vissa fall registreras också officerare'

I registret finns nu 38 000 torp och 800 000 perso-

ner inkl. hustrur och barn, registrerade. Man har riik-

nat ut att det i medeltal fanns 4,6 barn i varje soldat-

torp.
Är 1703 infördes de speciella soldatnamnen för de

indelta so ldaterna. P. g. a. so ldatens kunnande utnl'ttj a-

des han i vissa fall av socknen som skollärare' Som

avslutning på sitt föredrag berättade Lippold några

militarhistorier från Västergötland och om några ori-

ginal som han träffat.
Vi var 45 medlemmar som hade kommit för att

lyssna på Björn Lippold' Under kvällen såldes ett lot-

teri. Kvällen avslutades som vanligt med kaffe/the och

smörgås.
Larsowe Romun

CD-ROM-kväll den 6 december 2001

Denna kväll var 37 medlemar samlade i Mälarenergis

samlingssal "Kopplingen" för att ta del av vad klub-

bens olika CD-ROM skivor innehåller'

Ordförande Sven Olby överlämnade, en present till
Viola Ek. som tack för att hon skänkt en dator med

skärm till klubben. Datorn är nu placerad imikrofiche-

rummet på biblioteket.

6

Därefter berättade Sven Olby om och visade de olika

skivornas innehåll via en storbildsapparat' Sedan fick

de närvarande gå till de olika datorerna för att bekanta

sig lite närmare med innehållet på CD-ROM skivorna'

När de tyckte att de sett fiirdigt följde en frågestund

diir detblev många frågor om programmen på skivoma'

Vad skivorna heter finns presenterat på annan plats i
tidningen. Kvällen avslutades på sedvanligt sätt'

Minnesnoteringarna gjordes av Larsowe Roman

Nästa nummer
Vi skall göra detta som ett temanummer. Det skall i

ftjrsta hand handla om "kontakter och efterlysningar"'

Har Ni en bra metod för att släktforska eller hur man

får kontakt med olika register så hör gärna av Er till
redaktionen om detta.

Medeltidsbenens förvaringsplats
Om Ni kommer ihåg artikeln om alla medeltidsbenen

som grävdes upp när Stadshuset byggdes och som se-

dan lades i en krypta därunder så fick jag ett samtal

om detta. Vid andra byggnadsetappen så kördes jord-

massorna till tippen i Västerås. Men inte allt. Minst 3

lass fick en familj som höll på och byggde ett egna-

hem i Tillberga. Där förekom flera dödskallar och an-

dra människoben i den jorden, allt enligt dottern i hu-

set, som också omtalade att hon var med om att be-

gravadessa ben i ett höm på tomten. Så alla ben från

den kyrkogarden vilar alltså inte i kryptan under Stads-

huset.
' Sten-Ove Sandell

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

ken "Djäkneberget i Västerås och Sam Lidman" skri-

ven av Äke Boman.

Det finns 500 stenar med inskriptioner på Djåikne-

berget i Västerås, och det har funnits ytterligare 20

stycken stenar som försvunnit.

Text på sten nr. 237.

Såsom solen, nar han uPPgången ar,

cir en prydelse på Herrans höga himmel,

altså ar en dygdesam qvinna en prydelse i sitt hus'

Text på sten nr.'178.
Gråtsn(Je till verlden du föddes, omgifven af leende

vcinner, lef så att du kan leende dö, omgifven af grå-

tande vtinner.

.fbrts. ntista sPalt.
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Släktforskning
av Carl Larsson i By

Ofta är det så att en jordbrukare har stamtavla över

sina kreatur men har inte reda på sin egen släkt längre

tillbaka än till farfar, och en stadsbo har likaså ofta
nog stamtavla över sin fina men onlttiga hund, utar-

betad av någon fin kennelklubb, men han har sällan

någon uppgift om sin egen härstamning. Om han inte

är adlig förstås, då har man reda på sina anor, de må

nu vara sexton eller färre. Nutiden lever som
strixgubben sade "ännu på en slump", även om vi ju i
regel har både klocka och almanacka. Hur många är

det egentligen som vet något om sin farfars far, många

vet inte ens namnet på honom eller på sin mormors

mor. Man lever i nuet.

Förr i världen, då livsföringen var stabilare på flera

sätt, höll man också bättre reda på sin härstamning och

sin släkt. Ännu så sent som i min bamdom var släkt-

känslan mer levande, man kände de bortgångna förfti-
dernas namn intill tredje och fiiirde led bakåt, och man

kunde berätta ett eller annat ur släktkrönikan.

Små anekdoter, som ofta anknöt till förfiider så långt

tillbaka som på 1600-talet. Dem kände man inte alltid
namnet på, men de kunde ha ett binamn, som levde

l?ingre. Sålunda hörde jag som barn nämnas en Anders

murmästare, som bott i byn for mycket länge sedan,

hur länge sedan kunde ingen säga, men långt efteråt,

när jag i landsarkivet rotade efter min egen släkt, träf-
fade jag på "Anders murmästare" mycket riktigt. Han

tillhörde inte min släkt, men levde i byn under förra
hälften av 1600talet.

En annan släkttradition om en av mina förf;ider, med

binamnet Gullarn, att han skulle levat under Gustav II
Adolf, haft tre döttrar, som alla gifte sig på samma

söndag, som alla fick tusen daler vardera i morgon-
gåva av fadern, och att en gammal lada vi hade i
utägorna skulle vara Gullams jåirnbod vid hlttan, hörde
jag också berättas. Denna tradition stämde dock inte

med verkliga förhållandet.
I släkten träffades på en forfader, som hade tre barn,

en son och två döttrar, som höll bröllop på samma dag

är 1740, men de fick nöja sig med 100 daler vardera.

Möjligen kunde en förmögnare förfader finnas på an-

given tid, men dit kunde jag med för handen varande

husforhörslängder inte komma.
En yngre tradition berättade om farfars farfar, som

hade tolv barn, att inte mindre än tre av sönerna uttogs

till lantvärnsmän och fick följa med till Tyskland, och

att farfars farmor grät, när hon lade i matsäck åt dem,

men att alla tre kom igen. Farfars farfar hette Erik Lars-

son, han hade egentligen inte fler än tio bam, men det

räckte ju det. Och av dessa kunde inte fler än två söner

gärna uttagas till lantvärnsmän, hade så skett kom de i

varje fall tillbaka, emedan de avled vid tamligen hög

ålder.

En tradition om att i sliikten funnits en kvinna som

levat under sju kungars tid stämde med verkligheten,
hon hade till och med levat under åtta regenter, om
man räknat noga, emedan hon var född 1716 och inte

dog fonän i 821 . Om grannar i byn langt tillbaka hörde
jag också en del berättas. Och när jag i de gamla

kyrkböckerna hck deras namn under ögonen tyckte jag

nästan attjag kände dem förut.
Nu är det så mycket annat som drar intresset från

gamla slåikttraditioner och krönikor, man har så mycket

strunt att syssla med, och de som nu har reda på släk-

ten längre tillbaka äntvä, tre led, torde som sagt vara

lätt räknade.

Så borde det dock inte vara. Vi iir ju ett gammalt

folk och bland de stabilare ur flera synpunkter, flerta-

let svenskar har förblivit i sitt land och fött sig rede-

liga, och vid jämforelse med en del andra folk har vi
en gammal och väl ftird kyrkobokfloring. Källor för
sliiktforskning saknar vi sålunda inte, och när vi har

reda på våra husdjurs stamtavlor borde vi väl också

ägna en smula intresse åt vår egen, så mycket mer som

det knappast torde finnas något roligare och intressan-

tare än att släktforska.
Men det är arbetsamt och man behöver vägledning.

En ypperlig handbok i arbetet har man r Handledning
i slaktforskning av Sven A. Rydberg, nyligen utkom-

men på Samfundets for Hembygdsvård förlag, som

dess Småskrift n:o 1. (Rekv. Från Sambandets exp.,

Stockholm). Handledningen lämnar först en kort re-

dogörelse för källorna till släktkunskap. Det är först

och främst kyrkböckerna eller ministerialböckema,
däribland Husförhörslängden. Som dock bör kontrol-
leras i fråga om uppgifterna med resp. Dopbok, Vig-
selbok och Dödbok. Att fela är mänskligt, felföringar
i kyrkböckerna dr inte sällsynta. Dessa böcker forva-

ras i resp. församlingars kyrkoarkiv för tiden tillbaka
till ungeftir 100 år, äldre kyrkoböcker forvaras i Lands-

arkivet, som för våra trakters vidkommande är Upp-

sala.

En del forsamlingar har dock fått dispens från för-
ordningen att lämna in äldre arkivalier, däribland
många församlingar i Dalarna. I regel kommer man i
välordnade kyrkoarkiv tillbaka till omkring år 1600,

d.v.s. till förftider födda omkrins denna tid och senare.
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då det gäller båda makarna' Vill man ännu längre till-
baka måste man anlita häradsrätternas arkiv, Dom-

böcker, Bouppteckningar, Arvsskifteshandlingar m'fl '

som också förvaras i resp. landsarkiv. Här kan man

komma ett århundrade längre tillbaka under gynn-

samma forhållanden.
Ännu längre tillbaka i tiden kan man komma i

Kammararkivet, i Tiondeliingder och Jordeböcker, men

där står i regel endast mannens namn' oftast bara for-

namnet, och det bör påpekas, att man där rör sig på

mycket osäker mark. Visserligen är det gamla svenska

namnskicket, att alltid uppkalla den förstfödde sonen

efter farfar, en god ledtråd, men äldste sonen kan ha

avlidit i unga år, eller kan vederbörande bara haft dött-

rar, och då står man där, om man inte kan hitta andra

bevis. Tiondelängderna går tillbaka till Gustaf Vasas

tid, så ock jordeböckema, som nyskrevs och delvis

omlades under hans tid, men jordeböckerna tar större

hänsyn till fastigheten som skatteobjekt än till den

tillftillige innehavaren. Då är tionCelängderna säkrare.

I vissa fall kan även de indelta regementenas eller

flottans arkiv rådfrågas, de förra särskilt då de gäller

soldater, och den släkt finns inte som inte har soldater

i stamtavlan.
Vid släktforskning kan man upprätta släkttavlan på

flera olika sdtt, varom handledningen ge upplysning,

man kan göra en stamtavla, då de äldsta kanda for-

f;iderna sättas längst ner som rot till trädet, eller en

antavla, där man själv är längst ner och sedan för-

fliderna par om par uppåt. I båda fallen måste man röra

sig med en ofantlig massa namn. Och det må sägas, att

det hela ingalunda är en lätt sak som man klarar av på

några aftnar, en tillförlitlig stam- eller antavlatat ära'

tal. Men så har den ett oskattbart värde också, när den

väl är klar. Ingen uppgift bör införas som inte är till-
förlitlig, hellre en lucka än en uppgift tagen ur luften.

