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God fortsättning pä det
nya släktforskaräret

r Väste rås Släkffors ka rk I u b b

Riksspelmannen
John Hammarberg

Lätar efter Lapp-Nils var bland de
fiirsta som John-Erik hörde spelas
på andra sidan väggen. Det var
farbror Pelle som gav honom det
forsta munspelet och lärde honom
spela.
Årets lorsta nummer av Arosiana är ett mini temanummer med kartor och dess
möjligheter lor släktforskare. Vi återkommer i kommande nummer med fler
artiklar i detta ämne. Dessutom kan vi läsa om släktforskardagarna i Ronneby,
vårresan till Riddarhuset, Ulla Skölds resa i USA och mycket mer. Under 2004
kommer Arosiana att öka utgivningen till 3-4 nummer, vilket innebär aff nästa
nummer kommer redan i maj - juni.
I väntan på nästa nummer, mycket nöje med denna tidning.

Riddarhuset, Kungliga
myntkabinettet och
Livrustkammaren

Worcester, den
mest svenska
staden efter
Chicago

Läs mer på sidan 6.

Läs mer på sidan 11

- Men han var forf;irligt sträng och
var aldrig nöjd med mig. När jag
spelade sa han: "På det där viset
ska det int' lät'1" Om jag inte hade
varit så envis hade jag slutat spela.
Lcis mer på sidan I6

Workshop
i

Salt Lake City

Läs mer på sidan 12

Västerås Släktforskarklubb

Innehåll

Styrelsen fiir år 2003'2004

Orgnr: 878001-8324
ISSN 1402-300
Föreningen bildades 1963 och har till
ändamål att förena dem som är intresserade av släktforskning och liknande forskning. Vi har nu ca 460 medlemmar.

Vi är anslutna till Sveriges Släktforskarforbund.

Medlemsavgift 120 kr.
Familjeavgift 150 kr

Ragnaröksgatan 12,723 55 Västerås
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Ordföranden har ordet
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Stolphusgatan 4. 7 23 53 \4isterås
Tel 021-84 15 88

Redaktionskommitt6:
Ulla Sköld, Orkangatan 4,

Lantmtiteriverket i Gävle
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Frödings väg7.723 34 Västerås
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Upplaga 650 ex.
Lösnummerpris: 20 kr
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Kartan och lantmdteriet
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Kart an och lantmäteriet
av Leif Svensson
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"Häradsekonomiska kartan" över Ramnäs, Vcistmanlands län. År 1905-l9l

Häradsekonomiska kartan - " Kqrtv erket s htfi uds akli ga tin d am å I
är qtt åstadkamma säker kännedom
Bakgrund
om rikets areal samt dennes olikct
Åren runt I 660, när Lantmäteriets forsta
intensiva fas i arbetet med de äldre
geometriska jordeböckerna klingade av
övergick lantmätarens arbetsuppgift till
att upprätta geografiska kartor över

större områden. Snart återkom dock
perioder med intensiv storskalig kartläggning i anslutning till skattläggning
eller skiftesverksamhet. Den geografiska uppgiften fanns dock alltid närvarande och mynnade 1827 ut i ett antal
bestämmelser om ett s.k. Sockenkartverk. Avsikten med kartverket var att
insamla och sammanställa statistiska
data på sockennivå och med dessa som

utgångspunkt skapa en samlad bild av
rikets ställning i en rad avseenden. Arbetet gick dock långsamt och sammanfoll
med den mest omfattande skiftesverksamheten i landet - laga skiftet. För
att komma till rätta med bristerna vad

gällde arbetstakt och planering utf;irdade Kungl. Maj:t den 15 april lB59
nya bestämmelser for kartverkets fortsatta verksamhet:

eskaffenhet och fördelning i ekonomish avseende. Med afseende därå

b

har kmgl. Maj:t funnit kartverket
böre benämnas Rikets ekonomiska
kartverk."
Det geografiska ansvarsområdet

fiir

detta kartverk var södra och mellersta
Sverige, for Norrbottens län skapade

man ett särskilt ekonomiskt kartverk.
De statistiska arbetsuppgiftema stod
i fokus och detta örklarar de detaljerade beskrivningarna som ledsagade den forsta fasen i den svenska
ekonomiska kartläggningen. Detta
avspeglar sig också i det faktum
att beskrivningarna hela tiden hade
statliga bidrag medan kartframställningen ofta fick bekostas regionalt
och/eller lokalt bl.a. av Hushållninsssällskapen.

