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Emigranter vid Ellis Island

Västerås Släktforskarklubb 
fyller 40 år under 2003 och 
detta firar vi med jubilems-
dag den 15:e mars med 
intressanta föredrag och 
middag på kvällen. Lyssna 
bl.a. till Hans Villius och 
Kalle Bäck. Mer om detta 
på sidan 11.

Västerås Hospital
Västmanlands Museum har  
digitaliserat en samling  
handskrifter ( 715 stycken)  
som handlar om bl.a. Hos-
pitalkyrkan i Västerås och 
andra sjukhus i länet. Mer 
information och exempel 
på utdrag ur skivan finns 
på sid 9.

Som uppmärksamma läsare 
kan se har Arosiana ändrat 
lite på utseendet. Orsaken är 
att den nya redaktören – dvs. 
jag själv- tror att det ibland 
kan vara nyttigt att ändra 
lite. Nu är det en gyllene 
regel att aldrig ändra för 
mycket på en gång. I detta 
nummer  har vi börjat med 
att justera spalterna ifrån 
två till tre,  och  samtidigt 
minskat typsnittets storlek 

ifrån 12 till 11 punkter.  
Förhoppningsvis kommer 
längre artiklar att bli en-
klare att läsa genom spalt-
förändringen och dessutom 
en fördel när man vill stop-
pa in smånotiser. Annars 
finns inte så mycket att säga 
än att jag vill tacka Sten-
Ove Sandell för all den tid 
och arbete han lagt ner på 
våra insända efterlysningar, 
notiser, artiklar och inte 

minst genom eget skri-
vande. Allt detta  har sedan 
pusslats ihop till en tidning 
d.v.s. Arosiana.

Leif Svensson 

En utförligare presentation 
av mig finns på sid 18.

Nytt utseende och ny redaktör

40 års jubileum

OBS!!!
Vårens program  har 
flyttat till sista sidan
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Vi hälsar Dig välkommen till vår 
förening. Föreningen bildades 1963 
och har till ändamål att förena dem 
som är intresserade av släktforskning 
och liknande forskning.

Vi har nu 442 medlemmar.

Vi är anslutna till Sveriges 
Släktforskarförbund.

Medlemsavgift 100kr      
Familjeavgift 130 kr               
Junioravgift under 25 år 20 kr

Postgironummer 96 054-2

Adressändring: Meddela kassören 
snarast, så att utskicken kommer 
fram till Dig, och att kassören 
slipper trassel med posten.

Artiklar, tips och uppslag   mottages 
tacksamt av redaktören eller 
redaktionskommittén.  

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

På vår hemsida hittar du aktuell 
information http://arosiana.tk
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Ordföranden har ordet
Tack Sten-Ove för alla fina medlem-
stidningar du ansvarat för under din 
tid som redaktör. Välkommen Leif 
som ny redaktör både för Arosiana 
och vår hemsida på Internet.

Under släktforskardagarna i Borlän-
ge hade klubben en egen monter, där 
vi sålde den nya Västerfärnebo-CD:n 
(nu uppdaterad till 1971), släktfor-
skarböcker, kartor mm. Vi träffade 
många trevliga människor, men den 
ekonomiska utdelningen var ganska 
liten.

Ordförandekonferensen behandlade 
sekretessfrågor, nättidningen Röt-
ter, projektet ”Namn åt de döda” 
och släktforskarresan till USA. Som 
avslutning hölls en paneldebatt över 
ämnet offentligt/privat. Riksarkivarie 
Erik Norberg lovade att SVAR inte 
under överskådlig framtid kommer 
att konkurera med Genline med att 
skanna kyrkböckerna och lägga ut 
dem på Internet.

Stämman godkände de nya stadgar-
na, som bl.a. avskaffade de stödjande 
medlemmarna och ersatte dem med 
prenumeranter. För att köpa produk-
ter från Förbundet med rabatt, skall 
man i fortsättningen vara medlem i 
en lokal förening.
En ny CD med Sveriges befolkning 
1970, presenterades. Den innehåller 
ca 8 miljoner personer, och är mycket 
användbar vid forskning under 1900-
talet. Pris 495 kr.

Ordföranden Ted Rosvall avslöjade 
att de som hjälper till med att ta fram 
namnen på de döda 1950-70, kom-
mer att få en belöning på 50 öre per 
post, som kan användas för inköp hos 
Förbundet. Nu uppmanar jag dig som 
ännu inte deltar i projektet att adop-
tera en eller flera församlingar, så att 
den nya ”Dödskivan” blir komplett. 
Är du osäker på hur det går till, så 
kontakta mig. (021-20494)

Förbundet har tecknat ett avtal med 
Arkion, där medlemmar får tillgång 

till ”Ett historienät Sverige” för 600 
kr/år. Där finns bl.a. Folkräknin-
garna 1890 och 1900 med 6 miljoner 
individer. (www.arkion.se) Sedan 
tidigare finns ett avtal med Genline. 
Klara län: Kalmar, Östergötland, 
Värmland, Kronoberg, Göteborg och 
Bohuslän. I produktion: Jönköpings 
län. (1800 kr/år)

På Rötters hemsida finns en ny ru-
brik med namnet ”Porträttsök”. Har 
du några gamla kabinettbilder, dvs 
små hårda bilder med fotografens 
namn och adress på, skanna av dem 
och lägg in dem i databasen. Har du 
personuppgifter kan du hjälpa andra. 
Har du inte det, kan du söka bland 
alla andra bilder och se om någon 
annan har informationen.

Vårt eget projekt att renskriva Hül-
phersregistret har erhållit ett pen-
nigbidrag från Förbundet för att 
finansiera utgivningen av en CD. Nu 
behöver vi bara få kontakt med flera 
som kan skriva av registerkorten. 
Ring Peder om du vill hjälpa till! 
(021-140547)

Klubben firar 40-årsjubileum under 
året. Se inbjudan till föredrag och 
middag finns på annan sida i tidnin-
gen. Har du något som du vill ställa 
ut på biblioteket, får du gärna ta kon-
takt med någon i styrelsen. Alla som 
deltager på kvällen kommer att få en 
jubileumsskrift som berättar om de 
gångna åren. Hjärtligt välkomna.
Arninge har nu åter öppnat efter 
ombyggnaden. Nu finns det 60 for-
skarplatser.

Uppsala landsarkiv kommer att ha 
lördagsöppet kl. 9-15 följande da-
gar: 25/1, 22/2, 29/3, 26/4, 25/5, 6/9, 
4/10, 15/11 och 6/12. Man kommer 
också att ha en terminal med Gen-
line-abonnemang.

Arkivutredningen har kommit med 
ett förslag, där remissvar skall 
vara lämnade sista februari. Är du 
intresserad finns utredningen att 

läsa på: http://kultur.regeringen.se/
propositionermm/sou/index.htm

Vill du prova på hur det är att sam-
manställa din forskning med hjälp 
av en dator, har jag flera gamla 
”Mackar” som jag kan skänka bort. 
(SE, Classic, LC m.fl.)

Glöm inte att uppge din eventuella E-
postadress då du betalar årsavgiften, 
eftersom vi ibland vill sända ut lite 
information till medlemmarna mel-
lan tidnigsutgivningarna.

Sven Olby

Redaktörsbyte
Efter åtta år har jag lämnat över 
ansvaret för att göra Arosiana till 
Leif Svensson. Jag har under dessa 
åtta år lärt mig mycket, både om 
datorer och släktforskning. Jag har 
läst många artiklar om släktforskning 
för att få material till tidningen, 
det ingår så att säga i jobbet, samt 
naturligtvis de artiklar som Ni sänt in 
för publicering och som också varit 
trevliga att läsa. Tack för dessa. 

Jag är säker på att Leif kommer 
att tillföra mycket nytt och bra till 
tidningen. 
Så Leif och tidningskommittén 
önskar jag lycka till med tidningen.

Sten-Ove Sandell  

En stor bukett och 
tack till Sten-Ove 
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Släktforskardagarna i Borlänge 24-25 augusti 2002

Redaktörskurs
Som nybliven redaktör blev jag 
ombedd att åka på Släktforskar-
dagarna i Borlänge bla för att deltaga 
i den årliga redaktörskursen. Årets 
upplaga av kursen var delad i två. 
En för papperstidningar med ShF 
redaktör Hans Egeskog och en 
för webb-redaktörer med Rötters 
redaktör Håkan Skogsjö. Ett 30-tal 
redaktörer deltog. Nu var dessa kurser 
olyckligtvis paralella tidsmässigt och 
för att få tillgång till allt matnyttigt 
fick Susanne Flygare rycka in som 
deltagare i webkursen. Denna upp-
delning gillades inte av varken tid-
ningsgruppen eller webgruppen. 
Frågor som diskuterades var bla 
2 eller 3 spaltiga tidningar, bilder 
för att öka läsbarheten samt att 
variationen av ämnen gör tidningen 
mer intressant för alla. Tidningen är 
en bra kanal för spridning av kunskap 
till läsarna.
Webkursen behandlade olika tek-
niska lösningar för hemsidor samt  
möjlighet att ställa frågor och dis-
kutera hur andra har gjort. Västerås 
Släktforskarklubb fick bla klartecken 
för att utveckla ett Västmannarötter, 
mer om detta på annan plats i tid-
ningen.

Leif Svensson

Det  blir nog en monter tillslut.
Sven Olby med fru håller i sågen,

Sten-Ove Sandell  i brädan.

Släktforskardagarna 2002 är över 
och vi får tacka Dalarnas Släkt-
forskarförbund för väl genomförda 
dagar med mängder av besökare. 
Västerås Släktforskarklubb hade 
under dessa dagar en egen monter, 
där vi sålde den nya Västerfärnebo 
CD:n och olika böcker och kartor 
med anknytning till Västerås och 
Västmanland. För er som inte 
besökte släktforskardagarna kan 
jag verkligen rekommendera detta 
då det ger er möjligheten att träffa 
företrädare för andra klubbar och 
orter runt om i landet. Här kan man 
verkligen hitta nyttiga böcker och 
CD skivor med anknytning till den 
ort eller landskap där man har sina 
förfäder. Det blev många påsar och 
kassar med allehanda ting innan det 
var dags att åka hem.

Stämmans olika möte och konferenser 
finns beskrivna i Svens brev på sidan 
3, så det hoppar jag över här. Det var 
ett flertal föreläsningar under dessa 
dagar med anknytning till dagarnas 
tema som var “Garpar, finnar och 
valloner”. Dessa handlade bl.a. om 
tyskarnas betydelse för den svenska 
industrins, då tyskinvandringen som 
startade tidigare än den vallonska 
och höll dessutom på längre, det 
finns många fler tyska släkter än det 
finns vallonsläkter. Så många gånger 
är kanske historien om att man har 
valloner i släkten en sanning med 
modifikation då det kanske är tyskar 
man härstammar ifrån. I bägge fallen 
är det vanligtvis ganska svårt  att hitta 

lösningen när man kommer så långt 
tillbaka, men man får aldrig ge upp.