Handledningen rekommenderar uppgörande av

släktböcker och -krönikor, dven dessa har ju ett oer-

hört stort kulturviirde for framtiden, men man bör innan

man sätter i gång med en sådan sätta sig ner och över-

tänka det oerhörda arbete sådana f'öretag kräver, om

man vill bakåt i tiden. Börjar man nu och lägger upp

det för framtiden att fortsätta. så är det ju en lättare

sak. Nutiden har rikare källor att ösa ur. Huvudsaken

är dock att något blir gjort. att man lär känna sin ätt

och sin släkt.

Pttblicerot i Vtistmanlunds ltins tidning 3 iuni 1938

Stora män kan ibland tänka törvånansvärt små tankar.

L'r "Tttnkekorn" ot'l Gunnel o Kiell Sv'orcl

Dikt
Tysta, stilla, från Någonstans komma de.

Sakta träda inför oss.

Dröjande ännu bland skuggorna

tar de gestalt, de flider och mödrar

vi inte visste funnits.
De som med sina liv
gett oss liv, dig och mig!

Vilka var ni? Hur var er vardag

i tider vi enbart känner från Grimberg

och skolans lärobok i Svensk historia?

Hur kändes det, Du soldathustru

att få hem honom, stympad, sjuk och of;irdig

från träffen med ryssen?
Hur blev Ditt liv?

Lystring soldat! Vad blev Din lott?

Ofta blev nog fattigdom och fornedring

det tack Du fick för ärofrllda blessyrer,

erhållna vid försvaret av landets gränser'

Och Ni torparhustrur och backstugors bebyggare.

Ni, barrstigamas och de steniga tegarnas folk,
fostrade till seehet av hårda villkor livet bjöd.

Hur klarade Ni Er utan TV utan telefon

och utan kollektiv olycksförsäkring
tecknad i Folksam?

En del svar ger oss kYrkoböckerna,
på knapphändiga rader,

nerplitade av flydda tiders gudsmän.

Men resten tar vi hjälp av fantasin.

I tankarna räcker vi Er handen till hälsning.

Ni var de som gav oss livet!

Harry Johans s on LinkaPing

från Husforhörsnytt nr.4 2000.

Insänt av Ulla-Britt Kaz6n

OBS! Medlemsavgiften
Med denna tidning följer ett inbetalningskort på

årsavgiften. Var vänlig och betala före första mars

2002. Det är viktigt att Du fyller i Ditt namn så att

kassören vet vem som har betalat. Den som betalar

familjeavgift skall också namnge sin partner så att

namnet kan komma med i vårt medlemsregister'
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Om bröllop i Norr^ Ny
Amor har överallt sina tillbedjare, som knäböja for hans

fot och vörda hans majestät. Sistlidne annandag påsk

23.4.1859 bars honom offer av tvenne hjärtan, som

förenades med kyrkans band i Ny och Älvdalen. Kyr-
kan var överfulld av folk. Den täcka bruden i svart

drzikt utstyrd med skiftande blommor och kulörta band

från hjässan till fotabjellet, bar värdigt och blygsamt

sin glittrande rosenströdda silverkrona, där Astrild log

i varje blad. Brudgummen av manligt allvar klädd i
s.k. älvdalströja av svart kläde, vilken sågs prydd med

breda silvergaloner på och omkring krage och fram-

sida, kände ljuvt sin lycka och glädje under hymens

fana. Högmässan slöts.

Under brusande orgelmusik framträdde brudståten

till altaret. Småsvenner i teten, därnäst brudgummen

ledsagad av prästen, och bruden av en civil ståndsper-

son, med foregående brudtärnor, efter ortens sed. Den

profana musiken tystnade och den heliga akten med

vanlig seremoni, mässa och brudpall, börjades och slu-

tades med en vald bröllopssång under ackompan-

gement av orgeln, som darpå åter brusade i livliga
marschtoner.

Då brudparet, mönstrat av sinom tusende blickar,
återvände i samma ordning som de framgått och åter-

foljdes av en böljande folkmassa, somtycktes ej kunna

se sig mätt på denna hogtidlighet.
Resan till bröllopsgården anträddes. Den av vårens

inverkan svaga Klarälven måste passeras, men omtåink-

samhet hade forebyggt fara. På den lurande böljans

klena istak var lagt en vandring av fyra i bredd hopfo-
gade ffrslagna bjälkar. Ett gigantiskt arbete. På denna

bekväma interimsbro, troligen den första i sitt slag,

tågade den trygga brudskaran till andra stranden, åt-

följd av hästar och åkdon.
Vid ankomsten till brudhuset möttes det unga

kärleksparet, med sin många gäster, av en fullständig
violinmusik. Den fryntlige våirdens välkomsthälsningar

och hiir bruklig undfiignad.
Vid inträdet i den klädda brudstugan sjöngs åter en

bröllopspsalm, hölls lämpligt tal och lästes bön och

välsignelsen över brudparet, exekverades en slutsång

enligt handboken, varefter brudparet varmt lyckönska-

des av föräldrar och vänner. En väl serverad middag

följde på denna andliga spis och slutade med tacksä-

gelse till all godhets givare. Sist utbragtes en skål för
"de sälla två". och måltiden var fulländad.

Kort därpå öppnades bruddansen i en stor prydlig

salong, varest detta ungdomsnöje upptog nästan hela

natten.

Efter en ståtlig frukost foljande dag reste de närva-

rande ståndspersoner välbelåtna med sitt bröllop hos

kronbruden. Men bröllopet, i all anständighet, stod

ännu i 3 ä4 dagar. N.B. Hos sonens ej dotterns ftträld-
rar står här vanligen bröllopet. (Dixi Sven Setterlund).

Detta bröllop, som många hade i långt och livligl
minne, stod i Bondgården i Ljusnäs. Bruden Marit
Andersdotter fodd den 1 4 april 1 83 6, håirstammar från
gamla slåikter med starka rotgrenar i bygden, av vilka
en gren gar genom Nordqvist och Bergenhemssl2ikterna

och sträcker sig till kyrkoherden Jon i Rangedal, och

en annan till Anders Pålsson Valsinen, eller som nam-

net ofta skrevs Woisen, som var nybyggare i Norra
Viggen, och 1650 betalte tionde första gangen.

Brudgummen Per Persson tillhör den stora bonde-

släkten, vars äldsta förfiider iiro kända från 1500-talet

och har sitt namn efter Bonde Jönsson i Likenäs. En i
orten framstående man och riksdagsman 1654 och hans

dotterson Bonde Jönsson, som grundlade Bondgården,

varest bröllopet firades. Det hölls i en envåningsbygg-

nad, som bestod av sittstuga i ena iindan, förstuga och

kåve samt nöstuga i andra iindan av byggnaden. I sitt-

stugan var anordnad matsal. Alla väggarna voro klädda

med "bordkläder" och på dessa voro uppsatta dekora-

tioner av silkesdukar i mönster som bildade spetsar.

Det var finast anordnat vid högsätet dlir brudparet, präs-

ten och de närmaste anhöriga hade sina platser. Där-

över under taket var anbragt en "tronhimmel".
Bordet, ett långbord, låingst fram i stugan, var dukat

med porslinstallrikar, knivar och gafflar. Sådant fanns

ej i allmogehem utan upplånades. På bordet stodo svar-

vade smörkalkar av trä målade i rött, grönt, blått och

gult, i slingor, blad och blommor, med smör och söt-

ost uti. Stora fat av tenn, porslin och stenfat med kött

och flask.
Prosten Setterlund höll tal vid bordet, deltog i

samkvåimet och stannade över natten i bröllopsgården.

Då icke flera än ett 20-tal eller något mer hade plats

vid bordet, blev det flera bordsättningar, som drogo

långt ut på tiden.
Bruden bar "Nordqvist" guldkronan, hade kjol av

svart fint tyg och tröja av svart tyg passande till kjolen

med häktor i bröstet, vitt halskläde och vitt förkläde

med påsatta silkesband i krokar och uddar. Vid kronan

voro ftistade långa vita band. Låga skor.

Bruden kläddes i Brattströmsgarden under det guds-

tjänsten pågick, av hennes moster Ingegerd Nordqvist

i Kårbol, som också var brudkvinna, och hr L.P. Bratt-

ström förde bruden fram till altaret vid vigseln.
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Brudgummen bar svart tröja av fint kläde, gula

sämskskinnbyxor, vita strumpor med "1öv" i
stickningen och låga hemgjorda skor' Felbhatt med

smalt band omkring, med uddar i vävningen i bandet,

väst av finare bomullstyg med röda, gula och blå blom-

mor i ränder, skjorta av finaste linne med hålsöm i brös-

tet och röda armkavlar, hög krage och svart halsduk

som knöts i rosett under hakan. En silverspets om hal-

sen, som nådde med ändamatill kanten av tröjan. Trö-

jan var sltt som en vanlig nysockentröja och nådde till
smalbenen och knäpptes med häktor över bröstet. Hatt

väst och skjorta äro ännu i behåll.

I nöstugan tråddes dansen. Organisten Anders Eriks-

son och klockaren J.M. Jerdin voro spelmän. De hade

varit med i kyrkan och spelat på sina fioler, Jerdin till
orgelackompagnement. Bröllopsgästerna hade mat-

korgar med sig enligt tidens sed och bruk.

Till brudgummen och hans kronbrud, som leva ännu

och åiro krya båda två, gå våra varmaste lyckönskningar.

Vid bröllop i Ny socken var det vanligt att till pryd-

nad resa släta stänger, liknande majstänger, vid
bröllopsstugan så ndtra, att de ftistides vid takfoten. I

toppen av stängerna sattes lövkåirvar om sommaren och

om vintem kåirvar av tall- eller tall- och granris till-
sammans.

Om dessa gladjefester frånaldre tider däforeskrivna

bröllop firades, ha äldre personer liimnat vältaligaupp-

lysningar om seder, bruk och upptåg, som forekommit
på denna bygd.

Det festliga i bröllopsgården inleddes, att när brud-

folket kom från kyrkan, sköts med bössor och annat

man fick tag i, som smällde. Ett bruk som förekommit
till senare tider. På förstugukvisten stodo spelmännen

och spelade en marsch till välkomst. Även i kyrkan
voro spelmdnnen, med2-3 fioler, och läto höra sig.