Den organisatoriska

tillhörigheten

varierade flera gånger under de när-

maste decennierna. Vid bildandet
april lB59 tillhörde karfverket Lantmäteriet, men redan i slutet av 1859
Hemsida http://arosiana.tk
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bildade man en särskild enhet med
egen styresman. 1869 fogades man
dock återigen mer påtagligt ihop med
Lantmäteriet (det södra och mellersta). Fyra år senare var det dags for
en mer genomgripande florändring då
både Rikets ekonomiska kartverk och
det Ekonomiska karfverket for Norrbottens län fordes till det mer militärt
influerade Topografi ska kåren. Tanken

var ait om man

samordnade den
topografiska och ekonomiska kartläggningen så skulle det skapa for-

utsättningar for en ökad arbetstakt
och andra rationaliseringseffekter. De
organisatoriska turerna fofisatte redan

året därpå, då Topografiska kåren
inforlivades med Generalstaben och
det ekonomiska karwerket blev en del
av Generalstabens topografiska avdel-

ning. Efter en rad utredningar under
1870- och l88O-talen beslöt riksdagen 1894 att Sverige skulle ha en mer
påtagligt civil myndighet, som hade
ansvaret lor de ekonomiska och topografiska kartarbetena och utfårdade i
samband med beslutet en instruktion
fiir Rikets allmänna kartverk.

Lantmäteriverket i Gävle, en guldgruva for släktforskare
av Larsowe Roman
Lantmäteriet har sitt hul'udkontor i
Gävle och cirka 90 kontor runtom i
landet. Det finns ett kontor placerat vid
varje länsstyrelse och i en del kommuner eller som regionkontor i Skåne,

I

internettjänsterna "KartSök" och
"Ortnamn" finns de tidigare nämnda
kartoma och 700 000 ortnamn. Fastighetsregistret innehåller Sveriges alla
ort-, gatu-, by- eller gårdsnamn.

Våstra Götaland och Dalarnas län.

År t6ZS fickAnders Bure i uPPdrag av
regeringen att bygga upp det svenska
lantmäteriet. Lantmäteriverket har funnits i 375 år.

I kartarkivet finns det cirka 3 miljoner kartor frän t628

till

2002. Det
äldre materialet är i hul'udsak storskaligt och handritat. Där finns också alla
kartor från j ordreformen, jordskiftesdelningen och stora laga skiftesrefor-

Är2002 gjorde Lantmäteriet flera forbättringar av "Historiska Kartorna"
och "Din Karta" på Internet.
Inom lantmäteriet finns fytu s.k.
huvudverksamheter, geografiskinformation, fastighetsinformation,

fastighetsbildning

och

geografisk

informationsteknik. Antalet anställda
inom lantmäteriet var c:a 2100 personer sista december 2002.

men.

Sverige är indelat i 290 kommuner
och numera 2l län. Om de i Sverige Aldre geometriska
3,2 miljoner fastigheterna finns det iordeböckerna
inffessantainformationerilantmäteriet
fastighetsregister. Det finns I miljon Sedan hösten 2001 pägär ett arbete lor
ortnamn i ortnamnregistret, varav 3 000
även med samisk stavning.

Carta Marina den äldsta

svenska

kartan, ritad av Olaus Magnus 1524
trycktes iVenedig 1539. Sedan är 1962

finns ett av de ffi bevarade exemPlaren, av våra kartor från 1500talet i
Uppsala universitets samlingar.
Det finns 5 CD-ROM skivor med olika
typer av kartor Stads-, Sverige-, Översikts-, Väg- och Terräng-kartor att köpa
från lantmäteriet.