Det som är betydligt mer före-
kommande är att man hittar finnar 
som sina förfäder på 1500-talet och 
början 1600-tal då dessa bröt bygd 
i Bergslagen och lade grunden till 
dom hyttor och bruk som till viss 
del finns kvar än i dag om inte annat 
till ortsnamnet. Om detta kan vi 
fylla flera nummer av Arosiana men 
lämnar detta för den här gången.
Blekinge Släktforskarförening är 
värd för släktforskardagarna under 
2003 med Ronneby Brunn som sam-
lingsplats.Tidpunkten kommer att bli 
23 och 24 augusti. Temat för dessa 
dagar ännu inte beslutat men troligen 
blir det något med sjö och sjömanskap 
samt kanske stenhuggeriverksamhet. 
Mer information om detta kommer 
senare.

På plats för första gången 
Leif Svensson

 

Sven Olby och Gunnar Andersson i 
stämmotagen

Sven Olby, Brage Lundström och Larsowe 
Roman i samspråk
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Släktforskardagarna i Borlänge 24-25 augusti 2002

Brookings Ore. 26-11-1923

Kära Agnes, Frans och barnen!

   Jag skall försöka att få hop några 
rader så ni åtminstone får höra att 
vi äro framkomna till vår bestäm-
melseort. Det blir nu åtta dagar i 
morgon sen vi kom hit till Brook-
ings. Vi kom in till New York onsda-
gen den 7 nov. men fick inte lämna 
båten förrän måndagen den 12 nov. 
På måndagsmorgonen en kvart före 
sju voro vi uppställda på däck och 
efter en halv timma eller så fick vi gå 
ner i dockan för att tulla våra saker. 
Det gick ju ledigt hela förtullningen 
och sen fick vi gå ombord på en färja 
som förde oss till det så mycket 
omtalade Ellis Island. Klockan var 
ungefär halv elva på förmiddagen 
när vi kom dit. Vi fick då gå in i en 
stor hall och sitta på soffor där en 
liten stund. Sen fick vi gå på två led 
in i en annan sal där det stod läkare. 
Först kom vi till en som vi bara fick 
passera förbi utan vidare, men sen 
kom vi till två stycken en för varje 
led. Där blev vi undersökta i ögonen, 
naglarna och frampå halsen. Det 
sista antagligen för att se om vi hade 
något sorts utslag. På en del kände 
de på armarna, så de fick sträcka 
dem uppåt och utåt. Vi fick även gå 
barhuvade allesamman. För oss alla 
gick det utmärkt men det fanns en del 
som blev inskickade i en annan sal 
för närmare undersökning. På dem 
skrevs det ett P på axeln. Så fick vi 
gå upp i en väldigt stor sal med en hel 
massa bänkar och pulpeter. Där blev 
man anvisad plats att sitta tills turen 
kom att gå fram till en pulpet. Vid 
varje pulpet satt en eller två män som 
frågade vem man skulle resa till om 
man hade biljett och om man hade 
pengar och så om man kunde läsa 
svenska. Så när allt sådant var klart 
så fick man gå ytterligare ner i en sal 
där man fick ordna järnvägsbiljet-
terna eller som jag fick göra byta ut 
mitt papper mot en biljett. Där gick 

det rätt så länge om innan vi fick det 
ordnat. Sen kom man ner på ett annat 
ställe där man fick visa den biljetten 
och då satte de på oss lappar som 
utvisade vilken järnvägsstation man 
skulle till. Så fick man även lämna ett 
märke på kofferten och fick ett annat 
i utbyte som man skulle ha för att 
få den utlöst när man kom fram till 
bestämmelseorten. Det var polletter-
ingen av kofferten, men jag har inte 
sett någon än, sista gången jag såg 
den var i dockan i New York, men jag 
tänker den kommer väl. 

Så var då allt ordnat, det var bara 
att vänta på färjan som skulle föra 
oss till järnvägsstationen. Där fanns 
allt möjligt att köpa även så en sorts 
boxar med matvaror för resan. Vi 
köpte två stycken, fler kunde vi inte 
få med oss. Vi fick även kaffe och 
bröd gratis medan vi väntade i en av 
salarna. Klockan halv 5 kom färjan 
och tog oss över till en station, men 
då hade en stor del fått rest förut, vi 
blev tagna efter våra nummerlappar. 
Klockan halv 8 på kvällen gick vårt 
tåg och då var vi riktigt trötta, ty 
det hade varit en ansträngande dag, 
men inte kan jag klaga på vårt mot-
tagande på Ellis Island. Om någon 
skrek och gapade så kunde det nog 
många gånger behövas när de flesta 
inte begrep ett ord av det som sades. 
Och några av Ferdinands järnburar 
såg jag då ingenstans. Jag just tit-
tade efter dem, hälsa honom det. Inte 
blev vi lusiga heller som han tröstade 
mig med förresten så var det rent och 
snyggt överallt var vi gick fram så 
inte liknade det någon svinstia, som 
det stod i Länstidningen därhemma. 

Ja nu var vi på väg ett stycke men 
vid 12-tiden kom en konduktör och 
sade åt oss att vi skulle byta tåg. Det 
var att få på sig och väcka barnen 
och ut. Där fick vi allesamman gå 
av bangården och upp på en plats där 
det stod en man som såg på våra bil-
jetter och skilde oss åt så där vi kom 

var det bara en ung pojke från Boden 
och ung finsk flicka. De hade båda 
biljetter till Portland Oregon. Alla 
andra fick gå in i en väntsal men vi 
fick gå ner till stationen och fortsätta 
vår resa. Platsen hette Albany. Jag 
började nu titta på våra biljetter så 
såg jag att vi skulle bli skickade 
genom hela Canada. Det kunde jag 
väl aldrig ha drömt om att för att 
komma dit jag skulle, få resa så långt 
norrut som i Canada. Både Vic och 
Valle kan inte begripa varför vi blev 
sända så tokigt. Det fördröjde vår hit-
komst. Ni förstår vi började vår resa 
på måndagskvällen och kom inte till 
Grants Pass förrän måndagmorgonen 
veckan därpå. 
Ja jag skall väl fortsätta där jag 
slutade. Vi kom till en stor stad 
som heter Montreal klockan 9 på 
tisdagsmorgonen. Den ligger vid 
havet på Canadas östkust. När vi 
kom ner av tåget kom det en ung 
neger och fick tag i min väska och 
bar iväg med. Vi följde naturligtvis 
med ävenså vårt ressällskap. När vi 
kom in på stationsområdet stannade 
han och började på och prata. Jag 
begrep naturligtvis inte ett ord utan 
jag ruskade bara på huvudet. Då 
ropade han på en annan neger och 
sade något till honom. Han frågade 
då “Är ni svensk?”. Ja, sade jag. Då 
bärjade han babbla en hel hoper som 
han antagligen trodde vara svenska 
men det var då inte ett svenskt ord 
utan jag såg naturligtvis bara dum 
ut. Då visade de oss till en äldre 
man som stod vid en av grindarna. 
Han kunde då några ord svenska, så 
när jag visade våra biljetter så följde 
han oss till en väntsal och sade att vi 
skulle få vänta där hela dagen innan 
vårt tåg gick. Det var inte annat än 
att försöka ordna det någorlunda 
skapligt för sig. Vi försökte sova så 
drack vi kaffe och läskedrycker och 
åt en del av det vi hade med oss. 
Vid sextiden kom samma man och 
sade åt oss att vi skulle följa honom. 
Vi fick då gå in i en hiss som förde 

Amerikabrev från Tora Ask till sin 
bror och svägerska i Västerås.
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oss upp på samma plats var vi var på 
morgonen och sen fick vi gå ut på en 
gatan där det stod en omnibuss. Vi 
fick nu gå in i den och åka genom 
en del gator till en annan station. Där 
kom det en bärare och tog våra saker 
och frågade någonting. vi visade våra 
biljetter. Då tog han upp klockan och 
visade på klockan 10. Vi förstod då 
vi skulle få vänta en bra stund innan 
vårt tåg gick. 

Ja så började vår resa från kust till 
kust. Vi lämnade Montreal tisdag 
kväll klockan 10 och kom till Van-
couver på västkusten söndag förmi-
ddag vid 10-tiden. Det var fyra och 
ett halvt dygn i sträck. Vi böt tåg en 
gång i en stad som heter Winnipeg, 
det var torsdagskvällen. Den resan 
var tröttsam, man försökte ju att sova 
ibland men det gick inget vidare bra. 
Jag gick ju förresten först och främst 
se efter så barnen kunde få luta sig 
någorlunda skapligt. Nu fick vi gå 
på ett annat tåg och det dröjde inte 
så länge förrän vi gick över gränsen 
mot Staterna. De kom nu och syn-
ade våra pass och landstigningskort 
ävenså en tulltjänsteman som synade 
våra reseffekter. Samma fick vi för-
resten genomgå förut innan vi gick 
över gränsen till Canada. Klockan 8 
på söndagskvällen var vi i Portland 
och där skildes vi från våra reskam-
rater. Den finska flickans systen var 
emot henne vid stationen. Hon hade 
nog haft långsamt, ty hon kunde inte 
tala något svenska, men vi försökte ju 
göra oss förstådda av varann så gott 
vi kunde, vi höll ju i alla fall ihop. Vi 
böt adresser med varann. Hon hette 
Gaimi Salminen och pojken hette 
Otto E. Karlsson. Han gick till ett ho-
tell på kvällen och skulle resa till sin 
moster och morbror dagen därpå. De 
bodde ett stycke utanför staden. Vid 
9-tiden fick vi fortsätta igen och 20 
minuter över 9 på måndagsmorgonen 
kom vi till Grants Pass. Strax vi kom 
av tåget fick jag se Vic komma. Han 
hade varit i staden sen på fredag-
skvällen och varit ner till varje tåg 
och väntat oss. Nu ville han och 
även Valle hade tyckt att vi skulle 
vila oss ett par dar innan vi fortsatte i 
bil men jag ville komma fram fortast 

möjligt. Man kände sig inte vidare 
trevlig, trött och smutsig. Vi var upp 
på hotellet där Vic bodde och där han 
hade skaffat oss rum. där tvättade vi 
oss och snyggade upp oss någorlunda 
och så var vi ut och åt litet mat. Nu är 
det så att det går en diligens på dagen 
och en på natten, men för att vi skulle 
få litet trevligare så hade de hyrt en 
privatbil. Det var en indian som rådde 
om den, en kraftig fin bil. Han var 
själv med och körde den.

Vi åkte vid halv 2-tiden från Grants 
Pass och stannade vid ett hotell vid 
halv 5-tiden där vi övernattade. Det 
finns fullt med små hotell efter vägar-
na ty de vägarna befaras mycket av 
turister. Den delen av vägen var rätt 
så fin så då gick det undan. Värdinnan 
började prata vid mig när jag kom in 
men jag förstod ju ingenting så Vic 
fick lova att säga att jag nyligt kom-
mit från Sverige. Då blev jag rådlös 
ty hon började tala svenska, det var 
då inte god svenska men så pass så 
man förstod henne någorlunda. Hon 
var svenska men hade redan kommit 
hit år 1875 så hon hade varit här i 48 
år. Det var ju inte så underligt om hon 
glömt bort sitt modersmål som hon 
sade hon inte hade någon att tala med. 
Alla hennes anhöriga talade engelska. 
På morgonen åt vi frukost och sen bar 
det iväg. Hon bjöd oss välkomna och 
skulle även ta Valle med oss. Men det 
kanske nog dröjer innan vi kommer 
den vägen fram igen. Ni skulle se 
vilken väg. Man kunde inte förstå när 
man såg bergstopparna hur det kunde 
vara en möjlighet att komma med 
en bil upp för toppen, men det går. 
Vägen går i zigzag upp mot toppen 
och likadant ner på den andra sidan. 
På en del ställen var vägen så smal så 
det fanns ingen möjlighet att två bilar 
kunde mötas och när man såg neråt 
så hade man bråddjupet rakt under 
sig. Vi gick i jämnhöjd och många 
gånger högre än trädtopparna. Men 
jag kände mig aldrig rädd ty vår in-
dian såg så säker ut där han satt och 
allt gick lyckligt och väl. Sista fem, 
sex milen mot Brookings gick undan 
ty då var det någorlunda slät och fin 
väg, så hade vi en fart av 28 engelska 
mil i timman. Men jag har sett fina 

automobilvägar, fina som golv men 
då kör de också, då går det undan. 
Vi åkte flera mil genom en skog med 
träd så grova så man kan knappast tro 
att de finns förrän man sett dem. Fem 
och sex meter i genomskärning var 
inte alls ovanligt. Det kommer aldrig 
en solsmula in där, det är för tätt. 
Vi var framme i Brookings vid halv 
7-tiden på kvällen. Då hade vi gått 
nästan oavbrutet, vi hade ätit middag 
på ett ställe efter vägen. 