Alla hälsades välkomna. Brud och brudgum togo

plats i högsätet, där väggarna voro klädda med s.k.

bordkläden och i taket mitt över där brudparet satt var

spänd en vit duk eller ett större lakan och därpå en

silkesduk diagonalt över den vita, åt bordsiindan till,
och från varje hörn av silkesduken och från dess mitt
hängde silkesband.

Porslinstallrikar kommo ej i allmogens hus i anviind-

ning förrän på 1800-talet. Bordsknivar och gafflar

begagnades icke utan täljkniven eller jongen (mat-

kniven), som varje karl bar med sig i den trerummiga

slidan, där tredje rummet upptogs av en syl, Kvinnorna
hade även kniv med sig. Supanmat åts med träskedar

Llr gemensamma stora skålar eller fät. som stodo mitt
på bordet. och skeden ströks av mot fätkanten för att

ej spilla på duken. Till maten togs 2 å 3 supar. Ätandet.

som borjade då brudf;irden kom från kyrkan, fortgick

med flera bordsättningar från kl. 3 å 4 till 6 å 7. Brud-

paret satt kvar, ty alla skulle äta med dem; att inte få

den äran var nedsättande, vilket endast kunde veder-

faras betjäningen och en och annan, med vilken inte

var så noga. Vid bordet språkades och skämtades kvickt
och livligt.

Bruden var klädd i krona, om hon hade rätt attbära

den. Det fanns två brudkronor i Ny socken. Olof Thy-

berg och Nordqvistkronan. Från kronan hängde silkes-

band, som om det var riktigt fint, nådde ner till kjol-
skon, svart rynkad kjol, rött liv, på senare tid vita ar-

mar med röda armkavlar och kavlar kring halsen. En

silverbrosch med hiingen under hakan, randigt forkläde

i flera ftirger med tvärränder och band nedtill. Blå

strumpor, låga skor med spännen. Ända till fram på

1850{alet näverbottnade skor till bruddräkten. Håret

upplagt inlindat i band, och var ej håret rikt nog full-
des alltid "hårfldtan" med halm eller annat. Och en

målad hårnäver, som sattes upp som ett diadem. Hela

bondstassen var hemgiord utom silket. För dem som

ej hade vigselring, fanns ring att låna i kyrkan.

Brudgummen hade svart tröja av vadmal om vin-
tern och om sommaren armväst med korta skjörten,

gula sämskskinnsblxor med laskningar och spännen

vid knäet, livstycke (väst) av rött hemvävt tyg. Mössa

s.k. tallrikshätta, lik Frälningsarmens mössor med rör-

spö i kullen, som skulle hålla den utspänd. Eller också

hade brudgummen hatt. Låga skor med remmar, vita
strumpor med röda "1öv" på smalbenet, båda sidor, ned

till skon. På bröstet och på ryggen sattes på tröjan sil-

kesband, så rikligt ibland att det skämtades med brud-

gummen och frågades, om han skulle tillskogs och leta

efter hästar, därför att det såg så ut, som då hästletare

buro hästgrimman över axlarna, som hängde och

slängde.
Efter slutad måltid började dansen, som fortgick till

morgonen. Alla som dansade med bruden skulle giva

henne penningar. Och dem som dansade med henne

bestods en sup och en smörgås. Penningama stoppade

hon i brudtaskan, och skramlade med dem under dan-

sen. (Kvinnor, "som det var något med" buro två tas-

kor. I den ena hade de brännvinsflaskan, då de foro till
kyrkan eller eljest ute, då det var behövligt') Sä fort-
gick dansen i tre dagar med ätande och drickande. Bru-

dar, som ej voro så starka, blevo hårt medtagna.

Många tänkte nog på vad de kunde få in i kontanter.

Till bröllopet förde gästerna mat i korgar. Och i
dryckesvaror var 100 kannor brännvin samt konjak och

vin ett vanligt mått vid större bröllop.
Det fanns flera fiolspelare som spelade bra. De bästa
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voro Per Halfvardsson, Tämtängen kallad, som bodde

på Manäsmon. Knöl-Lars från Knölen öster om Knöl-
berget och klockaren J.M. Jerdin. Styva spelmän alla
tre. Längre tillbaka fanns en spelman, som hette Kni-
ven, boende i Mörbacka. Av honom hade Tämtängen

liirt och av Frans Olof i Backa. Dessa voro bland de

bäst ansedda, och anlitade, i början av 1800-talet. På

större bröllop voro klockarna i Dalby anlitade. Per

Moden d.ä. och hans son Per Moden d.y. i Ny socken

voro båda duktiga spelmän, som räknades till de allra
fornämsta.

Vid bröllop blev alltid slagsmåI, och det hiinde t.o.m.

att spelmännen tog sig ledigt och slogs "när det bar

te". Det började med ordkastning, gräl och så ihop och

slåss med knynävar, tobaksdosor och slitande och dra-
gande i håret, där det var ett bratag, då de hade långt
har på den tiden. Kniv och mordvapen användes ald-
rig i bygden vid slagsmåI. Men hos finnarna drogs ofta
kniven. När striden var som hetast var det kvinnornas

tur att framträda som fredsmäklare och gå emellan
kämpama. Då sinnet var vänligare prövades styrkan

med "ryggtag" (brottning) och fingerkrok.
Någon tingssak efter slagsmålen vid bröllop före-

kom aldrig; och oftast voro slagskämparna lika goda

vänner en stund efter det de kämpat ut striden, söpo i
lag, och om det så ville sig, började striden om igen,

för attefter tredagarsfestandet fara, var och en hem till
sitt, och berätta hur bröllopet var och hur det gått till,
då meningama diirom voro starkt delade, men stod kvar

för var i minnet som ett av de gladaste minnena.

Hiir som annorstädes skulle åtskilligt iakttagas, som

skulle hållas hemligt. Till det viktigaste hördes att det

skulle hållas tyst om bekantskapen, så att ingen fick
veta om den förrän den kungjordes i kyrkan, eljest

kunde förtrollning ske och de älskande ej få varandra.

Så skulle de icke taga emot föda av någon obekant

eller som var mindre välkänd, ty det var farligt.
Under vigseln var det bra att brud och brudgum hade

nåirmast kroppen ett avigt plagg. Det var nyttigt att bru-

den hade en silverslant i vänstra skon, därigenom var

hon skyddad emot onda miirmiskor och t.ex. ftjrsmådda

friare. Under vigseln skulle brud och brudgum stå nära

varandra så att inget ont kunde komma emellan. Att
tappa ringen var liktydigt med olycka. Infunno sig ej

flertalet av de bjudna till bröllopet skulle de få knappt

med mat. Regn i brudkronan betydde rikedom. Var for-
sta mötet på hemresan en häst och en karl, var det ett

lyckligt möte, då däremot en gumma eller en katt voro

dåliga tecken.

Den som först somnade i brudsängen skulle först

dö. Detta med mera sådant skulle ihåskommas.

Ett annat, som heller icke glömdes vid något bröl-
lop i gangna tider här på orten, var att giva en allmosa
till de fattiga och till kyrkan.

Kronbruden, skildring från Ålvdalen W.P. den 2l maj 1859.

W.P. står för Wermlands Posten Q,{ya Wermlandstidningen)
Insänt av Monica Holmgren

Osten!
Mitt barndoms "Soria Moria" ligger i Stockkumla
Dingtuna. Där bodde min snälla och rara mormor Pau-

lina Wretman samt morbror Harald, som jag tyckte så

mycket om. Men nu skall jagberätta om osten.

Denna dag kom jag gående vägen fram efter att ha

htimtat tidningen vid gardens postlåda. Vägen till mor-
mors stuga "Lugnet" gick förbi fröken Mömers be-

römda ostkällare. Vid ostkällaren var "Mejans" söner

Sven och Torsten Pettersson i fiird med att bära in os-

tar i källaren. Jag frågade Sven: "Kan jag få en ost?"
Han svarade: "Ja, om du bara orkar bära den". Sven

försvann in i källaren. Samtidigt baxade jag upp en ost

i famnen och knegade iväg till vedboden med den och

lade upp den på huggkubben, fattade p<an och med

raska hugg delade jag osten i två delar.

I samma stund kom svinskötaren Frisk gående. Jag

frågade honom: "Vill farbror ha ost"? Ja, Frisk ville
ha ost, så jag var givmild och gav honom halva osten.

Nu kom morrnor ut på trappan och ropade: "Gert vill
du biira in lite ved! Förresten vad håller du på med"?
"Äter ost", svarade jag. "Äter du ost, varifrån har du

fått den"? "Jag har fått den av Sven". Mormor sva-

rade: "Det kan jag aldrig tänka mig. Kom med här".
Hon tog den halva ost som var kvar och så gick vi till
ostkällaren.

Komna dit, visade det sig att Sven och Torsten hade

lämnat källaren for att äta middag. Vi gick vidare till
mejeriet och där träffade vi "Mejan".

Mormor talade om hur det förhöll sig med osten.

"Mejan" tittade nedlåtande på mig. Som tur var kom

Sven och Torsten gående. "Mejan" frågade sina sö-

ner: "Har ni givit Gert en ost"? De båda stinade på

mig och Sven sade: "Inte kunde jagväl tro att du var

så dj-a dum att du tog en hel ost och gick iväg med".

Men jag fick sista ordet: "Du sade ju, att jag skulle

få en ost, bara jag orkade bära den". Båda stod tysta.

"Kom nu så går vi", sade morrnor. När vi kom hem till
mormors stuga fick jag en stor kopp med mjölkchok-
lad och en smörgås med prickig korv på. Det tycker
jagän idag mycket om att äta.

Ovanstående minnesrika händelse, från en lycklig
barndom, inträffade när jag var i 8-9 årsåldern.

Gert Jacobsen.
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Lovedahl från Västerlövsta
Lovedahl-släk-
ten, som den 26

aug hade släkt-
träff, söker rötter
till Eric Lofdahl
från Sverige.

E,ric Löfdahl
föddes 9 sept
1827 i Sör-
hårsbäck, Väs-
terlöfsta socken,

Västmanlands
län, Sverige och
kom till North
Carolina 1850.
Anfader till Lo-
vedahl-släkten i
Jackson County.