Vid Lantmäteriets forskningsarkiv i
Gävle finns; härads-, generalstabs-,
stads- väg-, läns-, landskaps-, socken-,
general- och lantmäterikartor samtjor-

att skapa en nationalutgåva av de äldre

geometriska jordeböckerna, d.v.s. de

storskaliga kartor som framställdes
under perioden 1633-1655. De geometriska jordeböckerna utgör endast
en liten del av det Svenska storskaliga kartmaterialet, men man kan säga
att de utgör en av de mest värdefulla
delarna av denna kartskatt.

Kartorna visar vanligtvis en, men
ibland även två eller flera bYar.
Hemmanenlgärdama visas, liksom i
kartan härintill, som hussymboler,
åkern är ritad med stiliserade åkeråror
och ängenmedprickar eller sträck som
liknar gräsväxt, ibland med enstaka

deböcker. De nämnda kartorna finns
att söka via internet. Jordeböckerna
och fastighetsregistret, är en guldgruva
att ösa ur för släkt-, hembYgds-, bY-

lövträd. Åven anläggningar som kvarnar, masugnar och broar redovisas på
en del kartor. Vid sidan av kartan presenteras de kammerala forhållandena
i en sammanfattande text, Notarum

och samhällsforskare.

Explicatio.

Det finns möjlighet att via datanätet
de geometriska jordeböckerna var
någonting alldeles extra redan då de

teckna abonnemang med lantmäteriet
och deras internettjänst FastighetSök,

Att

men man måste vara Yrkesverksam
inom en kommun, fastighetsmäklare

tillkom framgår av en anhållan från

eller ha andra tungt vägande skäI, flor

lantmätaren Sven Månsson
ning Kristina:

till

att få teckna ett avtal.
4
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drott-

"Ty sådana geometriska jordeböcker
hafva våra föffider icke vetat utaf,
i hvilka man med hast, så som om
man vore på siölva rumet dör bYn rir
belägen, kan likvöl sitta här i Stockholm eller annorstädes samt af kartan
eller afritningen nogsamt se och erfara
hvart och ett ltemmans egendom och
bekigenhet."

n,",,,:;:3y:;;:";ui!t
Varfor dessa kartor framställdes vet vi

inte, deras tillkomst har satts

i

sam-

band med ett lorbättrat skatteunderlag.
Troligen hade de dock vidare syften,
och var ett av många storstilade projekt

i

det begynnande stormaktssverige.
Mlken än orsaken var så är de geometriska jordeböckerna av stort värde
som källa for forskning inom åtskilliga
discipliner, t.ex. historia, ekonomisk
historia, agrarhistoria, kulturgeografi ,

arkeologi och språkvetenskap. Materialet är dessutom intressant lor en bred
allmänhet.

Ordforanden har ordet
En av fiirra årets stora världshändelser
var kriget i Irak och tillfingatagandet
av Saddam Hussein. Han har kallat sig
for sharif, vilket betyder att han är ättling till profeten Muhammed. Det ffir
han inte göra längre, sedan ordfiiran-

lingarnas namn och gränser ändras.
Det finns några kort kvar i släktforskamrmmet, så det är inte for sent att
delta i kampanjen.

örfalska hans släktträd, så att han
skulle vara släkt med profeten. Nu
hoppas jag att ni inte blint litar på
andrahandskällor, utan själva kontrollerar de uppgifter ni fitt av andra mot
släktforskningen!
Detta handlade bl.a. ordforandekonferensen i Ronneby Brunn i augusti om.

Förbundet har givit ut en liten folder
med namnet "Om bryggor och bojar"
med undemrbriken "Konsten att släktforska utan att det blir fel". Vi har delat
ut den på våra möten under hösten,
och den finns att hämta i släktforskamrmmet i Västerås stadsbibliotek.
Ett råd ur skriften är att ju kortare
tid som forflutit mellan händelse och
dess nedtecknande, desto trovärdigare
är uppgiften. T.ex. är fodelseuppgiften
i dopboken säkrare än divergerande
uppgift i dödboken. I häftet upprepas
även vikten av att alltid ange tydliga
källhänvisningar, så att man lätt kan
återvända och kontrollera gamla uppgifter. Läs och begrunda!

Ordforande Ted Rosvall informerade

om den vykortskampanj som

sedan

startade i oktober, tillsammans med
Sveriges Hembygdsforbund, och som
hade rubriken "Rädda våra socknar".
Korten skulle skickas till riksskatteverket, finansdepartementet, kulturdepartementet och en valfri beslutsfattare.