Glad var Valle när vi kom och glada 
voro vi. Det är då precis ingen lus-
tresa en sådan resa. Det var jämt fyra 
veckor på dagen när vi kom hit sen vi 
lämnade Västerås, men vi hade nog 
kommit minst två dagar tidigare hit 
om vi hade fått resa hela resan genom 
Staterna. Ja jag är glad åt att vara här. 
Jag kan ju inte säga än hur jag kom-
mer att trivas men jag tänker att det 
reder sig nog. Valle trivs bra här. Han 
har hyrt ett litet hus av bolaget, det 
är två rum och kök. Han har även 
köpt diverse möbler och husgeråds-
saker, så vi har så vi klarar oss och 
fattas något så får vi skaffa oss litet 
i taget. Valle arbetar nu om dagarna 
i verkstaden, men nu när han är van 
vid att arbeta om nätterna så tycker 
han nästan bättre om det.

Ja detta är nu något om vår resa, ni 
skall väl hälsa de andra släktingarna 
och även låta dem läsa det här ty jag 
skriver inte om resan till allihop. Det 
blir för tröttsamt. Jag har skrivit ett 
stort brev hem till Pappa också. jag 
skall försöka få hop några rader till 
de andra också fast det kanske inte 
blir så mycket. 

När det här brevet når er så har ni 
snart jul så vi önskar er en glad och 
lycklig sådan. Få se hur vår jul kom-
mer att gestalta sig. Nu skall du Ag-
nes vara snäll och skriva när det blir 
tillfälle för dig, ty det blir roligt att få 
höra något från er. Gunborg kommer 
nog att skriva till Rut någon gång.

Ja de hjärtligaste hälsningar till er 
alla i Västerås från oss i Brookings 
genom Tora.
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Nu finns det stora möjligheter att 
finna sina utvandrade släktingar.

Utvandrarna lämnade släkt och vänner 
efter sig, men kontakten upprätthölls 
genom en flitig brevskrivning. Detta 
gick ju bra, så länge som någon i 
familjen i USA kunde läsa svenska, 
men i tredje och fjärde generationen 
har kontakten oftast brutits. På senare 
år har ett starkt växande intresse för 
släktforskning märkts tydligt på 
bägge sidor av Atlanten, och nu gör 
många stora ansträngningar för att 
hitta släkten igen. 
För amerikanerna är det ofta ganska 
enkelt, om de har kunskap om 
varifrån i Sverige utvandraren kom, 
kanske har de flyttningsbevis eller 
andra handlingar som visar var dom 
kommer ifrån. Men för oss svenskar 
har det varit lite svårare att finna ut 
vart i Amerika våra släktingar reste. 
En hjälp på vägen är nu bla den 
amerikanska hemsidan Ellis Island, 
en hemsida som hjälper oss att finna 
ut när vår släktingar reste, med vilken 
båt och vart dom sedan reste vidare 
eller om det var någon släkting som 
var mottagare i den nya världen.
Genom att söka på denna hemsida 
www.ellisisland.org hittar jag bla 
Tora Ask ifrån Västerås som har 
skrivit brevet på föregående sidor. 

Ellis Island

Fartyget Kungsholm som Tora Ask reste med enligt Ellis Islands hemsida.

Kopia på det man bl.a. får vid sökning på Ellis Island

Mellan åren 1892 och 1954 steg 
immigranterna som anlände till 
Förenta Staterna via New York i land 
på Ellis Island, en ö i New Yorks hamn 
nära Frihetsgudinnan. Sammanlagt 
kom över 12 miljoner immigranter 
via Ellis Island och i dag beräknas 
ca 40 % av alla i Förenta Staterna ha 
förfäder som kommit den här vägen. 
Som mest steg 21.000 personer i land 
under en dag! 
På Ellis Island gjordes en läkar-
undersökning av varje immigrant. 
Omkring 2 % blev skickade tillbaka 
med samma båt som de kommit med. 
Alla som steg i land registrerades 
och dessa passagerarlistor finns i dag 
mikrofilmade i National Archives. 
Ett program med att datorregistrera 
immigranterna har pågått i flera 
år, utdrag ur detta hittar man på 
www.ellisisland.org 
Ellis Island är sedan år 1990 ett 
populärt utflyktsmål för invånarna i 
New York och tusentals turister som 
varje år besöker staden. I museet kan 
man bekanta sig med byggnaderna 
samt med föremål, fotografier och 
dokument som beskriver den stora 
vågen av invandring. Museet bedriver 
ett projekt där man registrerar 
immigranters egna berättelser. På 
Ellis Islands hemsida kan man lyssna 
på några av dessa berättelser. 

Källa: www.genealogi.fi

Ankomsten till Förenta 
Staterna - Ellis Island

Genomgående var dock att emigrant-
biljett Göteborg - New York (eller 
Göteborg - Chicago som nedan) 
kunde hållas nere tack vare den hårda 
konkurrensen linjerna emellan. Men 
å andra sidan var lönerna låga för de 
flesta. Kontant årslön för en dräng år 
1869 var ca 100 kronor, dessutom 
hade han mat och bostad, biljetten till 
Chicago kostade detta år 165 kronor. 
På 1880-talet hade lönen stigit till 
140 kronor medan biljetten sjunkit 
till 105 kronor. Vid förra sekelskiftet 
var lönen upp i 220 kronor och biljet-
ten kostade 175 kronor. En rallare 
tjänade unge-fär 1.50 om dagen 
men skulle då betala mat och logi. 
Lönen för en piga var lägre. Även om 
de flesta arbetare hade låg inkomst 
låg det inom möjligheternas gräns 
att inom överskådlig tid samla ihop 
pengar till en amerikabiljett.

Ett exempel på 
biljettpriser 
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Denna onsdagskväll samlades ett 
drygt 30-tal av klubbens  medlemmar, 
för att  lyssna till  dramapedagogen 
och hembygdsforskaren Irma Sohl-
mans, föredrag om Västeråsstadsdelen 
Råbys historia. Faktauppgifterna är 
hämtade från hennes föredrag, samt 
häftet; ”Råby – en rundvandring i 
forntid och nutid”. I häftet finns ett
föredrag av västeråsarkeologen Eva 
Simonsson och en studiecirkels 
arbetsresultat.
   
Kan verkligen Råby ha en historia? 
Att Västerås har det vet ju alla, 
men Råby. Jodå det kan och har 
Råby. Råby var bebott redan under 
bronsåldern, det visar arkeologiska 
utgrävningar. Sedan dess och fram 
till c:a 1965 fanns här en levande 
landsbygd, som alla andra svenska 
byar har också de, som fanns här  
på Råby, varit en del av Västerås 
historien. 
   
För omkring 6000 år sedan kom de 
första människorna till Västmanland. 
I Västerfärnebo och Västra Skedevi 
socknar hittar vi de äldsta spåren efter 
människor. Det som idag är Västerås 
centrum kom ur vattnet mot slutet 
av järnåldern. Väster ut var marken 
högre belägen, alltså områdena 
Jakobsberg, Pettersberg, Vallby, 
Vetterstorp och Råby. Dessa platser 
kan ha varit bebodda redan 1500 
– 500 f.Kr = bronsåldern. Alldeles 
bakom Fredriksbergsskolan, tidigare 
Kumla gård, finns ett skogsparti som 
ligger på en lämning från istiden 
– en s.k. ändmorän. På sina ställen 
sticker berggrunden upp ur moränen, 
särskilt den del som nu ligger ut 
mot Industrileden.  Vi ställer oss på 
den bergsklack som ligger ut mot 
Industrileden, och flyttar oss bakåt 
i tiden till mitten av bronsåldern 
ungefär år 1000 f.Kr. Platsen där vi 
står och ser oss omkring  ligger 38 
meter över havet. Mot söder sträcker 
sig en öppen fjärd med enstaka öar 
och skär. Mitt emot, på andra sidan 
viken höjer sig landet igen, ungefär 

vid Vattenfalls Bäckbynkontor, där 
har det funnits en hövdingagrav, som 
blev borttagen 1973.

Vi flyttar oss framåt i tiden till 
järnåldern, alltså c:a 500 år f.Kr. 
Den gamla sjöbotten har nu ändrat 
sig till stora lerslätter med mycket 
gräs, där kreaturen kunde beta. 
Människorna levde av jakt, fiske 
och boskapsskötsel. Fram till början 
av järnåldern hade Sverige ett var-
mare klimat än vad vi har idag. 
Området mellan Industrileden och 
Sidensvansgatan, var redan från 
början ett viktigt område för Råby. 
Två gravar från vikingatiden har man 
hittat här. Likaså har man hittat rester 
från en bronsgjutarverkstad. Där har 
det bland annat gjutits smycken. I de 
gravar som undersökts har det hittats; 
bronsföremål, järnknivar, pärlor, 
lerkärl och en brosch av brons som 
föreställer ett litet djur.

Inom Råbys område finns det flera 
spår efter forntidens människor i 
form av olika stora stensättningar.
Bland annat där Råby gård och 
soldattorpet Lövstugan låg. Det finns 
i skogspartiet ”Ringduveskogen” 
i en triangel E 18 – Narvavägen 
och Ringduvegatan, fornlämningar 
och gravar som ligger c:a 35 – 40 
meter över havet, högre än de vid 
Sidensvansgatan. Troligen ar de från 
vikingatiden 800 – 1000 år e.Kr. På 
Råby nära Fredriksbergsskolan har 
man hittat en så kallad ”Bautasten”.

En studiecirkel har studerat den 
något modernare historien för 
Råbyområdet. Kumla by hade tre 
gårdar på Gustav II Adolfs tid; 
Mellangården samt Garp-Råby gård 
var några av de gårdar som kungen 
donerade till Uppsala Akademi (= 
Uppsala Univerisitet idag) 1629. 
Norrgården var kronogård och skva-
dronpreikantboställe. Södergården
var indelt skattehemman.
Södergården döptes senare om till 
Fredriksbergs gård. 1965 revs alla 

dessa gårdar. Snett bakom nya Råby 
Centrum och mellan bostads- och 
radhusen på Ringduvegatan vid E 
18 finns en gång- och cykelväg till 
Vallby, där på Västerås Ekonomiska 
karta från 1962, finns den tidigare 
nämnda Lövstugan utritad. 
I september 1920 fick Johan Petter 
Eriksson köpa loss stugan från staten, 
enligt ett köpekontrakt och –brev 
från april 1921. Lövstugan har gett 
namn åt en gata, en skola, en förskola 
och ett psykiatriskt behandlingshem 
på Råby. Västerås stad köpte stugan 
av Edvin Tillander i början av 
1960-talet, för marken och området 
behövdes andra ändamål, stugan 
skulle rivas, men det blev inte så. 
Stugan ödelades vid en brand under 
1970-talet.
   