'r nå 
Jeff Lofdahl

Det amerikanska fartyget "Oregon" lämnade Stock-

holm den 4 okt 1850 destinerat till USA. De 36 passa-

gerarna hade blivit värvade till att arbeta i en liten jäm-

gruva i Coopersville, S.C. (South Carolina), niira gråin-

sen till North Carolina.
Efter två och en halv månad till havs anlände

"Oregon" till Savannah, Georgia, fem dagar före jul,
den 20 dec 1850. Samma kväll reste gruppen med båt

från Savannah till Charleston, South Carolina. Två
dagar senare reste de med tåg till Colombia, S.C. och

efter en dag där fortsatte de med tåg till Winnsboro,

S.C., därjärnvägen slutade. Diirifrån startade de de frra
sista dagarna på sin resa med mulåsnedragna vagnar.

Detaljerna runt denna resa är speciellt viktig för Patsy

Lovedahl från Caney Fork. Med på resan var Eric Lars-

son Lofdahl, den svensk som Jackson County's Love-
dahl-släkt härstammar fran.

Lofdahls grupp hade knappt anlänt till destinations-

orten förrän konflikter uppstod. Arbetsgivaren började

använda varningar, hot och löfte om hemska påfölj-
der, alla fruktlösa. De svenska arbetarna protesterade

och lämnade järnarbetet. Alla, även Lofdahl, trodde

att de kommit till ett land där "frihet rådde och att tjä-
naren var lika god som arbetsgivaren", (taget från en

resedagbok).
Lofdahl föddes den 9 sept I 827 i Sorhorsebeck

(Sörhårsbäck) by, Västerlöfsta socken (Söder om

Heby). Västmanlands liin, Sverige, och var son till Lars

Jansson och Brita Larsdotter. Paret hade åtta barn' men

endast tr'å ör'erlevde barnaåren.

Fijrra irret ( 1999) r'ar första gången någon av

ättlingarna ordnade en släktträff. Eftersom det blev

sådan succö, med 175 deltagare från hela USA, be-

stämde man att göra den till en årlig händelse. Sam-

mankomsten år 2000 hölls lördagen den 26 aug och

förlades till Comfort Inn i Sylva med början kl 11.00.

"I år (2000) hade vi det lättare att kontakta folk",
sade Patsy Lovedahl, "eftersom vi har en databas med

alla som kom förra året. Förra året kontaktade vi folk
muntligt och på Intemet. Men du vet hur det är. Man

behöver baratala med en av familjemedlemmama så

sprids det."
En av överraskningama, som blev resultat av forra

årets sammankomst, var en släktforskning, skriven av

Teatte Shelton Price, domare i Baltimore och
barnbarnsbarnbarntill Eric och Margaret. "Hon giorde

verkligen en massa forskning - omkring 10 års arbete"

sade Lovedahl, som nyligen sjalv blev intresserad av

släktforskning. Men att söka svenska rötter är inte lätt,

upptäckte hon. Medan svensk adel och svenska bor-
gare antog familjenamn använde bönder ett annat sys-

tem - patronymikon. "Ett bam blev känt som sonen

eller dottem till en viss man. Efternamnet på sonen till
en man vars förnamn var Lars skulle bli LarsSON.

Efternamnet på en dotter till samma man skulle bli
LaTsDOTTER. När män började sin militärtjänstgö-
ring antog de ofta olika efternamn. Detta gör svensk

släktforskning till något av en utmaning", sade Love-
dahl. Svenska emigrationslistor visar att Eric Lofdahl
i NonHorsbeck Q.,lorrhårsbäck) lämnade Sverige för
Nordamerika ar 1850. Arick (Eric) Lovedahl fran Jack-

son County föddes den 9 sept 1827 i Sverige och

emigrerade till USA år 1850 enligt amerikansk folk-
räkning.

Eric Larsson Lofdahl och Arick L. Lovedahl är upp-

enbarligen samma person och ursprunget till Jackson

County's Lovedahl-släkt. "Man lär sig många intres-

santa saker om sin slåikt vid en sliiktträff', sade Love-
dahl. T.ex. att "Lofdahl" i Sverige översätts till "löv-
dal", av lof eller leaf och dahl som betyder dal.

Arick L.Lovedahl kom fram till Jackson County den

18 sept 1855 och begåirde amerikanskt medborgarskap

och uppgav att han hade levt i USA i fem år. Han be-

viljades medborgarskap i sept 1857.

Den29 april 1856 köpte han mark i Jackson County

nära Black Rock Mountain och kallades i dokumentet

Erick Lovedoll. Är 1857 gifte han sig med Margaret

S. Watson. dotter till Elias Watson och Sara Phillips,

och de levde i Caney Fork.
Deras barn var Jiles Lawrance (Patsys stamfader).

Julie Cassie. Sarah A., John Van och William Erick.
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Margaret Watson och Eric Lovedahl 1857

Ytterligare familjehistoria visar att A.L.Lovedahl tog
värvning i 62:a Regementet i N.C. Infanteritrupperna
den 11 juli 1862 i Webster. Mönstemrlloma visar att
han var kommenderad till Knoxville, Tee., där han ar-
betade i en statlig verkstad som vagnmästare. Den 1

juli 1901, 73 är gammal, sökte han pension baserad på
sin tjänstgöring under inbördeskriget.

Hans sista vilja och testamente blev antaget för er-
kännande den23 sept 1907 och innehöll uppgifter om
marken han ägde i Johns Creek och vad var och en
skulle få. Både han och hans maka och många av de-
ras ättlingar iir begravda på Lower Coward Cemetry i
Caney Fork.

JeffLovedahl är den ende nu levande sonsonen till
Erick och Margaret Watson Lovedahl. Etta Lovedahl
Wood, på Mountain Trace Vårdhem, åir den enda nu
levande sondottern.

Detta cir en tidningsartikelfrån IngridNordström Hall-
gren, Höstvrigen 12, 541 33 Skovde, som i sin tur fått
den från sin syster i North Carolina, USA.

SE HIT! VIKTIGT!
Västerås Släktforskarklubb söker folk som vill hjälpa
till att dataregistrera Htlphers kartotek. Gäller alla
medlemmar och även andra som läser detta!

Kontakta Sven Olby om Du har möjlighet att hjälpa
till med detta på telefon nr.02l-204 94.

Sten nr. 402 pä Djäkneberget.
lllar folket vördar sina minnen, bevarar det sig sjelf.

Sten nr. 424 pä Djäkneberget.
Galnas icke far mycke, så att du uti otid dor.

Nya böcker i bokhyllan
Hi s t or i a o kul turhi s t o r i a B ergslagsarkiv årsbok 200 I
Spåren efter NobeL fusbok for Riksarkivet och Lands-
arkiven 2001.
Åttlingar och anor till; Maria Larsdotter och Ernst
Larsson. Båda döda i Vallby, Säby (U)
(Gåva av Göran Weiler)
Attlingar och Anor till. Oskar och Katarina Weiler.
(Gåva av Göran Weiler)
Korgestarötter. Yån medlem Ingvar Selin har skrivit
om sin släkt i bl.a. Korgesta, Sevalla.
Boken är slutsåld men finns attläna,på biblioteket på
avd. vLdz, säger Ingvar.
D et s ko gsfi ns ka kul tur arv et.

Finnsam och Finnbygdens Förlag.
Boken kan köpas genom Lars-Olof Herou
tfn.0240-169 60 och kostar 220 kr. inkl. porto.
Soldatforskning gäva av Björn Lippold.
Axevalla Hus gäva av Björn Lippold.
Kungl. Skaraborgs Regemente gävaav Björn Lippold.

Materialförvaltaren efterlyser böcker
Bergslagsarkiv Ärsbok I 999.
Högmer C.A. Svanskogs prästgård.
Grape Hjalmar. Olaus Magnus.
Ström Krister. Kulturminnen.

Tidigare efterlysta böcker som ej kommit tillrtitta
Sahlberg Gardar. Mera makt åt kungen.
Clemensson Per. Släktforska! Steg för steg.
Thorsell Elisabeth. Släktforskning - vägen till din egen
historia.
Sundelius Nils. Uppländska släkttavlor.
Kopparbergs liins kalender 193 5 -3 6. Referensbok.
Västmanland svenskt mittland.

Gun Envall Larsson

Utvandrare från Västmanland
Seppo Remes som varit med om projektet talar om att
det mesta är registrerat. Däremot finns det inget beslut
om hur resultatet skall komma släktforskare till godo.
Kanske blir det en CD-skiva men det är inte beslutat
än. Den som har någon fundering om utvandrare från
Västmanland kan kontakta Seppo på tfn. 0220-142 38

så ska han försöka hjälpa till.
Sten-Ove Sundell

Videolog finns att låna av klubben
Det cir en form av projektor för rullfilm och det går
att förstora texten genom att projicera texten på en

filmduk eller direkt på en ljus vcigg.

h ttp ://h o me. s w ip n et. s dvsJk-Ar o s ian a 11IJ



Efterlysningar
Nummer l-2002
Jag söker uppgifter om min ff mf f Anders Husberg

oJh hun, hustru Catharina Andersdotter' Anders är

enligt osäker uppgift född den 1 augusti 1771 i Oden-

sata-1an;, o.h Cuthurina den 22 oktobet 1760 i

Söderbärke (W)' Anders var kring sekelskiftet soldat

i Odensvi (U) med namnet Buske' Är 1817 var de bo-

satta i Grippeby Dingtuna (U), varifrån de enligt

husförhörslängden flyttade till Västerås (U) samma

år, där jag tyvån inte återfunnit dem' Tacksam att få

veta om någon har uppgifter om Anders och Catharina'

Olof Wallin Vcisterås

Nummer 2-2002

Jag söker uppgifter om släktingar till min morfar'

Morfars far var torparen Anders Johan Pettersson

f,ödd 1825- 12-19 i Frösthult (C) och död 1914-03-19

i Katrinedal, Fjärdhundra, Simtuna (C)' Morfars

mor hette Charlotta Matilda Kihlström född 1 831-02-

l5 okänt var. Död Ig07-lI-29 i Katrinedal' Fjärd-

hundra, Simtuna (C).

Bamen hette:

Andersson Johan Erik fodd 1854-11-28 i Fjärdhundra

(C). Död i Fjärdhundra (C).