Anledningen är atl antalet sammanslagningar av ftirsamlingar ökat efter
skilj andet av kyrkan från staten. Många

gamla namn hotar därmed att fiirsvinna for alltid. Socknen är det gamla
historiska begreppet, medan fiörsam-

Registreringen har pågått under många

år, men en kontrolläsning och komplettering är nödvändig innan en CD
kan produceras.

den i det irakiska forbund som bevakar
profetättlingarnas intressen har avslöjat att Saddam tvingade experter att

originalen. Det handlar om kvalitet i

Det är mycket angeläget, så att nästa
"Dödskiva" blir så komplett som möjligt.
Efter detta kan du börja jobba med
EMIBAS, som dr utdrag ur husfiirhörslängderna över alla emig&nter.

Nästa punkt var att fiirsöka fä skattemyndigheten att göra säkerhetskopior på papper eller mikrokort av den
moderna folkbokforingen (efter I 99 1).
Ingen vet i dag hur länge informationen på datamedia gär att spara och att
återläsa. Det finns redan magnetband i
arkiven som inte gär att läsa, eftersom

det inte finns datorer och kringutrustning kvar av den gamla modellen. Allt
är skrotat!

I Örebro är släktforskarna inte längre
välkomna till det nyrenoverade biblioteket. Allt material är flyttat till stadsarkivet i utkanten av staden. Det har
därmed blivit svårare att forska, framflorallt for nybörjare. Tendensen är liknande i många andra städer i landet.
Man anser att släktforskningen inte
tillhör bibliotekens kärnverksamhet.

I en pågående utredning foreslås att
ideella foreningar skall bli momsre*
dovisningsslq/ldiga. Detta skulle öka
kassörernas arbetsbörda och forsämra

foreningarnas ekonomi. Släktforskarkurser kan bli över 20 oÄ dyrare om fiirslaget genomfors. Riksdagsman Maria
Larsson dr en av dem som engagerat
sig i frågan.

Projektet "Namn åt de döda" är inne i
sitt slutskede. Det skall varaklart3l13.
Gå in på www.genealogi.se och titta
om det finns någon ledig lorsamling
som du kan adoptera och renskriva.
Hemsida http ://arosiana.tk

Riksmötet som hölls dagen efter,
leddes medbrar,'ur av chefen ör arbetsfiSrmedlingen i Ronneby, Leif Ottosson. Allt gick smidigt och snabbt.
Utöver valberedningens kandidatfiirslag till styrelsen hade DIS och SSGF
varsin egen nominering, så det blev
sluten omröstning. De nyvalda blev:
Jan Nilsson från Staffanstorp, Kurt
Modig från V?irmdö och Ingrid Månsson från Timrå.

Örnbergstipendiat blev Thea Hälleberg
lor sin forskning i Sorsele kommun.
Till årets bibliotek hade styrelsen utsett
Örnsköldsviks bibliotek, och Lunds
landsarkiv blev årets arkiv.
Förbundet kommer under året att ordna

släktforskarkurser fiör bibliotekarier,
och en ny fortsättningskurs for cirkelledare kommer också att hållas.
Tillsammans med G-gruppen, DIS,
PLF, SGF och Lunds Landsarkiv
deltog Förbundet fiir fijrsta gången i

i Schwerin, Mecklenburg under hösten. Cirka
200 000 svenskar utvandrade under
senare delen av 1800-talet och början
av 1 900-talet till Tyskland, så där finns
många svenskättlingar. Antalet besökare var dock mycket lägre än på motde tyska släktforskardagarna

svarande nordiska möten.