I Ringduveskogen finns gränsmärken 
för Kumla gårdarnas ägor och 
Vallbys utmarker, här ansluter också 
gränsen mot Råby. Gården Garp-
Råby låg i det område där idag Råby 
Stallet och Råbykorset ligger. Garp-
Råby ägdes 1291 av Riddaren och 
Riksrådet Anund Haraldsson från 
Arboga. 1461 fanns det en bergsman 
som hette Mats Garp. 1576 – 77 
hette slottsfogden i Västerås Hans 
Garp. Båda kom troligen från eller 
bodde på Garp-Råby. 1295 lämnade 
Riddaren Haraldsson jord i Kumla 
och Råby Gård som säkerhet för delar 
av sina skulder. Siste arrendatorn på 
Garp-Råby hette Gottfrid Pettersson, 
men tog sig senare efternamnet 
Garpgård. Södergården i Kumla by 
= Fredriksbergs Herrgård fanns kvar 
fram till 1973 då den revs.

Att Råby har en historia är jag helt 
övertygad om, efter Irma Sohlmans 
föredrag. Ni som inte var med gick 
miste om ett intressant föredrag om 
Råbys och Västerås tidiga och nutida 
historia.

Faktanoterade gjorde 
Larsowe Roman

Kan verkligen Råby ha en historia? 
Medlemsmötet den 18:e September, 2002.
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Efter det att förra numret av 
AROSIANA hade kommit ut fick jag 
ett trevligt samtal från Carin Thorsén 
som arbetar på Västmanlands Muse-
um. Hon omtalade att museet hade 
digitaliserat en samling handskrifter 
( 715 stycken ) som handlar om 
bl.a. Hospitalkyrkan i Västerås och 
andra sjukhus i länet. De hade gjort 3 
stycken CD-skivor på detta. 

Breven handlar bl.a. om ekonomi och 
därför finns personer som donerat 
pengar och mark och även personer 
som varit intagna på sjukhuset 
omnämnda. Hon rekommenderade 
oss släktforskare, de som framförallt 
har anor i Västerås mellan 1600 och 
1800-talet, att komma och låna dessa 
3 CD-skivor då det finns många 
namn nämnda. Hon tyckte att för att 
få maximalt utbyte av innehållet så 
var det bra om man hade läst boken, 
“Helgeandshus Hospital och Lasarett 
i Västmanland” skriven av Ruth 
Rosenius Högman. 

Jag blev lite nyfiken på vad det kunde 
finnas på skivorna så jag lånade hem 
dem och tittade lite på en del sidor. 
Eftersom hon rekommendera att läsa 
boken, så gick jag  även till biblioteket 
och lånade boken. Den var kanske 
inte så spännande men på många 

ställen fann jag intressant läsning. 
Det var på ställen där jag själv kände 
till lite om det som beskrevs. Här 
kommer ett litet utdrag från boken 
som handlar om Hospitalet.

”Hospitalet skall hafua till Åhrligit 
Inkombst behollen kyrkietijende 
i Irestadh, Balungh, Kärrebo, 
Tilbärge och Odenswij Sochner, 
och der till sine Tompter, som dhe 
nu hafue här i Wästeråhs Af dem at 
tage billige Tomtöre eller och den 

Västerås hospital sigh till fordell medh samma wilkor 
sällie som domkyrkian sine Tompter 
af oss affterlåthit är at försellias 
och iute sine heman Önnestad 
och Gryta i S. Jllians Sochn, För 
hwileken dee Fattiges Jnkombst, 
Sysslemannen skall Åhrligen göre 
en Richtig Rekenskap, först inför 
Bispen och dhe andre Hospitals 
föreståndare, Och sedan medh deras 
wittnesbördh qwittanzier vthi wår 
Konungzlige Rekninge Cammar. 
Desse alle förb:e kyrkiotijender som 
wij  - - - Hospitalet och flere som 
förbemelte ähre, nådigest deputered 
hafua,Såssom och deres Annexer och 
hemman skole dee aldeles otaxerade 
och frijt behålle för alle Vtlagor, som 
der af gåå bör, ehwad nampn dhe 
hafua kunne”

 Handskriften på CD-skivorna blir 
tydlig och för den som är van vid 
att läsa äldre texter blir det lättläst. 
Jag tittade inte på så många sidor 
så det kan ju finnas andra sidor som 
är svårare att läsa. Nackdelen med 
skivorna är att det inte finns något 
register så man måste ta upp en bild i 
taget och se om det är något av intresse 
på sidan. Om Du är intresserad av att 
låna dem så tag kontakt med Carin 
Thorsén på museet.
Ex. på en sida se nedan. 
Sten-Ove Sandell
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Våra församlingskyrkor är ett 
försök att beskriva dom olika 
församlingskyrkorna som finns i 
Västerås kommun. 

Närmare hälften av landets 2 600 
församlingskyrkor har sitt ursprung 
i medeltiden. Vi läser i våra mikro-
filmer- och kort om dom olika för-
samlingarna och dess innevånare, 
men dess kyrkohistoria hinner vi 
inte med alla gånger. Vi börjar med 
Badelunda kyrka och fortsätter i 
nästa nummer med Björksta kyrka.

Badelunda kyrka består av 
rektangulärt långhus med smalare, 
rakslutet kor, sakristia i norr och 
vapenhus i söder. På korets södra 
sida ligger ett gravkor för släkten 
Horn -Wittenberg. Strax väster om 
kyrkan står en klockstapel från 
1700-talet. Den vitputsade kyrkan är 
huvudsakligen uppförd av natursten 
och har rundbågiga fönster. Samtliga 
yttertak utgörs av sadeltak. Kyrkans 
huvudingång är belägen i väster, 
ingång även via vapenhuset i söder. 
Kyrkan anses vara byggd under 
1200-talets förra hälft, och bestod 
ursprungligen av långhus och kor.

 

Sakristian uppfördes troligen på 
1300-talet. Under 1400-talets förra 
hälft tillkom vapenhuset, och i 

slutet av 1400-talet ersattes kyrkans 
platta trätak med stjärnvalv av 
tegel. 1648 byggdes gravkoret, som 
ursprungligen kröntes med ett torn 
med en hög och smäcker spira. 
Gravkorets torn revs någon gång 
under 1700-talets senare del, då det 
var i dåligt skick. Kyrkans befintliga 
planform härrör från 1658, då väst-
gaveln revs, långhuset förlängdes 
åt väster med omkring elva meter 
och den nuvarande tegelornerade 
västgaveln tillkom. 

Kyrkans exteriör är i princip 
oförändrad sedan 1658. 1754 togs ett 
korfönster upp och fönstret mitt emot 
predikstolen gjordes större. Några år 
senare vitrappades kyrkan utvändigt 
och vitlimmades invändigt av mäster 
Schönfelt från Västerås. 1892 
genomfördes en stor restaurering, 
som bl.a. innebar att triumfbågen 
utvidgades, korvalvet höjdes, fönster 
togs upp i nordmuren och övriga 
fönster i långhuset förstorades. Nytt 
altare och altarring tillkom, och 
inredningen fick ny färgsättning Den 
nuvarande interiören präglas främst 
av en restaurering1959-60 under 
arkitekten Per Bohlins ledning. 
Bland annat förminskades fönstren, 

BADELUNDA KYRKA

stengolv lades in och korfönstret 
erhöll glasmålning av konstnären Jan 
Brazda. Vapenhuset kalkmålningar 
- som består av två olika lager 
- frilades. De yngre målningarna 
är utförda på 1540- talet av Urian 
Olofsson från Östervåla; under dessa 
finns målningar av Albertus Pictor.

Hämtat från Riksantikvarieämbetets 
byggnadsregister

Våra församlingskyrkor

Tiondebodar

Tiondebodar byggdes redan under 
den katolska tiden och användes 
för att lagra det tionde som 
levererades i form av spannmål. 
Efter reformationen gick skatten i 
stället till staten men lagringsbehovet 
bestod. Sin största roll spelade 
tiondebodarna naturligtvis på 1600-
talet, då beskattningen var extra 
hård för att finansiera krigen på 
kontinenten. I början av 1800-talet 
togs många tiondebodar i anspråk 
som socken-magasin. Dessa var ett 
slags lokala sparbanker, gemensamt 
ägda av byborna. Spannmålen sattes 
in och lånades sedan ut mot ränta. 
Överskottet användes för gemen-
samma angelägenheter, t ex bygg-
nader. År 1832 fanns det nästan 1000 
sådana sockenmagasin i landet. 

Klockargården

Klockaren var prästens allt i allo - 
lärare, organist och sjukvårdare - men 
bara de socknar som hade hygglig 
ekonomi höll sig med klockartjänster. 
Alla de olika sysslorna krävde 
utrymmen och klockargårdar började 
bli vanliga vid 1700-talets slut. 
På många håll var klockargården 
skola även efter folkskolereformen 
1842. I adels- och bruksdominerade 
socknar förekom däremot både 
skolhus och anställda skollärare 
redan från slutet av 1600-talet. 

10
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Sveriges Släktforskarförbund har 
ingått ett nytt avtal till fromma 
för landets föreningsanslutna 
släktforskare. 
Det hela handlar om Riksarkivets 
avdelning ARKION och dess Portal 
“Ett historienät Sverige”, där den 
viktigaste ingrediensen är de s.k. 
folkräkningarna 1890 och 1900. 
Arkion har i snart ett år arbetat med 
ett “kupongsystem” där forskarna 
köper “uppkopplingar” á 3 timmar. 
Förbundet har hela tiden hävdat, att 
om det skall vara avgifter så skall det 
vara årsabonnemang, ett resonemang 
som Arkion nu har bestämt sig för att 
pröva.  Vid ordförandekonferensen i 
Borlänge gick Arkion först ut med 
ett årspris på 1200:- för enskilda 
släkt- och hembygdsforskare. Efter 
förhandlingar har Förbundet nu 
lyckats halvera detta pris, så att den 
nya årsavgiften kommer att bli 600:-, 
ett betydligt bättre pris för forskaren, 
och förmodligen också för Arkion, 
som med en sådan prissättning 
sannolikt kommer att få långt fler 
abonnemang på sina tjänster. Inom 
avtalet, som löper fram till den 30/6 
2004, finns det också utrymme för 
förbundets medlemsföreningar att 
teckna avtal för abonnemang till 
föreningslokalen/forskarrummet, för 
800.- per år. 
“Folkräkningen 1890”, som egent-
ligen inte är någon folkräkning utan 
ett utdrag ur församlingsböckerna 
(husförhörslängderna) per den 31/
12 1890, beskriver hela Sveriges 
befolkning och är ett utmärkt hjälp-
medel för många olika sorters forsk-
ning. Så när som på någon enstaka 
Stockholmsförsamling är hela detta 
material komplett. Nu håller man 
på med 1900 års “folkräkning” och 
där är redan ett flertal län klara. Om 
Du är intresserad av att forska i detta 
material, är det bara att klicka in Dig på 
Arkions hemsida (www.arkion.ra.se) 
och följa instruktionerna. Du måste 
ange vilken släktforskarförening 
Du tillhör, och det måste vara en 
förening som är ansluten till Sveriges 

Släktforskarförbund.Nuvarande 
stödjande medlemmar omfattas ock-
så av avtalet. Det finns de som anser 
att detta material borde vara fritt 
och gratis för alla. Förbundet kan 
instämma i detta resonemang, men 
vi måste också vara “realpolitiker” 
och se vad som för dagen är möjligt 
att åstadkomma. Och 600:- per år 
för obegränsad tillgång till Arkions 
växande databaser är ett bra mycket 
bättre pris än 1200:-. 
www.arkion.se

Folkräkningen 1890 
på Internet för 600 kr/år

Nu finns kyrk-
böckerna på 
Internet 

Framtiden är redan här. 
Nu kan man läsa svenska 
kyrkböcker på Internet.