Pettersson Axel Ferdinand född 1857-03-23 i Fjärd-

hundra (C). Död i Enköping (C) 19a9-05-18' Ogift'

Andersson Fredrik Karl född 1864-06-09 i Fjärd-

hundra (C). Död 1955-01-03 i Fjärdhundra (C)'

Pettersson Lars August (min morfar), fÖdd 1875 08 08

i Frösthult (c)' 
Maud Berslund

Nummer 3-2002
Jag söker släktingar till min moffnor'

Mor*orc far hette Persson Erik Ludvig fodd 1834-

03-19 i Söderbärke (W)' Mormors mor hette Ersdotter

Johanna Gustava och var född 1838-09-17 i Plöi-

ningen, Skinnskatteberg (U)' Hon döptes i Ma-

tingsbo kyrka (W). Min mormorvar född i Frösthult

(C). Jag antar att de yngre barnen var födda där' De

äldre syskonen var kanske också födda där?

Barnen hette:

Per Gustav Eriksson f. I 86 I -1 0-2 1, d' I 935-1 2- I 3'

Carl-Erik Eriksson f. I 863-05-25'

Atrna Eriksson f.1864-06-24. d'1943-06-01' Gift

Kumlin.
Ar.rgusta Karolina Eriksson f' 1 865-01-29'

AROSIANA våren 2oo2

tlla

Kristina Wilhelmina Eriksson f.1866-06-28, d' 195 1-

09-23.
Anna Matilda Eriksson f.1867-09-03 '

Johan Eriksson f.1 869-08-21, d. 1950-1 1-05'

Lovisa Maria Eriksson f.I8ll-09-23, d'1945-02-18'

Gift Sandberg.

Johanna Gustava Eriksson f.1873-06-08 i Nordsjö'

Morgongåva (U), d.1953-09-10 (min mormor)'

f'rediika Eriksson f .1874-09-20, d. i Sala? 1959-?-31'

Gift Hedin.
Charlotta Eriksson f.I8l7,d. 1940-06-22' GiftBosell'

Edvard Eriksson f. 1 878, d. 1928-01 -1 7'

Albert Eriksson f'1 8S0-09-17, d.1936-08-06'

Rikard Persson f. 1 886, d'1963-09 -22'
Maud Berglund

Nummer 4-2002

Jag undrar om någon av AROSIANAS läsare har några

uppgifter om Ulrica Persdotter född 1196-10-18 i

Malma, Södermanland (D). Hon var gift med Eric

Ålund och bodde 1845 i St. Rytterne (U)' De flyttade

1850 till Lundby (U) och 1856 till s:t.Ilian (U)' Un-

der anmärkning i boken for S. Ryttern (U) år 1851-

60 står det: Försvarslöse träd'gårds driing på Lagers-

berg flytat för några år sedan till Lundby (U) men

avfOrd först 1856. Är 1856 från Lundby (U) till St'

Ilian (U) och då star det enkl. på Eric Ålund' Jag har

ej funnit henne i någon dödbok. Hoppas att någon kan

hjälpa mig med detta.

Nummer s-2002 
Yvonne Eriksson södertalje

Undertecknad har i många år bl.a' letat efter min anfa-

der, handelsmannen i Västerås (U), Anders Langstedt'

Han var född 1707 och dog 1733' Han gifte sig 1733'

första lysningen 16 mars, med Catharina Levdn, född

1712. Hennes far Ingemar Lev6n var handelsman i

Falun (W). Langstedt kan ha kommit från Köping (U)'

en Andreas Langstedt gifte sig diir 1759' Denne kan

ha varit son till förut nämnde Anders Langstedt'

Jag är tacksam för alla upplysningar'
Jan-Åke Holmbring

Nummer 6'2002
Jag söker en del uppgifter om min morfar som enligt

utsago från hans släkt skulle ha växt upp på Tomta

seteri i Romfartuna (U) socken' Jag antecknar det

jag har om honom här nedan' Carl Oskar Svensson'
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född den 27 december 1861 på Gränebo, Mönsterås

fi).
Carl Oskars far var enligt uppgift Johan Henrik

Funqvist, sjökaptenen, omkom genom drunkning på

resa från Hamburg. (I Mönsterås (H) kyrkböcker står

dock "fader okänd"). Carl Oskars mamma hette
Johanna Maria Jonsdotter, född den 3 december 1832

i Långsrum (H). 1871 köpte Carl Oskars farbror, An-
ton Fredrik Funqvist, Tomta säteri i Romfartuna (U).

Det var på detta säteri som Carl Oskar, enligt hans sliikt,

bodde och arbetade fram tlll20-22-ärs åldern. Från

Sala (U) har jag anteckningar fran en husfcirhörslängd
som meddelar att Carl Oskar inflyttade från Romfar-
tuna (U) 1883 och flytade tillbaka till Romfartuna
(U) 1885. Han har gift sig i december 1884 med Caro-

lina Jansdotter från BV (W).
Vad jag gäma vill veta är foljande. När kom Carl

Oskar till Romfartuna (U) och varifrån? Vart flyttade

han (eventuellt med familjen)?

Nummer 7-2002
Karl Erik Berg

Jag efterlyser vad som hände min morfars bror Nils
Johan Eriksson, Fisk, f.1862-05-01 i Kvistbro (T) och

h. Selma Maria Persdotter, f.(ar okänt)-12-31 i Ska-
gershults (T).
Dom hade 3 flickor, Adla Maria f.1885-04-08 på Sir-
sjötorps ägoro Kvistbro (T), Milda Sofia f.1886-10-

30 och Elin Hilda f.1888-12-22. Ev. var de födda i
Kräcklinge (T). Familjen flyttar ut från Kräcklinge
(T) 20 oktober 1899 till Skultuna (U).

Jag har varit i Västerås en hel dag och sökt på Skulr
una och Björskog men inte funnit något i böckerna
där. Kan någon hjälpa mig och tala om vad de hade för
sig underdessaung. 1 åri Skultunaoch3 årBjörskog?
Det skulle det vara roligt att veta.

Jag fortsatte rota i Kräcklinge (T). Min förvåning
blev stor, när jag återfann familjen i Kräcklinge (T). I
familjen fanns nu även en son Karl Johan f.1900-10-
12 i Skultuna (U).

Enligt ett utflyttningsbetyg från Björskogs (U) har
familjen lämnat den ft)rsamlingen den29 april 1903

och återvänt till Kräcklinge (T).
Hans Malmstigen

Nummer 8-2002
Soldat Mats Andersson Björn född 1688 i Västerås,
död 17 62 i Fläckebo. Enligt dödboken var fadern skep-

pare Anders Mattsson, som också var född i Västerås.
Många gårdar i Fläckebo kom att under en tid tillhöra
Svanå bruk för kolfångstens skull och vid min under-

sökning av brukets arkiv har jag funnit att Svartån med

dess sjöar fungerat som transportled for malm och tack-

järn. Min fråga är: Har det funnits något skepparskå
eller skepparsocietet i Västerås som kan ha uppgifter
om Anders Matsson?

Tore Em Andersson

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Alla svar lämnas till någon i redaktionen som sedan

vidarebefordrar svaren till den som gjort efterlysningen.

Register i Västmanland
Om man tittar på förteckningar över register som pro-
ducerats ser man genast att register for Västmanland
är fa jämfört med övriga landet. Varför?
Uppvuxen nära soldatstugorna, ättling till soldater,
inspirerad av Bjöm Lippold bl.a. på en av hans popu-
låira kurserpå Axevalla Folkhögskola besttimdejag mig
för att arbeta med registrering av soldaterna i Väst-
manlands Regemente. Det är förstås krigshistoria men
det är också historia rörande pedagogik, familj, bostä-
der och kartor. Om Västmanlands Regemente hade

1200 karlar så var det ju också 1200 kvinnor som hade

livsviktiga uppgifter och som fick dra hela lasset när

mannen var borta. Deras minne åir våirt att bevara. Vad

hiinde med dem och barnen niir mannen inte återviinde?

S läktforskare har svaren.

Det är många personer som ska registreras. 12 00

soldater ingick i regementet och man räknar med 15

soldater på varje nummer, alltså 18 000 och lika många

hustrur, alltså 36 000 vuxna. 4,6barnJfamilj ger totalt
c:a I20 000 personer.

Björn Lippold förklarade för Västerås Släktforskar-
klubb att det är forskarnas uppgift att sammanflora

generalmönstemrllor och kyrkoarkivalier. Jag har gf ort

det för min hemsocken Svedvi och inser lätt att ett helt

regemente är för omfattande för en enda person. Alla
som har någon soldat i sin forskning ombedes därför

att skicka in uppgifter för registrering. Uppgifter om

nummer eller rote för soldaten är viktiga, ty det ligger

till grund för knektens nummer i registret. Man får

också gäma ställa frågor rörande alla svenska knektar.

Om jag hittar rätt person kan jag hänvisa till berört

soldatregister för mer info.
Jag ser fram emot det goda samarbete som nu på-

börjats. Mitt liv blir inte långt nog för att slutföra pro-
jektet men jag kan ge det en god start i samverkan med

intresserade, kunniga släktforskare.
Ulla Sköld

Sten nr 140 på Djäkneberget.
Mats Kettilmunds riksknoten 1333. Uti Westerås be'
graven.
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En torparfamiljs öde i
Bergslagen under 1700-talet
Den gamla finskbyn låg uppe på höjden med utsikt åt

sydväst över nejden. På ett av torpen levde

Per Hansson f .1662 och hans hustru

Christin Jacobsdotter f. 1 685

De hade tillsammans sju barn' Det var Karin, Johan,

Per, Clements, Anders, Petter och Jacob,

l74l avltder torparen Per Hansson19 är'

På torpet finns änkan Christin Jacobsdotter 56 år

och sonen Jacob Persson f.I717-02-0224 ät' Jacob

stannar kvar på torpet och gifter sig fu 17 49-08-09 med

Lisa Nilsdotter f. 1720-01-09.

De far:

Sonen Nills f.1750-09-22 d.1750-09-28

Dottern Anna f.175 1-08-30 d.1751-09-06

Dottern Elisabet f .ll 52-08-20

Sonen Johan f. 175 5-01- 10 d.175 5-03-26

Sonen Johan f.1755-Il-28 d.1155-lI-28
SonenAnders f.1155-ll-28 d.i755-11-28

De två senaste bamen var alltså tvillingar' men de av-

led redan samma dag som de föddes' Äret därpå var

det dags för nästa barnafödelse i torpet.

Sonen Erik f.1756-10-24 d.1756-10-24

Sonen Jacob f.1156-10-24 d.1756-10-24

Även denna gång blev det tvillingar, och även dessa

bam avled samma dag som de föddes'

1758-01-14 dör Jacob Perssons moder Christin Ja-

cobsdotter i en ålder av 73 är. Hustrun Lisa går åter i

väntans tider och denna gang blev det en flicka som

döptes till Maria.
Dottern Maria f.1758-07-05 d.1758-07-15

Lisa repar sig inte som hon borde, efter denna hen-

nes sjunde förlossning och hon avlider den 13 juli i
"barnsäng". Hon blev bara 38 ar. Den nyfödda flickan

överlever modern med två dagat.