I

Göteborg, på Tredje Länggatan 39,
har man inrett en forskarstuga som
sköts av Kent Andersson (måndagar
stängt). Torsdagskvällar och lördagar
bemannas den av medlemmar i floreningarna i och runt Göteborg. Här

finns datorer med Internetuppkoppling, Genline, Arkion, Digitala forskarsalen mm. Många CD-skivor med
register och ett bibliotek med släktforskarlitteratur står också till forfogande. En liknande forskarstuga håller

pä att iordningställas på Warfvinges
väg 16 i Stockholm. Besök bör bokas
i forväg, och allt är gratis for medlemmar i någon ansluten florening.

vår kommer att ha öppet sista 1ördagen i varje månad kl. 9-15 (31/1,
2812, 27 13, 241 4, 15 I 5). Medlemmar
i Föreningen Släktforskare i Uppland
hjälper till med bemanningen.
Till sist hälsades vi välkomna till
nästa släktforskardagar i Östersund

13-15 augusti. (2005 ordnas de i
Göteborg och 2006 i Stockholm, då
forbundet fi rar 2 0-årsj ub il eum)

Landshövding Ingegerd Wrirners s on
inviger s lriktforskardagarna i Ronneby
Foto: Susanne Flygare

Jörgen Fryxell, Wsterbergslagens skiktforskare och Sven Olby i samspråk på
stdmman. Fbto: Susanne Flygare

Stcimmodeltagarna börja ta plats med
forviintan. Fbto : Sus anne Flygare

speind

Släktforskardagama invigdes av förre

skolministern, nuvarande landshövdingen i Blekinge, Ingegerd Wärnersson, som senare deltog i en
slogantävling hos Genline och vann
ett andrapris. På utställningen presenterades många böcker, databaser,
dataprogram, microkortsläsare och
mycket annat. Förbundet visade bl.a.
den nya CD:n med Sveriges befolkning
1890 och boken Släktforska vidare av
Andersson/Clemensson. SOFI sålde
det nya "Sveriges Ortnamns Lexikon"
och Hallands Genealogiska Förening
har fotograferat av mantalslängder for
olika år, vilka de säljer på CD.

I folkvimle t fanns cinntt en v ii s terås are s om
dr en trogen besökare på sldkforskardagama, vår medlem Lars l{orön.
Foto: Susanne Flygare

på Rötters
pratade
om kvaHåkan Skogsjö som bl.a.
Flygare
litet på nätet. Foto: Susanne

Nritredaktörerna lyssnar

Så långt var allting väI,

men

minuterna efter släktforskardagarnas
avslutning, utbröt ett rejält åskväder
med hagelskurar. Via taxi, buss och

tåg hamnade vi så småningom i
Alvesta. Där var det stopp. Stambanans signalsystem hade slagits ut av
åskan, så alla tåg stod stilla. Efter flera
timmars väntan fick man igång systemen igen och fiirden nom-rt kunde
Mångaföl

eint

asful I a s I öktfu rs kare

v ein t

ar

på att bli inslcippta.

Med den snabba tekniska utvecklingen
är detta nu möjligt med relativt billig

utrustning. Det är det lilla foretaget
Microscan i Lund som gjort jobbet,
och de fotograferar dven av kyrkböcker
på beställning. En glädjande uppgift
är att Landsarkivet i Uppsala även i
6

starta. I Nonköping väntade en buss
som via flera omvägar forde oss till

Eskilstuna, där taxi körde oss sista
biten till Västerås. Långt efter midnatt hade alla bussar slutat gå, så
jag övertalade taxichauffiren att köra
hem mig till Irsta. Det var en resa det.
Sven Olby
Brunnsparken och alla vackra blommor
vid Ronneby Brunn.

Hemsida htto://arosiana.tk

Vårre sa till Riddarhuset, Kungliga Myntkabinettet

och Livrustkammaren
Av Familjen Roman
En relativt solig och något blåsig dag,

i

den sista lördagen april, samlades
28 personer från \4isterås Släktforskarklubb på Vallby Friluftsmuseums parkering. Vi skulle resa med buss till
Gamla Stan i Stockholm.
Riddarhuset
Strax innan klockan 10 blev vi avsläppta
från bussen precis utanfiir Riddarhuset.
Efter en liten stunds väntan blev vi alla,
trots avsaknad av adliga titlar, insläppta
i Riddarhuset av guiden Anders Lindström, icke adlig, som visade oss till
den stora riddarsalen. Vi fick sitta ner
till höger, medan guiden mycket underhållande berättade om adeln och riddarhuset och dess historia.
Byggnadshistoria
Riddarhuset uppördes mellan åren
1641 och 1674 som sammanträdeslokal och forvaltningscentrum flor Ridderskapet och adeln.