Allt har plötsligt blivit så mycket 
enklare. Svenska företaget Genline 
AB blir först i världen med att kunna 
presentera kyrkböcker på Internet.
   Koppla upp dig på nätet, gå in i 
din församling, sök efter din farfar 
- och vips: där är han! Ja, så kan man 
enkelt beskriva hur det kan gå till. 
   Genline behöver ytterligare tre år 
på sig innan hela Sverige finns på 
Internet. Men redan nu är Kalmar 
län komplett. Östergötland blir klart i 
januari. Till våren ska Värmland vara 
ute på nätet, liksom Kronobergs län. 
   Vad är det då som finns på Internet? 
Jo, det handlar om digitala kopior av 
originalen från kyrkböckerna: bland 
annat födda, vigda, döda, husförhör 
och räkenskaper samt in- och 
utflyttning fram till cirka 1900. 
www.genline.se

Den heliga Birgittas 
700-årsjubileum 2003

http://www.sanctabirgitta.com/

De gamla släktbilderna lever sitt 
eget liv. Var tacksam för att de finns. 
Vi får veta hur våra förfäder såg ut. 
Att gå till fotografen förr i tiden 
var något alldeles speciellt. Det var 
kanske första och enda gången man 
klädde upp sig så fint – och att bli 
förevigad räknades som lite lyxigt. 
Men nu, ungefär 100 år senare, har 
bilderna blivit rena kulturskatten. 
Alla har vi eller har sett dessa 
visitkortsstora fotografier,  med våra 
förfäder. Men tyvärr är det många 
kort vi inte känner igen. Och vi 
kanske inte har några äldre i livet att 
fråga efter vilka bilden föreställer. 
Nu kan man efterlysa fotografiets 
personer på internet, eller kanske 
saknar du bilden på din farfars far? 
Sök på nätet! Han kanske just nu 
är på väg in i den nya databasen 
”Porträttfynd”.
Porträttfynd finns nu på Rötters 
hemsida (www.genealogi.se)

När man sedan vill söka efter en 
gammal släkting räcker det kanske 
att skriva in ett efternamn, ett yrke 
eller en ort - och svaret kommer.
Den som blev fotograferad fick 
som regel åtta identiska kopior och 
delade sedan ut sitt ”visitkort” till 
släkt och vänner. Var man riktigt 
populär gick det bra att komma 
tillbaka och beställa flera bilder. 
Kostnaden var inte större än att även 
”vanligt folk” kände sig manade att 
gå till fotografen. Många satte in 
bilden i ett album, några förvarade 
fotot i en byrålåda eller kanske rent 
av i en skokartong. Och där blev 
de sedan liggande. Ta chansen nu 
och gå igenom era kort i byrålådan 
eller dom kanske fortfarande ligger i 
skokartongen. Ta en titt på Rötter.

Porträttfynd på 
Rötter

Vår nya hemsida 
hittar du på 

http://arosiana.tk
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Rudbecks Bollhus, nedre plan,
Klockan Tio - Förmiddán.
Vi samlades en liten skara,
Synd att de ej flera ville vara.

Första gången redan sexton tjugo 
tre,
Biskop Rudbeckius han kunde de.
Starta skola, tog han hand om.
Sveriges första gymnasium.

Studenter läste latin, grekiska, 
logik, 
även fysik, teologi, matematik.
Adjunkten Carlbaum, han kom 
1748,
Som Carl Linnès elev han varit 
borta.

Allra första Biologimuseum,
var fyllt av nästan enbart 
Herbarium.
Under Arton - Hundra tal
Kom många djur till denna sal.

Den Botaniska Trädgården.
Den har funnits alltid sen.
Året sjutton hundra femti ett.
Var den finns, väl alla vet.

Lektor C.H. Johansson, här i 40 
långa år.
Till Museét då många samlingar 
man får.
Han hade lämnat tjänsten år 1895.
Men efter tio år, då 1905.
Museét skulle till den nya bygg-
ningen.
Lektor Johansson han ordnade 
med den.
Själv han skänkte sina samlingar.
Många andra detsamma även har.
Myrsloken från Brasilien har 
fyra tår, både fram och bak.
Tillsammans med en Japansk 
Makak.

De äldsta djuren Museét har,
från sjutton hundra talet kvar.
De flesta andra Djuren här,
Från hela Arton hundra talet är.

En mängd utav Herbarier,
i lådor har man stoppat ner.
Fjäderdräkten av en Tjädertupp,
Tänk, den har man stoppat upp.      

Se där bakom i ett hörn,
Där, det står en riktig Björn.
Strax bredvid uppå ett golv,
står en ganska stor glaskolv.
 
Innehåll: en buske ganska stor,
utav någon Trädlav, som man tror.
De syntes vara ganska tunga.
Är tomrummet i en mänsklig 
Lunga.

Uggla, iller, örn och vråk,
de kan samsas utan bråk.
Kungsörnen sig i luften vädrar,
jättestor med lånta fjädrar.

Valens rygg har jätte - kota.
Musens, den syns knappt ett jota.
Lucia - Fågeln med sitt ljus.
Den har lagt ägg, men mest på 
bus.

Struts och skata, skarv och sparv,
Lax och löja, fjärils - larv.
Allt det finnes, som sig bör.
Oj ! Ursäkta om jag stör !
Strax därborta nedanför,
gömmer sig en hare gör.

Vrängt till orden, det har hon.
Hon som finns i redaktion.
Gisssa namnet om du kan.
Jo, det är Birgitta Roman.

Besök vid Rudbeckianska Gymnasiets 
Naturhistoriska Samlingar.

Medlemsmötet den 2 Oktober, 2002.

13

Ulla Jerregård visade samlingarna

Rudbeckianska Gymnasiet 
En skola med traditioner, är Sveriges 
första Gymnasium grundat 1623. 
Den äldsta skolbyggnaden, Gamla 
Huvudbyggnaden, firar 150 år 2003. 
Nya Annexet renoverades under 
våren 2000 och eleverna vistas nu i 
miljöanpassade, ändamålsenliga och 
därtill, efter ombyggnaden, vackra 
lokaler.
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Den 23 oktober samlades 36 
medlemmar i Mälarenergis sam-
lingssal “Kopplingen”, för att 
lyssna till Rolf Widells kåseri över 
gamla Västeråsbilder på vykort. Det 
var mycket intressant att få se hur 
Västerås hade förändrats från något 
som liknade en förvuxen kåkstad 
till en modern mellanstor industri- 
och handelsstad. Det var flera av 
medlemmarna, som åter fick se bilder 
från sin barndomsstad. Vi andra fick 
se hur Västerås hade sett ut innan vi 
flyttade hit till Västerås. De bilder 
som Widell visade var från 1870-talet 
till 1960-talet. Han gav oss många 
tidsfakta, som  skulle ta för stor plats 
att redovisa här, men jag kan inte 
låta bli att ta med några i alla fall. 
Här följer några av de intressantare 
uppgifterna: Centralstationen bygg-
des 1890-1915 och blev helt klar 
efter tillbyggnad 1920. Västerås var 
tidigt ute med att bygga biografer, 
t.ex. Röda Kvarn (hörnet Stora gatan  

Kåseri om gamla Västeråsbilder
Medlemsmötet den 23 Oktober, 2002.

Sturegatan) med premiär 1913. 
Odeon invigdes 1917 och revs för att 
ge plats åt ”Skrapan-bygget”. 
Skandia invigdes 1918 och låg i 
hörnet Stora gatan och Hållgatan där 
Hemköp och Försäkringskassan finns 
idag. Detta var bara tre av de åtta 
biograferna Västerås har haft och har. 
En av de äldre skolorna i Västerås är 
Skepparbacksskolan som invigdes 
1870. Herrgärdsskoloan byggdes 
1905-1906, bara för att nämna några 
av alla skolorna i Västerås.
Från idrottssidan kan nämnas den 
s.k. ”Gamla plan” som låg mellan 
Herrgårds stigen, Engelbrektsgatan 
och Utanbygatan, den lades igen 
cirka 1930 och försvann i slutet av 
1940-talet. Andra byggnader som 
var intressanta att höra om var det 
s.k. Nya EPA-huset som kom till på 
1950-talet, och idag är som kallas 
”Centra”. Stadsparksrestaurangen 
revs 1969-1970. det fanns en IC-
mack (=OK/Q8 idag) i hörnet 

Sturegatan – Munkgatan (idag täckt 
av Punkthuset). Immanuelskyrkan 
(Missionsförbundet) och Odd Fel-
lowhuset låg i det kvarter där f.d. 
Domushuset numera Arosian nu 
ligger. Kyrkan hade sin ingång från 
Vasagatan nära Engelbrektsplan. Det 
vi i dag kallar för Gamla lasarettet, då 
Nya lasarettet byggdes 1925.
Vi fick också se en vinterbild från 
början av 1900-talet som visade en 
Brandkårsutryckning med hästar och 
släde utrustad med, för den tiden, 
modern utrustning.
Detta var ett litet axplock från Rolf 
Widells kåseri och stora bildsamling 
av och från Västerås. Denna kväll 
drogs 3 vinnare i korsordstävlingen. 
Priser delades ut till de ”lyckliga” 
vinnarna. Dessutom såldes lotter från 
en lottring. Fem vinnare drogs och de 
fick själva välja från prisbordet.

I pennan höll Larsowe Roman.
 

Har du dina rötter i Härad, Länna eller Åkers församlingar i D-län?

Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening anordnar 
i samarbete med de berörda hembygdsföreningarna:

Anbytardag i
Härads Bygdegård

Lördagen den 26 April 2003 kl. 10.00 – 15.00

Är du intresserad att vara med så vill vi ha din
anmälan så snart som möjligt, 

dock senast 28 Mars till:

Karl-Inge Karlberg
Mellanvägen 35

633 69 SKOGSTORP
Tfn: 016-252 57

E-post: beirut@mbox301.swipnet.se
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Nummer 1-2003
Jag undrar om jag kan efterlysa några 
namn där jag inte kommer någon 
vart. Stina Cajsa Dybeck f 1817 22/
12 i Malma (U). Vilka var hennes 
föräldrar? 
Jacob Lunberg f 1815 25/5 i Odensvi 
(U) gift med Lovisa Ersdotter f 1827 
5/? i Rytterne (U). Vilka var hennes 
föräldrar? 
Christina Holmberg f 1782 15/11 i 
Gåsinge (D) Hennes föräldrar hette 
Anders Holmberg och Beata Mejer, 
där har jag inga födelsedata eller ort. 
Samt tillsist efterlyser jag någon som 
eventuelt känner till något om 
Sophia Gustafa Vestlin/Vestlund f 
1823 4/8 i Lundby (U).