På torpet finns då endast Jacob Persson och hans

enda överlevande barn, dottern Elisabet. Dottern är

endast 6 år gammal och torparfat ät 4l är.

Jacob gifte snart om sig , som brukligt var, efter drygt

6 månader. Man fick inte gifta om sig fönän en tid av

minst sex månader hade gått.

År 1759-03-24 rngicks äktenskap mellan änke-

mannen Jacob Persson och Catarina Larsdotter
t. 1723-03-31. Hon var alltså 36 ät.l detta äktenskap

fOddes inga barn.

Är 1780-01-04 gifter sig Jacobs dotter Elisabet med

Lars Olsson tödd 1757-05-3 1. Lars Olsson är alltså 5

år 1'ngre än sin hustrtt. Elisabet foder 3 barn alla flickor'

Fadern Jacob avlider I 79 1 -03-07. Dödsorsaken var

lungsot och han blev 14 år och en månad gammal.

Dottern Elisabet och mågen Lars Olsson som varit

gifta i 11 år övertar torpet efter fadern.

Jacobs andra hustru iinkan Catarina Larsdotter av-

lider år 1800, c:a 77 är gammal. Elisabet hade då levt

tillsammans med sin stlvmor i 34 är från det Elisabet

var 7 är tills hon blivit 41 år.

Birgitta Roman

Om mormor från känd släkt
Till kretsen av bokförfattande SPF-are sällar sig Her-

vor Widding från Borgholm. Hon har skrivit om sin

morrnor Emma Wieselgren som levde 1841-1886 och

var dotter till den kände nykterhetskämpen och präs-

ten Peter Wieselgren.
Till grund för den nära 300 sidor tjocka boken lig-

ger i första hand Emmas brevsamling (ungeftir tusen

brev) och några dagböcker från hennes tid vid Carls-

lunds internatskola* i Västerås' Många kända perso-

ner förekommer i familjen Wieselgrens närhet, såsom

fabrikören David Carnegie, skolgrundaren Peter

Fjellstedt, hovsångerskan Jenny Lind, fcirfattaren Vik-

tor Rydberg, författarinnan Lina Sandell, skalden Carl

Snoilsky, missionsförbundaren P P Waldenström samt

tonsättaren Gunnar Wennerberg. Boken är både väl-

skriven och intressant som tidsdokument.

Men tyvärr ville inget etablerat förlag ge ut den'

Hervor Widding tog därför det djärva beslutet att vid

nära90 års ålder ge ut den i egen regi.

Den som vill skaffa "Emma Wieselgren' En liten

stjäma och hennes ktets" får alltså kontakta Hervor

direkt under adress: Kolstadsgatan 37, 387 36 Borg-

holm eller på telefon 0485-56 54 15.

Priset N 200 kronor + Porto.
Från "Veteranposten" nr.9 2001.

Inscint av Wera Lewön

* Carlslunds internatskola var ett flickpensionat, som

hade öppnats av Cecilia Frp<ell, i hengården på Carls-

lund. Hon drev pensionatet mellan åren 1852-1858,

med hjälp från Peter Wieselgren. Cecilia fllttade pen-

sionatet till Kalmar 1859, där hon öppnade i större lo-

kaler. Cecilias huvudämnen som lärarinna' var histo-

ria och kristendomskunskap' Om hennes kristendoms-

undervisning har vittnats, att den var "sällsynt levande"'

Kalta; Svenskt Biografiskt Lexikon
Sten-Ove Sandell

Sten nr 480 på Djäkneberget.
Bcittre orbeta for intet cin att göra als ingenting'
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Rötter i Västmanland - äntligen!
När vi hösten 1954 flyttade till Västerås var det för att

ASEA fanns där, men naturligtvis ville vi också lära

känna staden i övrigt så fort som möjligt. Vi strövade

runt och upptäckte trevliga miljöer och tyckte att vi
kommit till en stad där gammalt och ny'tt levde sida

vid sida på ett bra sätt. Västerås kändes snart som vår

stad.

Kontakten med släkten var viktig för oss, vi fick
besök och vi åkte och hälsade på. Att vi då måste över-

skrida liins- och landskapsgränser hade föga betydelse

tyckte vi då men 20 ar senare såg vi saken på annat

sätt. Vi hade börjat sliiktforska. Våra bam var ftidda i
Västerås, vi kände oss som västmanlänningar, men ett

ofrånkomligt faktum var att vi inte hade hittat några

rötter i Västmanland. Många fanns retsamt nog i land-

skapen runtomkring, i Uppland, Närke, Dalarna och

Sörmland. Det närmaste vi kom var när vi hittade en

skomakargesäll från Torshälla som bott en kort tid i
Strömsholm. Med avundsamma blickar såg vi andra

släktforskare plocka bland rullar och kort i hyllorna i
släktforskarrummen. Vi fick beställa allt från SVAR.

När vi bott nästan 40 år i Västerås hände något oviin-
tat. Vår släktforskande syster/svägerska Kerstin
Löfgren, som bor i Stockholm och främst ägnat sig åt

de talrika uppliindska grenama av släkten, kunde trium-
ferande meddela oss att hon hittat en anfader som kom
från Västmanland.

I vigselboken for Skånela, Stockholms län (AB) står

177'7 24110 "Lyst for Soldaten Hundra Hcirads
Compani Manhaftige Olof Quick ifrån Westmanland

och Fleckbo Sockenwid 24 åhrs ålder och pigan Mar-
gareta Nilsdotter i Frosta 21 Åhr gammal."

Nu började en hektisk tid. Eftersom vi bestämt oss

för att fllttatill Stockholm för att bo närmare barn och

barnbarn gällde det att utnyttja den tid som vi hade

kvar i Västerås på bästa sätt. Kerstin kom ofta till oss

och vi tillbringade oräkneliga timmar i släktforskar-
rummen på biblioteket.

Soldat Quick från Uppland var Olof Ersson född i
Rösberget, Haraker 1755 1115.

Hans ftjräldrar var gardessoldaten Erik Jansson Sval-

berg född 1724 i Åkerby, Haraker och Kerstin Matts-
dotter född l7I5 i Stora Bäckarna, Haraker. Ären
1774-1776 var Olof Ersson som soldat Biörn bosatt i

Björntorpet, Hassmyra rote i Fläckebo.
I 1777 års Generalmönsterrulla Westmanland Re-

gemente Lifkompaniet Fleckebo 713 står: " Soldat I I 3
Björn, Olof Ersson blifwit soldar 1774 3/6. Afgån ge-

nom byte till Upplands Regemente 1776 6/2."

Han dog som korpral Quick i Finland 1789, inte på

slagftiltet utan som så många andra soldater "siuk i
kwarteret. "

Kerstin, som tagit fram de flesta uppgifterna har

dessutom forskat i generalmönstemrllor, domböcker
och herdaminnen och i dem funnit intressanta upplys-
ningar om förftiderna i Västmanland.
Några exempel:

Den 15 januari 16i5. Renoverad dombok. Norrbo
härad. I målet figurerar bergsmannen Jöns Olofssons

måg Hans Joensson.
"Bleeff saldalh Hanns i Spångaför dhet att hann

hade slaagit Anders i Kull ett bloodsåår, sine 6 Daler.

l0 Cap. I sååremåhl boken. Konungen och Cronan 4

Daler Hdrads Hafdingen och Hciradet I Daler. Item

Anders i Kull han Saal{allrcs fill sine 3 markpenningar

for Lappagall at bathafr;r dhet han hade skalh Hanns
i Spånga far een falsk kaa for een Raaff och för een

Tyrann til sine penningar 3 Daler. 43 Capitlet i
Tingsmåhle Balken. Konungen och Cronan 2 Dal.
Hdradshöfdingen och Hc)radet I Dal. "

En av Jöns Hanssons sonsöner Matthias blev präst.

Om honom kan man läsa i Ekström. G.. Västerås stifts
herdaminne 2: 1 . 1 600-talet. Västerås 197 1 . " Matthiss
Johannis Spongius - Matts Johansson. --- Född i
Haraker okcint nar död som komminister i Ljusnars-
berg 1689, --- son av Johan Jönsson i Sör Spånga. ---
Wd intagningen i skolan kallas han Harakerensis, som

sedan blir Haragrius, vid inslrivn. i gtmn.och i Upsala

Spintelius och sist Spongius efter fadelsebyn. Wd vts

slut 1658 återfinns han i kl 3 i Vcisterås skola, upp-

flyttar 1663 till gymn. Och går dar, efter en tids rele-
geringför dryckensknp, till I667.18.11, då han inskrivs
i (lpsala. " Ar 7673 blir han prästvigd.

Margareta, en syster till prästen far bl.a. en dotter

Kerstin, som blir den sista anan född i Sörspånga.

Denna Kerstin får en dotter Kerstin som i sitt tredje
gifte, då boende i Rösberget, får sonen Olof, soldaten

vars levnad vi i korta drag redogiort för ovan. Han var

son till en soldat, hade en son som var soldat och var
gift med en dotter till en soldat.

När vi flyttade från Västerås hösten 1995 kändes

det inte som om vi bara gästspelat där 40 år. Vi hade ju
bott där den längsta och viktigaste tiden av vårt liv,
och nu kunde vi berätta for våra barn och barnbam att

de har djupa rötter i Västmanland.
Det vi nu berättat är tänkt som en liten hälsning till

alla våra vänner i Västerås släktforskarklubb.
Ingemar och Inga Löfgren Triby
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Om inte om hade varit......
I Släktforskarnas Ärsbok 2000 ftnns en intressant arti-

kel om fattigvården i Dalsland skriven av Berit Fjell-

man. En behovsgrupp som nämns där är de kvarbo-

ende barnen till Amerika-farare, som aldrig hördes av

igen. I fallet Johan Carlsson fran Tumbo fanns det ingen

samlad familj kvar när/om han hörde av sig igen, för

den familjen drabbades av sjukdom och död och över-

levande kom till fattighuset. Hur det gick med Johan

Carlsson har vi aldrig fått veta.