Arkitektema var fyratill antalet: Simon

.9*et

:.:q

,''6
W

Riddarhuset i Stockholm
organisatoriska ställning i riket. Den
1865 röstade adeln for
den nya tvåkammarriksdagen.

tider

Adeln gavs dock en fortsatt ställning
som offentligrättslig korporation med

Genealogi

7 december

eft er överenskommelse.

Vill man forska

är Riddarhusets bib-

liotek öppet vardagar 9.00 - 12.30.

de la Vallöe, Heinrich Wilhelm, Jost
Mngboons och Jean de laVall6. För tillkomsten av palatset svarade Simon de
la Va1l6e. Vingboons skapade ett palats
i holländsk klassicism, och hans intentioner fullfoljdes i stor utsträckning av
Jean de la Vall6, vilken dock kompletterade med rundfonster under takfrisen
och med ett typiskt svenskt säteritak.
Ridderskapet och adeln samlades i sitt

till riksdagsforhandlingar
fiirsta gången 1668. Den sista ståndsriksdagen hölls 1865-1866, och sedan
1869 samlas adeln till lastima adelsmöte vart tredje år.
nya palats

Adelshistoria
Den svenska adelns tillkomst räknas
från I 280, dåAlsnö stadga utf;irdades av
kung Magnus Ladulås. Magnus Erikssons landslagl34T påbjöd en viss rangordning inom frälset. Vid Eriks XIV:s
kröning 1 56 1 utsågs grevar och friherrar
ör örsta gången. Gustav II Adolfs riddarhusordning från I 626 fastslog adelns

bestämda forvaltningsuppdrag. En av

kungen adlad person sökte introduktion på Riddarhuset lor att vinna
stämma och säte i riksdagen. Kung
Oscar II var den siste som adlade 902 adlades upptäcktsresanden Sven
Hedin. Konungen miste rätten att adla
genom 197 4 ärsregeringsform. Adeln
är idag uppdelad i ridderskap (betitlad
grevar och friherrar) och adel
adel
(obetitlad adel). Baron är en annan
1

:

benämning på friherre, men titeln
används normalt i Sverige enbart vid
muntlig titulering. Baronessa är en
titel som ej används i Sverige.
Adeln erhåller ej några bidrag från
någon myndighet av något slag. De
olika adliga släkterna bidrar gemensamt till husets drift och underhåll.
Visningar sker varje vardag kl.l 1.30 12.30 mot avgift. Guidad visning kan
mot extra avgift erhållas vid andra
Hemsida http://arosiana.tk

Riddarhusordningen floreskriver bland
annat att varje levande ätt på vissa
villkor har rätt att vara representerad
vid ett adelsmöte. Det är därfor direk-

tionens skyldighet att hålla reda på
ätternas huvudmän och vem av ättens
medlemmar som kan komma ifråga
som deltagare. Infor varje adelsmöte
upprättas därfor en medlemsmatrikel
- Adelskalendern (Sveriges Adelskalender) - samt en huvudmannalista.
Kalendern är alltså i egentlig mening
varken en biografisk handbok eller
släktkrönika. Emellertid sammanfiirs
biografiskt material i Riddarhusets
genealogiska tabeller (stamtavlorna).
Dessa omfattar personuppgifter över
mer än en kvarts miljon människor
från medeltiden och fram till våra
dagar. De levande iitternas adelshistoria och vapen finns tillgängliga en
sökbar databas på Riddarhusets hemsida www.riddarhuset. se

i

Riddarhuset finns dessutom ett omfattande referensbibliotek samt ett arkiv
med personhistoria och handlingar om
Riddarhusets skötsel.
I

att paret Hami]ton/Johansson skiljer
sig! Herr Hamilton, ej adlig, gifter om
sig med fröken Nilsson" Den nya frun
blir ej fru Hamilton. Hon är nöja sig
med Johansson, men han kan behålla
Hamilton. Detta enligt guiden Anders

Lindström.
Riddarhuset hade år 2003, ätta personer anställda. De forvaltar och administrerar pengar och egendom till ett
värde av omkring två miljarder. Understöd och stipendier om ca 35 - 45 mil-

Riddarsalen Foto Larsowe Roman

Riddarsalen
Riddarsalens väggar är i princip helt
täckta av vapensköldar, målade påkopparplåt. En person som adlades erhöll

ett sköldebrev med konungens sigill
och beskrivning av vapenskölden. Förläningar kunde delas ut i form av gods
och gårdar, särskilt när statskassan var
tom. När någon introducerades på Riddarhuset blev denne också riksdagsman på livstid, såvida han bodde inom
landets gränser. Det var enbart manspersoner som kunde adlas.