Göran Wogelsby Orsa

Efterlysningar

15

Stora planer för 
700-årsjubilerande Birgitta

I år är det sjuhundra år sedan 
den heliga Birgitta föddes, vilket 
uppmärksammas stort. Ett sjut-
tiotal jubileumsprojekt planeras.

Den 1 juni 2003 invigs jubileumsåret 
i Vadstena, förhoppningsvis i närvaro 
av påven. Där kommer bland 
annat ett vetenskapligt symposium 
”Birgittinsk spiritualitet och kultur 
under 700 år” äga rum, med deltagare 
från hela världen.
Birgitta (1303–73) är inte enbart 
en svensk angelägenhet. För tre 
år sedan utsågs hon till europeiskt 
skyddshelgon och i Europa finns nu 
ett fyrtiotal kloster med hennes namn. 
Mer vetenskap på temat Birgitta blir 
det vid Linköpings universitet där 
det kvinnliga helgonet granskas ur 
ett feministiskt perspektiv under 
ett seminarium. Östgötamusiken 
och Östgötateatern kommer under 
året turnera med ett europeiskt 
Birgittaspel från Vadstena i norr till 
Rom i söder. Samtidigt håller en 
opera på att skrivas till hennes ära, 
och även andra körverk planeras.
På Kungliga biblioteket i Stockholm 
visas unika handskrifter med Birgittas 
texter som lånats in särskilt för 
utställningen från Italien, Polen och 
USA. Historiska museet, Tekniska 
museet och Medeltidsmuseet 
samt Östergötlands länsmuseum 
kommer att ur olika vinklar skildra 
Birgitta, hennes liv, verk och tid.

Källa: Svenska Dagbladet

Generalkvartersmästare, arkitekt 
och konstnär. Erik Dahlberg kom 
från mycket enkla förhållanden 
och slutade som kungligt råd, 
fältmarskalk och greve. Han gjorde 
snabbt karriär som kvartermästare och 
befästningskonstruktör men deltog 
också, med stor framgång, aktivt i 
flera fälttåg och krigsoperationer.
Som befästningskonstruktör blev han 
redan under sin samtid internationellt 
uppmärksammad, men han ritade 
också stadsplaner, officiella byg-
gnader och typbostadshus för office-
rare. Flera av hans anläggningar, t ex 
Drottningskärs sjökastell Karlskrona, 
har bevarats till eftervärlden.

Erik Dahlberg 
(1625-1703)

Erik Dahlberg som bl.a. behandlas i 
Hans Villius föredrag den 15 mars

Nummer 2-2003
Jag saknar förfäder till följande 
personer i Hällefors (T)
Mats Mattsson, f 1723-07-03, död 
1793-0716, gift 1744-09-30 i Ljus-
narsberg med Brita Andersdotter.
Jan Jansson, f 1702, död 1773-02-21
gift 1730 m Maria Ersdotter f 1708
i Löfsjö, död 1771-02-18.

Maria Andersdotter, f 1689, död 
1769, gift med Anders Olsson från 
Ljusnarsberg.
I Ljusnarsberg saknar jag förfäder till 
Adam Jansson, f 1731-09-06 gift 
1758-10-15 med Katarina Stefans-
dotter, f 1739-08-03, död 1815-08-01

Gunnar Leksell, Hedemora

Nummer 3-2003
Vem kan ge information om Johan 
Emil Andersson från Hubbo socken.
Jag vet följande Johan Emil A. föddes 
24 juni 1876 son till Anders Gustaf 
Andersson f 1843-03-11. död 1922-
02-08 och hans hustru Anna Fredrika 
Andersson f 1842-02-21 i Hubbo.
(1877-10-24 flyttar familjen till 
Badelunda, red. amn.) Frågan är vem 
var Johan Emil A. gift med och hade 
han några barn?

Leila Wallin, Västerås
Nummer 4-2003
Jag söker efter Gustaf Erson, Född 
1792-01-17, möjligen i Dingtuna, 
svårläst. Han återfinns 1830 i 
Kohagen Irsta (U). Flyttar 1835 
någonstans, vet ej vart. Gift 1824-
10-10 med Anna Jansdotter Född 
1793-09-29, vet ej var. Barn Johan 
Gustaf Född 1832-12-17 i Kohagen, 
Irsta (U)
Någon som vet mer om ovanstående 
personer?

Susanne Flygare Västerås

Alla svar lämnas till någon i redak-
tionen som sedan vidarebefordrar 
svaren till frågeställaren.
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För forskare är CD-skivan Sveriges 
befolkning 1970 en guldgruva. 
 Aldrig tidigare har ett så omfattande 
databaserat material blivit lätt till-
gängligt för gemene man i Sverige. 
Här finns persondata om 8.072.793 
personer som bodde i Sverige i no-
vember 1970 (för Västmanlands län 
året efter). Användningsområdena 
är otaliga. Vad hände mormors 
syster som var född i slutet av 1800-
talet? Du vet hennes förnamn och 
födelsedatum men inte om hon var 
gift. I Sveriges befolkning kan du 
– om hon levde 1970 – få fram den 
gamla damens födelseförsamling, 
adress 1970, boendeförsamling och 
namn som gift, förutom maken, 
om han ännu är i livet. För yngre 
personer, med hemmavarande barn, 
kan man få fram hela familjens 
struktur, visserligen inte i garanterad 
biologisk relation, men boende på 
samma adress. 

Sveriges 
befolkning 1970 Detta är den tredje utgåvan av 

Stockholms historia i digitalt format 
och den hittills mest omfattande. 
Den består dels av en enklare ver-
sion i form av en CD, men även en 
DVD innehållande filmsekvenser, 
ljud och bilder i storformat. Det 
ingår alltså två skivor i priset. 
CD:n innehåller rotemansarkivet för 
Gamla stan, det vill säga alla per-
soner som bott där någon gång under 
åren 1878–1926.
126.000 personer ingår med sina 
familjer. Den innehåller också bl.a. 
register över mantalsuppgifter för 
Gamla stan åren 1800–1870, exem-
pel på mantalsuppgifter (3.000 st) 
för åren 1760–1840, fyra exempel 
på tänkeböcker för åren 1476–1628, 
1.200 artiklar och 12.000 bilder. 
DVDn innehåller dessutom 90 minu-
ter filmsekvenser, lika mycket ljud 
samt två timmar radioprogram från 
äldre tider. De 12.000 bilderna som 
CDn innehåller finns också med på 
DVDn, men i större format. 

Detta är förmodligen den mest ut-
förliga stadsmonografin i sitt slag i 
världen. 
Släktforskaren som återfinner en 
släkting kan få bilder på var han eller 
hon bott, kartor som visar stadens 
struktur under olika perioder samt 
familjetillhörighet.
Även andra uppgifter kan ingå, 
som kriminalnoteringar, militär till-
hörighet, nationalitet, flyttningar, 
inskrivning på sjömanshus, skol-
uppgifter, sociala anteckningar, mm. 
Mer information om CD-skivan finns 
på Stockholms stadsarkiv hemsida. 
Där finns svar på vanliga frågor om 
tekniken och innehållet, möjlighet 
att göra felanmälningar och upp-
dateringar av sökprogrammet. 

CD/DVD-skiva: Gamla stan under 750 år

Nya CD-skivor

Dessa kan hyras precis som våra 
andra CD-skivor av Gunnar An-
dersson (adress sidan2) veckovis 
för 20 kr/st och vecka

1.  Söder i våra hjärtan (Söderskivan)
 2.  Sveriges dödbok 1950-1999
 3.  Ättlingar till JohannesRuckius 1620-1900
 4.  Register till Släkt och Hävd 1950-1999
 5.  Svenska ortnamn
 6.  Falu-Kuriren 1894-1928, artiklar om emigranter
 7.  Bouppteckningsregister Uppsala län
 8.  Norbergsskivan
 9.  Namn ur hammartingsprotokoll, Värmland, Öster och Västerbergslagen 
10. Klara-skivan (Stockholm)
11. Bjärka-säby (Östergötland
12. Smedskivan nr 2 ny utgåva.
13. Mormonernas CD-skivor över Skandinavien
14. Soldatskivan (soldatregistret)
15. Gamla Stan under 750 år
16. Sveriges befolkning 1970
Dessa kan hyras av Gunnar Andersson (adress sidan 2) veckovis för 20 kr/st 
och vecka.

CD-skivor för hemlån

Västerfärnebo CD
Vår CD för Västerfärnebo är 
uppdaterad enligt följande:

Födda 1689 - 1931
Vigda 1689 - 1949
Döda 1689 - 1971
Registerfilerna är i excel-format.
Priset för denna skiva är endast 
300:- inkl frakt.
Beställ från Sven Olby 
(adress sid 2)
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  1. Holländsk drottning
  2. Reservmamma
  3. Före CD
  4. Am. jazztrumpetare
  5. Landtunga
  6. Hästsportslott
  7. Tvivlare
  8. Höres om igen
  9. Isoroku Yamamoto
10. ”Peking”
14. Engelskt ego
16. Drog
17. Hustru + träslag
20. Att binda nöt
21. Glasögonhållare
22. Zigenarspråk
24. ***** Bergmark
25. Alvar Alto
26. Ligger i försåt
28. Brazil - spelare
30. Före - Cula
33. Lyxåk
35. Ej vi

 1. Stred mot G II Adolf
11. Imponerad
12. Huvudstad i stort örike
13. Lars Madsén
14. Sätt B framför, så är det katt
15. Kan vintergata vara
17. Forte
18. Sãn Tomé & Principe
19. ****** Vattudal
22. Skaraborgs & Blekinge län
23. Stor “Vildkatts”-unge
25. Först och sist, sen mitt i mellan
26. Manlig titel; England
27. Borgmästaren i Salt Lake City
29. Fyra skrev en Romare
30. Robinson Cruse av ? Anno 1719
31. Artificiell intelligens
32. ”Lura Aprillo”
34. Lasse Lönndahl
35. Lat. Nomen nescio
36. Blir Punsch-bulle-rullare

Lodrätt

Korsord Arosiana No 1 2003
Vågrätt

Lös korsordet, lämna svaret till styrelsen, redaktions-
kommitten eller sänd det till direkt till Birgitta Roman, 
Råbykorset 38, 724 69  Västerås. Svaren skall vara 
inlämnade till årsmötet i mars 2003.
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress, telefon-
nummer, och om du har din emailadress. 3 st små vinster 
delas ut. Korsordet konstruerat av Birgitta Roman.