Fallet med skomakare Gustaf Westerberg i Skinn-

skatteberg visade sig vara en annan variant på temat'

1906-07-13 reste han, hans hustru Hanna Anderssson

samt barnen Alfhild, Ernst, Anny och Carl till N Ame-

rika. Man förvånas över hur fattigt folk kunde få pengar

till biljett. I detta fall hade hustrun, Hanna, två bröder

som redan var där. De ville att modern, som blivit iinka,

skulle flytta till dem. Hon svarade att hon inte kunde

tänka sig att resa utan dottern Hanna. Då fick Hanna

och Gustaf erbjudandet att få fara till Amerika och de

var inte svåra att övertala. Hanna sa: "Det kan aldrig

bli viirre iin det ärhat.- Hon kom att bli en av de gravida

kvinnor som genomled en lång resa över Atlanten'

Westerbergs dotter Lydia, född 1917 i USA, ville

veta om det fanns sliikt kvar i Skinnskatteberg och den

lilla efterforskningen fick konsekvenser. Gustaf Wes-

terberg hade enl. utflyttningslängd en liten son, Carl

Einar. som 1903 flyttade tillbaka till Kloster, Eskil-

stuna, där han var född 1898-09-30. Westerberg hade

aldrig velat berätta om livet i Sverige, men ingen hade

anat detta.

Det ffndet ledde till att Lydia fick vetskap om fa-

miljen i Eskilstuna. Westerbergs första hustru, Anna

Lovisa, hade dött i bröstsjukdom liksom sonens tvil-
lingbror. Gustaf Artur Westerberg flytade 1902-04-

16 från Fors till Grisnäs i Skinnskatteberg och gifte

sig 1902-07-20 med Hanna Sofia Andersson i grann-

gården i Ämesbo.
Sonen Einar kom till paret Berglund i Härad sn' och

adopterades första gången 1905 och på nytt när han

var myndig. 1917 hade det kommit en lag om adop-

tion. Innan dess fanns det ju heller ingen som kunde

r-rnderteckna en adoption eftersom fadem rest till Ame-

rika och sedan inte hörts av. Einar gifte sig och fick en

son. Gösta. 1922. På datorn hos Skattemyndigheten

var det lätt att få adressen till Gösta och sedan kunde

nummerbyrån lämna telefonnumret.

Gösta kände till att hans farfar åkt till Amerika' men

ingen visste om han kommit tiam. Han hade aldrig

irört av sig! Gösta blev f-örstås överraskad och han av-

böjde ett sammanträffande med Lydia och hennes fa-

milj. Han fick emellertid ett förklarande brev och ge-

nast vaknade intresset. Alla blev så intresserade av ett

sammanträffande. Göstas systerKarin, född efter 1930,

frågade efter faster Rut. Hon mindes att Einar och hans

syster Rut hade ptatat om fadern och undrat om han

kom fram till Amerika. Westerberg hade alltså liimnat

två barn kvar i Sverige!

När Lydia med son och sonhustru kom till Västerås

blev det släktträffmed Lydias brorsbarn och deras barn

och barnbarn. Foton utväxlades. Den svenska famil-
jen hade aldrig sett ett foto på Gustaf Westerberg'

Nu presenterades också adoptionshandlingen från

1920. Einar hade varit hos Berglunds sedan han var 15

månader. Då hade han alltså aldrig varit i Skinnskatte-

berg, utan prästen i Fors, Eskilstuna hade skrivit ut

både far och son. Det misstaget ledde 100 år senare till
att familjen förenades på n1'tt av en slump' Namnen

på de svenska bamen (Carl, Artur, Gustaf, Rut) gavs

också till de amerikanska barnen.

Besöket i Ämesbo och Grisnäs i Skinnskatteberg

blev också en stark upplevelse. Av 4 dagars besök i

regniga juli år 2000 blev just dagen i Skinnskatteberg

en underbar sommardag. Grannama i Ämesbo hade i
Lydias morföräldrars hus ordnat ett riktigt svenskt kaf-

fekalas, som blev mycket uppskattat. På andra sidan

vägen i Grisnäs besöktes skomakarstugan' som famil-

jen lämnade 1906.

Efter 4 dagar i Sverige hade Gustaf och Hanna Wes-

terbergs ättlingar fått svar på många frågor. För Lydia

hade allt fallit på plats sedan hon fått se den miljö hen-

nes mor berättat om' 
uus skörd

Vad kan inte en liten bokstav göra!

Agata: Kommer från grekiskan och betyder den goda'

S:ta Agata som led martyrdöden på Sicilien på 200-

talet ansågs skydda mot olyckor, jordbävning, åskvä-

der och hungersnöd.

Ragata: elak och tratgirig kvinna "rivjdrn".
Sten-Ove Sandell

En gammal ungkarl i Karbenning,

han fick en släng av vårkänning.

Tjejen hon sa:

nej vet du va!

Jag vill ej ha någon fornlämning.
Birgitta Roman

Jordaxeln lutar, ack och ve'

Så dagarna slutar klockan tre.
Alf Henrikson
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LODRATT

2 Skolinstrument.
3 Lagerlöfperson.
4 Ytligt virke.
5 Finns för folk.
6 Den smala dalen.

7 Efter behag. [Lat.]
9 ... du, Maja du, så ska vi

ha't.
I 1 Äldre slåtterredskap.
15 Ofta efter smör.

19 Blomupphängare.
20 [IN:s 1:e Generalsekr.
21 Stor Kamevalstad i

Syd-Amerika.
22Ibland efter Lant-.
24 Fönsterprydnader, ofta

av halm.
25 Koppargruva i Lappland.

Det är över 60 år sedan men det sitter väl kvar i min-
net. Det ska jag berätta.

Det var en söndagseftermiddag och Ingvar skulle
ju ha tillbaka "smackan" som jag lånat. Jag hade varit
hemma hos min familj, och nu var det dags att ge sig
iväg till jobbet.

Vinden hade blåst upp till storm och vindriktningen
var inte gynnsam, motvind. Så fort jag kommit utan-
för vassruggen, och ut på djupt vatten, så doppade fö-
ren en, två, tre gånger. Det verkade inte lovande. Vad

var att göra? Jag svängde runt, mötte vågorna med
aktern i stället. Den var dubbelt så bred. Toften lade

iagpädurken och medan årorna viftande högt och lågt,
som en semafor, fullt upptagna att vidarebefordra ett
iltelegram, började jag begripa vad som komma skulle.
Det biev att backa hela vägen. När årorna skulle upp
över ytan för nya tag så grep vinden tag i dem och höll
emot så det blev full sjå.

Halvvägs på min ftird låg Stora Sandskär och bjöd
ett visst lä. Vågorna som drog runt uddarna närmade
sig varandra och i rännan möttes de och bildade då en

vÅGRÄTT

I Travbana i Bergslagen.
8 Typ av vinterfiske.
10 Kan man vara upp-, på,

av-.
12 Tilltalas kungliga.
l3 Bollsports klubb i

sthlm.
14 Kyrkopjäs.
l6 Fodral.
17 Före brytare.
18 Bergskedja i öst.

2l Lrka i vissa spel.

23 Astrid Lindgren figur.
25 Ibland fdre "bus".
26Höga landsdelar i

Europa.
27 Yattendrag i Europa.
28 Torkat fiskskinn.

trekant med skäret. Dåir var sjögången inte fullt så be-

svärlig.
På så sätt tog jag mig fram till holmen, kunde gå i

land, tömma vattnet ur "smackan", och vila mig en

stund. Men jag hade ju bara kommit halwägs, så det
var bara att gä ut igen.

Utanför udden står en frr som segelleden går runt.

För oss mälarbor har leden eller rännan, vare sig det är

20 grader varmt eller 40 grader kallt, om den är isfri
eller full av kantstående isblock. samma sträckning aret

om.
Den största insjöfisk jag någonsin sett kom upp just

ur rännan en gång, när vi följde veterinären tillbaka
till Västerås, sedan han haft en ftrrättning på ön.

Morbror Hugo hade nätläggning ute i fiärden, som

han passade på att undersöka i forbifarten. Han gjorde

tecken till att han kände något, och när han letat i tre
nät kom ett gäddhuvud upp över båtkanten. Det var en

gädda i tiokilosklassen, så det blev en fin överrask-

ning. Gäddan hamnade sedan hos fiskhandlaren. En

mindre fisk lagom till ett hushåll, fick jag sedan bära

Lös korsordet, lämna svaret till styrelsen, redaktionskommitten eller sänd det direkt tlll Birgitta Roman.
Råbykorset 38,724 69 Västerås. Svaren skall vara inlämnade senast till årsmötet i mars 2002.

Glöm inte att skriva Ditt namn och Din adress, telefonnummer, och om Du har, Din e-mejl adress.

Korsordet är konstruerat av Birgitta Roman är 2001. Copyright. All rights reserved.

Att ro är inte alltid roligt
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hem till veterinären som bodde vid Vasaparken.

Men for att återgå till berättelsen om söndagsrodden,

så gick jag alltså ut, rundade ffren, och började kämpa

mot stormen igen. Varje försök att sätta kurs på målet

det tålde inte vinden, utan jag fick mitt straff direkt.

Rakt emot vinden blev det balans, men vid minsta

lilla awikelse så kastades båten på värsta sätt, årorna

flaxade, och jag fick återgå till full motvind.
På så sätt närmade jag min Fullerölandet och det

blev allt lugnare, så att jag till sist kunde lägga toften

på plats, sätta mig på den och börja ro framåt, och så

småningom nå "Fiskars".

Som tur var hade jag tona underkläder med i rygg-
säcken, så jag kunde gå in i tvättstugan och byta om,

infor den milslånga ftirden till Västerås.
O Grunnerud

Blekinge Släktforskarfiirenings Namnbank
Visst har det väl hänt att Du under Din forskning kom-

mit på det ena konstiga namnet efter det andra. T.ex.

Fadder i Bräkne-Hoby, Winnan i Nättraby och Ron-

neby, Truen i Förkärla...
Kanske det är dags att försöka bringa samman dessa

namn i en namnbank. Tanken är att vi i första hand ska

samla ihop de blekingska namnen, men naturligtvis

tar vi emot namn från andra delar av vårt avlånga land.

Så nu behöver vi Din ltjälP.
Vill Du läsa mer om namn och diskussion kring

dessa, rekommenderar föreningen ett besök på Nät-

tidningen Rötter:
http : //www. genealo gi. se/namnnya. htm
Skicka Dina namn till:
Blekinge Släktforskarförenings Namnbank

Annika Otfors
Hagvägen 26, Sanden

370 10 Bräkne-Hoby
otfors. hoby@ebox.tninet. se

Funnet namn:

Källa:
Övriga upplysningar:
Namn:
Adress:
Postadress:

Telefon:

@-mail:

Man Kvinna

aaaaaaaaaaaaa

Skogen skuile vara tyst om inga andra fåglar sjöng än

de sorn sjr"rnger bäst.

LIr "Tttnkekorn" att Gunnel o Kiell Swcird

Korsordet från förra numret skulle se ut som detta.

NY HEMSIDA.
Föreningen har fått en ny adress till hemsidan. Adres-

sen ser Ni nederst på varje sida. Peder, som sköter den,

säger att det kan varcnägrastörningar ibland, men han

hoppas att de skall försvinna under våren'
Redaktionen

Soldatforskare
Nu går det att köpa en CD-skiva med indelta soldater

från "Yngre indelningsverkets" period, 1682-1901. På

skivan finns de 200 000 soldater som hittills invente-

rats, men inget om beväringen, som infordes 1812.

Skivan kostar 225 kr.och kan beställas hos:

Ulla Sköld tfn. 021-80 46 35 eller på e-post:

ulla.skold@)tome.se

Klubbens olika CD-skivor:
1. Söder i våra hjärtan
2. Sveriges dödbok 1950-1999.

3. Ättlingar till Johannes Rudbeckius 1620-1900.

4. Register till Sliikt och Hävd 1950-1999.

5. Svenska ortsnamn.

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

7. Smedsskivan.
8. Bouppteckningsregister Uppsala län'

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

Öster och Västerbergslagen.

I 1 . Klara-skivan (Stockholm)

I 2. Bj ärka-Säby (Östergötland)

13. Smedskivan nr.2
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Nya medlemmar under år 2001 som alla hälsas hjärttigt välkomna till Västerås Släktforskarktubb

Västerås

Västerås
Västerås

Västerås
Asta Holm-Johansson Västerås
I;äis Gustafsson Västerås

'tÄntrltca Carlsson
Agngta Sköld

;Jöhan Persson

furs Nilsson

Olof Boström
Gunn Boström
Leila Wallin
Sven Wallin
Jonny Collander
Ivan öberg
Gunnel Öberg
Birgitta Snölke
Sonja Johansson
Ove Hägglöf
Gun Hägglöf
Bengt Larsson
Marianne Leander-Larsson
Tommy Hjerpe
Agnes Yggström
Nina Cruse
Leif Eriksson
Eva Jones Lundgren
Lilian Launics
Elsy Strand
Yvonne Widell
Roger Viksten
Olov Nylund
Marianne Nylund

,l

Västerås

Västerås ':

Vasterås,
Västerff.,,."
Västerås ' ,

Västerå$,,,-
\yriisfslfi$:.:: ;

Orsa :::lr:''
.::.

Siljansnäs 
-'

v asteras

Västerås .,,.,.

Västerås ::i:.
:r...

Västerås

Västerås'l'
Västerås l'.,

Västerås

Västerås ,

Skultuna
Västerås

Västerås...',

Västerås ,, l

Västerås .

Västerås 
,

VäStöfåS

porje Peimer
Inger Klinga
Ann Lood
Kiell Björk
Håkan Palm
Dagny Myhr

Cöran Strand

Karin Jyrell

Margaretha Ylinenj ärvi Västerås
Biitta Fridlund Västerås
klarianne Strand Västerås

Annalisa Gummesson Västerås
Ånn Britt Nyberg Västerås
Clarence Johansson Västerås
Nils Sellddn Västerås

Västerås
Kolsva
Köping
Västerås

Västerås

Stockholm

Västerås

Västerås

Elsvig Eilert-Petersson Västerås
Ingegerd Jernemyr Västerås

Bengt Elfvendahl Västerås
Jp4-OIov Myhrman Västerås
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Det amla (kärleks?) brevet från 1864

Tcrvlan cir 46x36 cm. och texten cir skriven på ett grönt papper. Mönstret cir sedan urklippt och etl

vitt papper ligger bakom. Texten har med åren blivit urblekt och svag menfullt urskilibar

Texten skall läsas rad för rad trots mellanrummen mellan rundlarna och då blir texten så här: På Christina

dagen som innefoller ochfirss den 24 juli 1864 vak up Cristina Sti dig om en Blomu lik du tir Btista tidför

Bomman iir till denu månons Slttt o.s.v.

Denna tavla är gjord av Erik Gustaf Carlsson född 1 836-02-23 och som sedermera blev gift med sin Christina.

l{ennes llllständiga namn var Edla Christina Andersdotter och var född 1843-04-28. Dessa två är min frus

mormors tars föräldrar. Trots att han glcimt vissa bokstäver. och stavningen är som den är, så tycker jag tavlan

är lika rnl,cket ett kärleksbrev som gratulationsbrev. (se antavla nttsta sida)

qRAft/LATTO *
Pri'Chrizt'tna'

fu,lkr oclu fi:/a'" dpt1, 2 4

Sa' dQt on, e*v 8 loma' Uk' d/, dr 8 aata, ttd,

ar. NoLed, oclv glad, fi:U t evlh^alq S t Sta' c*zgt me* S ort'

Ew ve,n*vaf ktrle,L'oclv6aAag,d4L /"arft'/ du,lbr rurieÅ'

n:deru dzi' a'ngte.ruSlci'v om' fuilL oclv Berga* tru ilad"ant

8 kitt hellza+v t,a ra-r ttll d'er ortl' v i har att 8 eåta,

Le*'t e'w *ke*gr/o ha'n' ot* Bez*ert men, Crattitt*

E tfv mq k[Pr dett* 6 raz%]^attow a'r/ a+v ha+t

G u'tb* n*'*v de'n, ar [nte kiend,S ottt,

leckruz.r ewd*kad'

'"t#ffff'ffi''*ftr ts omma*v a'r fLJL de'na' mänrt+w S ltzt me.ru dt'u

Som, verderu ar Sci, Se'/"l' mz'ru Crhtt'na, Sa' d,tgr' om, e'rv

oclu 6tad, ner du' /ii4' Sci4'fa, hot di'ru ven, Cn2tha' ar det'u

till, vlnterw kotmer ka'/./, oc]v denn^a' ftd'ew kotn"er t/6t"t
vrir hzra, gud' a"lt ftr n"er S om, v L hon ci*n, ts edicv

Ner d'ot' fiher ve.nneru dtirv Sci, tegt' xi' hz'r kara' guizee

6 tor'd, oclv th'rvldn oclv a.f ve,n ttll cilt mtuw

d'ertn"a' hafvet'jor't k'v b/kl4V
Crute,n, d<>tw ve'*
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iAhlström Johan (Jan) Född 1792-04-08 i Carlsborg, Altuna (C).

- Ahlström Lars Petter Född 1833-04-25 i Karlsborg, Altuna (C). I

- Birooit"ierttie,ida tjgs-o+-zg i Lund, Enåker (C). I

;,Ahlström Johan Alfred Född 1870-04-18 i Simtuna (C).

,E. Of l Sl.ntr'-u tCl.

, Ahlström Hiimer Alexis Född 1913-07-17.

Johan Olof Född 1804-10-15 i Kavelbro, Altuna

Per Olof Född 1843-07-03.

iNorgren Brita Stina Född 1803-11-17 i Ersberga, Sala (U). I
Erika Bernhadina Född 1874-II-17 i Siömossen. Altuna (C).

- ge.gqlfilt Johan Erik Född l t
uist Erika Paulina Född 1847-12-28 i Skråmsta, Haraker (U).

Funke Brita Maria Född 1823-04-14 i Jädra äeor. Skultuna (U).

j
Eriksson Wallin Lars Gustaf Född 1816-03-16 i Hansta, Tillinge (C).

Wallin Flygt Gustaf Alfred Född 1845-01-03 i Holmen, Theda förs.(C

liOlsdotter Johanna Född 1810-07-27 i Enberga, Theda (

Klaes Alfred Född 1888-01-21 i Strömsta, Teda (C).

i Kihlmark Erik Gustaf Född 1803-02-15 i Ahlby, Rytne Torp, Tibble (C). I
i

-.Kihlmark Mathilda Född 1842-09-25 i Nezelstuna, Håbo-Tibble, Uppsala (C). I
Forssten Maria Charlotta "Maia Lotta" Född 1810-05-18 i Barnhus i Stockholm.

-.Flygt Adina Margareta (Greta) Född 1916-09-21i Skallerbo, Svinnegarn (C). I
Carlsson Erik Gustaf Född 1836-02-23. I

-.Eriksson Frans Född i868-08-23. I
--r Andersdotter Edla Christina Född 1843-04-28.

- Eriksson Berta Eugenia Född 1893-12-02. I

-nnooig Ctus foaa rs36l2-27 
-* 

- - -l
Modig Adina Augusta Född 1876-03-l I i Willberga (C) . I

,.Wallqvist Ida Johanna Född 1838-10-04 i Kungs Husby (C). I
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Avs:
Västerås S läktforskarkl u bb
c/o Sven Olby
Ragnaröksgatan 12
723 55 Vasterås

FORENINGSBREV

Gunnar Andersson
Soldatgatan 8

723 45 Västerås

SVERIGE

PORTO BETALT

Klubbens olika dataregister har 110 657 poster registrerade enligt följande:

Alunda
Födda 1779-1861

Döda 1733-1766

Arboga
Födda 1858-1859

Badelunda
Födda 1684-1716

Födda 1775-1927
Irsta
rödda 1920-1924

iping land
dda 1775-1919

Köping stad
Födda 1830-1924

6 031 poster

| 732 poster

206 poster

632 poster

4 592 poster

184 poster

6 449 poster

I 176 poster

Västerfärnebo

Ramnäs
Döda 1727-1731
Döda 1743-1762 c:a 700 poster tillsammans

Födda

Vigda
Döda
Västerås
Födda
Födda
Döda
Döda
Vigda
Inflyttade
Inflyttade

Sevalla
Födda
Födda

Vigda

1667-1686
1 836- I 920

1 860- 1 863

l altL)
| 702

22

24 353
6 065

18 522

6 308

7 392
550

10 268

506

2 837

3 307

(påbörjad)
poster
(påbörjad)

poster
poster

poster

poster
poster
poster

poster
poster

poster
poster

t689-1927
t689-1927
t689-1927

1622-1714
1803-1871
177 5-1779

I 790- 1 866

n4r-r758
1 834-1 850

r 879-l 885

V iiE te tå s,
- :j' FrgqtbtoltFolan,

::r::::::

Engelbrektsplan i Västerås

från tidigt 1900-tal.
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