Efter att förra årets Soldat Cd, som 
var den första vi givit ut, blev mycket 
positivt bemött har vi nu kommit 
med en uppgraderad skiva, där det 
nu finns 221 159 poster soldater från 
nedan angivna regementen. 
Eftersom det totala antalet soldater 
vilka tillhört Yngre indelningsverkets 
organisation är ca 500 000 man 
förstår Ni säkert att de som idag finns 
i registret bara är en del av samtliga 
som skall finnas. Skivan är som den 
tidigare en sökdatabas där Du finner 
följande uppgifter om varje soldat: 
Namn, Patronymikon, Född, Död, 
Akt-nummer, Hustru, Hustruns 
födelse, Regemente, rote, Socken, 
Kompani. 
Det är sedan meningen att Du skall 
ta kontakt med aktuellt soldatregister 
och där kunna ta del av ytterligare 
uppgifter. De regementen som nu 
helt eller delvis är genomgångna är 
följande: 
Blekinge båtsmän, 
Kronobergs regemente, 

Kalmar regemente,
 Jönköpings regemente, 
Möres båtsmanskompanier,
 Tjust båtsmanskompani,
Hallands båtsmän, 
Älvsborgs regemente.
Västgöta båtsmanskompani,
 Västgöta Dals regemente,
 Västgöta regemente, 
Skaraborgs regemente,
Livregementets husarer,
Männingsregementen i Västergöt-
land,
Första- och andra livgrenadjär rege-
mentena, 
Östgöta båtsmän, 
Södermanlands regemente,
Västmanlands regemente,
 Närke regemente,
 Närke Värmlands regemente,
 Värmlands fältjägare, 
Värmlands regemente,
Dalregementet, 
Hälsinge regemente, 
Upplands regemente, 
Upplands båtsmanshushåll,

Roslagens båtsmanskompani, 
några av Västerbottens och Norr-
bottens regementens kompani.
Utöver de här uppräknade regementen 
finns även på skivan senaste adress-
uppgifterna till soldatregistren runt 
om i landet. 
Du får en liten beskrivning på vad 
indelningsverket var och hur det 
fungerade.
Skivan kostar 225:- och finns att köpa 
hos de lokala soldatregistren.

Västmanlands Soldatregister
Ulla Sköld
Orkangatan 4, 
723 50 Västerås, 
Tel 021-80 46 35, 

Välkommen med din beställning

Nya Soldat CD-skivan
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Vinnare i Korsordstävlingen. 
Hösten  2002 i Arosiana.        

Inger Kjellberg,  Västerås
    

Åke Dahlqvist,  Köping.
      

Knut Lilja,  Västerås.

De tre vinnarna har
 erhålligt sina priser.

E t t    S T O R T    T A C K   till de 
företag  och övriga som skänkt gåvor
till klubbens lotterier och tävlingar.

Blombergs Herrkläder
Familjen Ågren.
Länsmuseet, Västerås.
Nymans Ur.
Slöjdboden, Roman.
Västerås Släktforskar klubb.

Lösning på korsordet 
hösten 2002

För den intresserade använder jag 
Adobe Indesign 2,0 som säkert tar 
något år innan man vet hur alla 
kommandon fungerar. Det färdiga 
underlaget lämnas till tryckeriet på 
en CD-skiva som skriver ut tidningen 
i en printer, och allt är klart på någon 
dag för att sedan skickas till Er.
Mitt namn är Leif Svensson, född 
i Filipstad 1956 och utvandrade 
1976 till Västerås och ASEA som 
så många andra före och efter mig. 
Efter 4 år vid ASEA ville jag flytta 
närmare Värmland och fick då arbete 
vid FFV i Arboga inom civila och 
militära flygmotorer. Efter 10 år med 
dessa jetmotorer slutade jag för att 
pröva mina egna vingar inom samma 
område. 1996 fick jag beskedet att 
jag hade drabbats av MS (multipel 
skleros) i 40 års present. Jag var 
väldigt dålig och efter något år blev 
jag sjukpensionerad med en ganska 
dyster framtid till mötes. Jag fick då 
en fråga av min kurator om det inte 
fanns något att sätta händerna på för 
att förtränga mitt hälsotillstånd en 
stund. Jag kan alltid släktforska, det 
är ju ett tag sen jag gjorde det sa jag.
Jag gick faktiskt min första kurs här i 
Västerås redan 1976 för en herr Börje 
Bohlin och därefter för Anna-Lisa 
Johansson. När jag nu började om 

Hastigt och lustigt blev jag tillfrågad 
av Sten-Ove Sandell om jag inte 
kunde ta över som redaktör, det 
blev nog tyst i luren, kommer 
inte riktigt ihåg om jag svarade 
JA på en gång eller om jag ringde 
tillbaka till Sten-Ove senare. Nu 
sitter jag här och våndas med ord, 
kommatecken och avstavningar som 
inte vill hamna på rätt ställe med nytt 
redigeringsprogram för bl.a.tidningar. 

1998 har jag sedan den dagen i stort 
bara blivit bättre och bättre, nu menar 
jag inte släktforskning, även om en 
del har fastnat, utan min sjukdom. 
Jag har slängt mina bromsmediciner, 
vissa tycker att det är tokigt, men 
jag fick faktiskt kryckor och väntade 
mer eller mindre på rullator och 
rullstol innan jag blev besatt av 
släktforskning.
Jag brukade ta bussen till Uppsala 
och sitta där på Landsarkivet ett 
par dagar i veckan, vilket gjorde 
att jag inte hade tid att fundera på 
min sjukdom. Visst har jag haft 
mina sjukdomsanfall (skov) men 
har lyckats efter varje tillfälle bli 
återställd utan allt för allvarliga men.
Vi ett tillfälle på Landsarkivet var det 
en kvinna som letade efter sina för-
fäder i mikrokortslådorna.  Jag läm-
nade mitt namn och vi fortsatte efter
detta att diskutera släktforskar-
problem och idag är vi sambos. 
Kvinnan heter Susanne Flygare 
och även hon är aktiv i föreningen.  
Jag fick en förfrågan om jag kunde 
tänka mig att bli kursledare på 
Västerås Pensionärsuniversitet i 
släktforskning. Jag sade JA utan att 
tänka mig för, det blev en hel del 
kurser, men mer hängivna elever 
får man nog leta efter. Det kommer 
hela tiden nya elever som vill lära 
sig släktforskning. Nu i vår är det en 
grupp som går 6:e terminen, det kallar 
jag intresse. Jag försöker vara ganska 
aktiv på Rötter och anbytarforum, för 
att försöka hjälpa alla som har frågor 
om landskapet Västmanland, det åker 
med en del på Värmland också för 
den delen.
Min släktforskning är på min mors 
sida till största delen Grythyttan, 
Hällefors i Västmanland, Färnebo, 
Gåsborn och Rämmen i Värmland. 
På min fars sida är det Järvsö och 
Färila i Hälsingland. Nu blir det inte 
så mycket forskat på min egna släkt 
då den mesta tiden går åt att hjälpa 
andra, samt projektet Namn åt de 
döda och Hülphers som inte riktigt 
har fått den tid som dessa projekt 
behöver. Ser gärna att fler hör av sig 
och adopterar en församling eller vill 
registrera några kort ur Hülphers
ca 40.000 kort med släktnamn.

Nya 
redak-
tören 
presen-
terar 
sig
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Besök i den Syrianska Kyrkan 
Medlemsmötet den 13:e November, 2002.

Den syrianska kyrkan är belägen på 
Vallby,  i hörnet av Vallbyleden och  
Narvavägen. För en syrian är kyrkan 
av mycket större betydelse, än hos de 
flesta svenskar i allmänhet. Detta av 
den anledningen att de ej har något 
eget land. Syrianer finns spridda i 
de flesta länderna på jorden. Kyrkan 
förmedlar inte bara religion utan 
också gemenskap i allmänhet, för 
medlemmarna. Där kan man mötas 
för att exempelvis utöva sport eller 
fira någon familjehögtid e.dyl. 

Vi var ett fyrtiotal personer från 
släktforskarklubben, som hörsammat 
inbjudan att få besöka den nästan 
helt nybyggda syrianska kyrkan i 
Västerås. Vi blev varmt välkomnade 
av Car-Episcopos Simon Bar-Sawne. 
Han talar utmärkt svenska, kallas 
för Fader Simon och är präst här i 
Västerås. Han berättade för oss om 
kyrkobyggnaden, församlingen och 
den syrianska kyrkan. Syrianerna är 
kristna, de första syrianerna kom som 
flyktingar till Västerås 1976. 
De var 12 st som hade vistats en tid 
på flyktingförläggning i Sätra Brunn. 
Flertalet av dem härstammar från en 
liten by i syd-östra Turkiet, kallad 
Kerburan, även Fader Simon har 
sina rötter där. Närmsta större stad 
heter Mardin och ligger i ”hörnet” 
av Turkiet som gränsar mot Syrien, 
Irak och Iran. Kerburan byggdes på 
300-talet av 3 bröder. Fader Simon 

härstammar från en av dessa bröder, 
han vet från vilken; trots att alla hans 
förfäder varit analfabeter! Kunskapen 
om släkternas härstamning har 
bevarats genom muntlig berättar-
tradition.Det ansågs viktigt att känna 
till släkten, särskilt som man ej borde 
gifta sig med någon som man var 
närmare släkt med. Det skulle ha 
passerat minst 7 generationer innan 
det ansågs passande att släktingar 
gifte sig med varandra. 
Fader Simon berättade att Syrianerna 
är sentida ättlingar till  araméerna, 
och att det syrianska språket är 
arameiska. I området som förr kal-
lades Mesopotamien finns idag ca 
20% av alla syrianer, de övriga är 
spridda runt jorden. På 400-talet 
flydde ett antal präster från staden 
Ur till Indien, och där finns numera 
ca 3,5 - 4 miljoner syrianer. I vår stad 
Västerås bor ungefär 260 familjer 
omfattande ca 12-1300 personer.
Flertalet familjer är med i kyrkan,
men ca 40 av dessa familjer, är också 
medlemmar i andra trossamfund. 
Antalet församlingar i Sverige är 
omkring 70. Syrianska kyrkan är 
en kristen kyrka, den begagnar den 
Niceanska trosbekännelsen. 
Nicea är en stad ca  11 mil från 
Istanbul. Där samlades år 325 över 
trehundra präster till ett möte. Den 
kristna kyrkan splittrades då.  Vi 
har  bl.a den romersk katolska,  den 

grekisk - ortodoxa, koptisk ortodoxa 
och den syrianskt ortodoxa kyrkan. 
Den protestantiska kyrkan är ju från 
luthersk tid, d.v.s. 1500 - talet. Den 
högste ledaren inom syrianska kyrkan 
har titeln Patriark. Den nuvarande 
patriarken är den ett-hundra-tjugo-
andra. Den allra första var ju Jesus. 
Patriarken motsvarar andra kyrkors 
påvar, sedan finns biskopar och 
präster.
Prästens vardagsklädsel består av en 
slags hellång  ”klänning” av svart tyg, 
med krage, långa ärmar och knäppt 
med knappar, under har han vanliga 
svarta herrbyxor. På huvudet en 
svart rund kalott samt hängande i en 
kedja runt halsen ett stort kors. Fader 
Simons kors har liksom treuddiga 
pilar i slutet av var korsarm. Det är 
enbart män som är präster. 
Fader Simon förrättar två gudstjänster 
varje dag året om, klockan åtta och 
kl. sexton, morgon- resp. aftonbön. 
söndagsgudtjänst, ungdomsmöten, 
barnträffar och bibelstudiegrupper 
upptar en stor del av prästens ar-
betsdag. Man har också enskild bikt.

Tomten på Vallby, där det nya 
Syrianska Kulturcentret är beläget, 
införskaffades 1994. Sex år senare i 

Fader Simon tar emot oss   

Fader Simon framför den den av turkisk 
kalsten huggna valvbågen.
Samtliga foton är tagna av familjen 
Roman.
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maj månad kunde byggnadsarbetet 
påbörjas. Medlemmarna i den 
syrianska kyrkan har själva bekostat 
hela bygget, med pengar och många 
timmar hårt, ideellt arbete.
Det praktiska arbetet tog 8 månader, 
och invigningen ägde rum Julafton år 
2000. Byggnaden har en yta av 1850 
kvadratmeter. 

Kyrkolokalen upptar nästan hälften 
av den ytan, resten består av en stor 
samlingssal, vilken kan avdelas till 
flera mindre, samt köksutrymmen, 
administrativa lokaler m.m.
Samlingssalen hyrs ut, även till icke 
medlemmar och Fader Simon hälsade 
oss alla välkomna till gudstjänst. 
Om man i förväg meddelar att 
man kommer, kan han taga fram 
gudstjänsttexten på svenska, då är det 
lättare att följa med i gudstjänsten.
Det uthuggna valvet i kyrkolokalen 
är arbetat i kalksten från Turkiet. 
Dopfunten är också ny, uthuggen 
ur en enda, 1600 kg tung sten. 
Barndopet tillgår så att hela barnet 
nedsänkes i dopfunten, av prästen. 
Dopvattnet är ljummet.
Högmässan tar ca 80 minuter, och 
man använder rökelse, däremot 
har man ej någon orgel i kyrkan. 
Ibland kan det förekomma piano. 
Kvinnorna brukar sitta till höger 
och männen till vänster. Gudstjänst 
kan hållas på olika språk, beroende 
på vilka besökarna äro.Man har 
korgossar, och det förekommer 
endast jordbegravningar.            
         
Noterat och nedtecknat av 
Birgitta Roman.

Fader Simon visar bibeln med fina 
illustrationer.

Dopfunten. Huggen ur en enda hel sten.

Biblioteket
I biblioteket finns hembygdslitteratur 
och facklitteratur för museets arbets-
områden, som arkeologi, historia 
och etnologi, årsböcker från andra 
museer samt en del facktidskrifter. 
Biblioteket är tillgängligt för studier 
på plats.
Arkivet
Arkivet innehåller material om 
länets fornlämningar, om kultur-
historiskt värdefull bebyggelse, folk-
minnesuppteckningar, material från 
inventeringar och dokumentationer 
av olika slag. Förutom det egna äm-
betsarkivet, som speglar museets egen 
verksamhet, finns en del gårdsarkiv 
och enskilda arkiv, en del äldre kartor 
samt en samling tidningsurklipp.
 
 Bildsamlingen
Bildsamlingen omfattar ca 300000 
fotografier och består av en rad
mindre samlingar efter yrkesfoto-
grafer och amatörfotografer till-
sammans med fotografier som 
museets anställda tagit genom åren i 
samband med dokumentationsarbete 
ute i länet. Arbete pågår med 
digi-talisering av fotosamlingen 
för att vi skall kunna erbjuda allt 
bättre sök-möjligheter. Kopior kan 
beställas, enligt gällande taxa. Är 
du hembygdsforskare, släktforskare, 
studerande eller ”bara intresserad” 
är du välkommen till oss med dina 
frågor. Ring gärna innan och tala om 
när du kommer så kan vi bättre hjälpa 
dig med att ta fram material.
För mer information om arkiv och 
bibliotek, kontakta:
Carin Thorsén, 
1:e antikvarie tel: 021 – 15 61 12
carin.thorsen@ltvastmanland.se
Barbro Johansson, 
antikvarie tel: 021 – 15 61 08

Västmanlands läns 
museum
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Kallelse
Västerås släktforskarklubb kallar till årsmöte torsdag den 13 mars 2003 kl. 19.00
Lokal: Västerås Energi och Vatten, Carl Hennings gata 2
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 17 februari.
Efter årsmötesförhandlingarna håller Jouni Tervalampi ett föredrag om ”Samekultur”.
Kaffe eller te med bröd serveras för 20 kr.
Anmälan senast 8 mars till Sten-Ove Sandell, tel. 021-620 65 eller Sven Olby,
tel. 021-204 94
     Dagordning

  1. Årsmötets öppnande.

  2. Frågan om stadgeenlig utlysning av mötet. (Minst 1 vecka före mötet)

  3. Fastställande av dagordningen.

  4. Val av mötesfunktionärer. a) Ordförande b) Sekreterare
 c) Två justeringsmän tillika rösträknare.

  5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

  6. Resultat- och balansräkning.

  7. Revisorernas berättelse.

  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  9. Förslag till budget för år 2003.

10. Styrelsens arvode för år 2004.

11. Justering av stadgarna § 4. Antalet suppleanter ändras från 2 till 3.

12. Val av ordförande för år 2003.

13. Val av två ledamöter för två år. I tur att avgå är Larsowe Roman och
 Gunnar Andersson.

14. Val av tre suppleanter för ett år.

15. Val av två revisorer för ett år.

16. Val av valberedningskommitté.

17. Fastställande av årsavgift för år 2004.

18. Behandling av motioner.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutning.
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Lars Bergman    
Västerås

Alf Wike 
Västerås

Lennart Jonsson   
Västerås

Ulrika Ahl    
Västerås

Peter Willer    
Västerås

Roland Taxén    
Västerås

Ingemar Widestig   
Hallstahammar

Håkan Johansson   
Västerås

Gunilla Åhlund   
Västerås

Christina Hagström   
Västerås

Solveig Kello-Aho   
Riddarhyttan

Alva och Henry  Bergh 
Västerås

Birgitta Ekström   
Västerås

Gun Fränneby   
Västerås

Vi hälsar alla nya medlemmar under 2002 
hjärtligt välkomna till Västerås Släktforskarklubb

Kerstin M Lindblom   
Västerås

Barbro Lindgren   
Västerås

Lars Unneberg   
Västerås

Ingrid Wernelind   
Västerås

Kerstin Åhs    
Kvicksund

Kjell Sollenborn   
Västerås

Stig Sahlqvist    
Västerås

Ingemar Östberg   
Västerås

Olof Kallin    
Västerås

Anders och Viola Andersson 
Skultuna

Karl ”Charlie” Lindström 
Västerås

Margareta Granö   
Västerås

Margareta Olsson   
Västerås

Åke Häggström   
Västerås

Börje Blomqvist   
Västerås

Lena Grevesmuhl   
Västerås

Christina Jonsson   
Västerås

Kerstin Lindahl   
Västerås

Ylva Danielsson   
Västerås

Ginger Gustafsson   
Västerås

Nina Eriksson    
Västerås

B-M Bergström   
Västerås

Gunnel Falk    
Västerås

Sylvi Larhed    
Västerås

Birgitta Bley    
Västerås

Ulla Sjögren    
Västerås

Siv Olofsgörs    
Västerås

Antalet medlemmar
2002-12-31  443 st
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Vill du bli ägare till ett stycke svensk historia?

Sveriges Släktforskarförbund erbjuder, i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och 
Lantmäteriet, sina medlemsföreningar och dess medlemmar att köpa en DVD-skiva med 
samtliga utgivna
Häradsekonomiska kartor över Sverige för 695 kronor.
(ordinarie pris kommer att bli 995 kronor)
Häradsekonomiska kartans konceptversion 1:20 000 omfattar mer än hälften av Sveriges län 
och ca 1 560 kartblad.
Läs mer om denna kartproduktion och erbjudandet på RÖTTER
www.genealogi.se eller www.lantmateriet.se Historiska kartor

Dessa län är med: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Blekinge, Kristianstad,
Malmöhus, Halland, Älvsborg, Skaraborg, Värmland, Örebro och Västmanland

En förutsättning för att detta er-bjudande är att ett tillräckligt antal beställningar inkommer före 
den 15/3 2003. 
Om så inte blir fallet kommer  detta att meddelas i släkt-forskarförbundts och Hembygds-
förbundets tidningar.
Leverans av skivan sker i augusti 2003.
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Jag beställer ....st. DVD-skiva/or Häradsekonimiska Kartan

Namn.................................................................................                         Medlem i
                                                                                      
Adress................................................................................                         .......................................................

Postadress...........................................................................                         .......................................................

Insändes till
Sveriges Släktforskarförbund
Box 30222, 104 25  Stockholm
- märk kuvertet medHäradsekonomiska Karta

Du kan också anmäla ditt intresse via
Fax: 08-695 08 24, eller E-post: info@genealogi.se
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FÖRENINGSBREV B SVERIGE

PORTO BETALT

   Torsdagen 13 februari kl 19.00
   Anders Ponten, Glanshammar, Örebro; Känd från radions Riksronden bl.a. kåserar    

   över ämnet ”Svenska Läkekonstens Historia”. 
   Lokal: Mälarenergis samlingslokal “Kopplingen”
   Adress: Carl Henings gata 2

   Anmälan senast söndagen 9 februari till Larsowe Roman, Tel  021-35 86 91 
   eller Sten-Ove Sandell Tel 021-620 65.
    
   Torsdagen 13 mars kl 19.00 ÅRSMÖTE
   Jouni Tervalampi håller föredrag om ”Samekultur”. 
   Lokal: Mälarenergis samlingslokal “Kopplingen”
   Adress: Carl Henings gata 2    
   Anmälan senast söndagen 9 mars Sven Olby, Tel  021-204 94        
   eller Susanne Flygare, Tel 021-84 11 11

   Lördagen 15 mars JUBILEUMSDAG
   Vi firar 40-år med jubileumsdag och -kväll.
   Se även sid 11 i denna tidning. 
   Anmälan senast söndagen 2 mars till Larsowe Roman, Tel  021-35 86 91 
   eller Sten-Ove Sandell Tel 021-620 65.

    Torsdagen den 3 april
   Möte med nya medlemmar på Biblioteket. Särskild inbjudan sändes till dessa.
   Anmälan senast söndagen 9 mars Sven Olby, Tel  021-204 94  eller      

   Susanne Flygare, Tel 021-84 11 11

   Lördag 26 april  Vårresa till Stockholm. 
                                       Vi besöker Riddarhuset och Riddarholms kyrkan.
                                        Därefter fortsätter vi till Medeltidsmuseet där vi får en guidad visning
                                        om hur Stockholm såg ut under medeltiden.
                                        Vi äter en god lunch mellan besöken och avslutar med en kopp kaffe innan vi      
                                        återvänder till Västerås.
                                        Avresa klockan 8.30 från Parkeringen Vallby Friluftsmuseum.
                                        Åter i Västerås ca kl 17.00
                                        Anmälan senast 26 mars till Larsowe Roman, Tel  021-35 86 91
                                        eller Leif Svensson, Tel 021-84 11 11.
                                        Pris för denna resa ännu ej fastställt, vid intresse, hör med ovanstående.
                                        Resa, inträde, mat och kaffe betalas av var och en.   

   Torsdag 15 maj Klubbmöte                        
   Ann-Kristin Bergström, Arboga, föredrag ”Koppning och moxa” samt
   Vivian Liljeholm, Arboga, föredrag ”Läkeväxter”    
   Lokal: Mälarenergis samlingslokal “Kopplingen”
   Adress: Carl Henings gata 2

   Anmälan senast söndagen 11 maj till Sven Olby 021-204 94 
   eller Sten-Ove Sandell Tel 021-620 65

Vårens program

Avs:
Västerås Släktforskarklubb
c/o Sven Olby
Ragnaröksgatan 12
723 55  Västerås
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