De adliga släkterna kan indelas i tre
grupper. De grevliga ätterna, deras
sköldar hänger kring mittlonstret på
västra väggen. De frihenliga sköldarna finns i grupper runt omkring.
De äldsta ätternas sköldar finns på
söderväggen. Alla övriga adelssläkter
brukar kallas lågadel. Vapensköldar
finns även i trapphusen.

joner delas ut. Man ger ut tidningen,
"Arte et Marte" (ung. Med fredlig id
och krigisk bragd.) till sina medlemmar och även adelskalendern som utkommer vart tredje år.

Vahpost på Kungliga Slottet
Foto Larsowe Roman

Efter ett mycket lärorikt besök på Riddarhuset, var det hög tid att fi)rflyttas
till Kungliga Slottet, till fots eller med

Kungliga Myntkabinettet
Efter sedvanligt vaktombyte, var det
dags att samlas på andra sidan av

buss. Nu var det

valfrift program. innan
besöket på Myntkabinettet kl 13.00.

slottsbacken från slottet sett. Myntkabinettet ligger ungef;ir hahwägs nerfor

Det fanns lite tid att åta lunch och/
eller att se den beridna vaktavlösningen vid yttre borggården. Högvakten vid Stockholms Slott har funnits

penningmuseum.

sedan 1523. Kung detta år blev Gustaf
Vasa. Det är alltid lika magnifikt att se
de blanka och välskötta hästarna med
sina trummande och homblåsande ryttare komma uppfor Slottsbacken.

från det allra tidigaste betalningsmedel
- kaurisnäckor - till nutidens plastkort

Slottsbacken. Det är alltså ett slags
Världens forsta mynt är från ca 995
f.Kr. De äldsta svenska är från Olof
Skötkonungs tid. Museet har det mesta

och det mesta däremellan. Man har
byggt upp en mängd interiörer, som
pedagogiskt visar betalningsmedlens
befydelse i en mängd olika sammanhang. Den fiirsta svenska sparbanken
öppnades år 1820. Man kan här se hur
en sådan kunde se ut.

Vid kungliga begravningar kastade
räntmästaren ut slantar till folket. Åt
barnen kastade man gamla mynt, i
kamp om de åtråvärda slantarna trampades en gång flera barn

till

döds. Där-

efter slutade man med denna sed.
Det var intressant att ffi se de gamla
svenska mynten och sedlarna, av vilka
man använt en hel del under åren. Där
finns också en mängd medaljer bl.a.
Nobelprismedaljen. Vitterhetsakade-

Vapensköldar Foto: Larsowe Roman

Namnlagen
Enligt den nu gällande namnlagen som
tillkom 1983 så kan Herr Johansson,
om han gifter sig med adelsfröken
Hamilton, använda namnet Hamilton.
Han blir Herr Hamilton, icke adlig.
Deras gemensamma barn blir inte
heller adliga. De kan kalla sig Johansson eller Hamilton, ej adliga. Ponera
8

Beridna högvakten
Foto: Larsowe Roman

miens numismatiska boksamling är
placerad på Kungliga Myntkabinettet.
Det är öppet efter överenskommelse.
Efter rundvandringen på museet under
den utomordentliga guidens ledning
var det dags att bege sig tvärs över
Slottsbacken och in i slottettill Livrustkammaren.

Hemsida http://arosiana.tk

Livrustkammaren
V?il inne i slottets "undeg'ord" togs vi
omhand av guiden Katarina Lundqvist.
Vi vandrade in under slottets källarvalv.
De flesta valven tillhör det nuvarande
slottet, men det finns dven en del rester
från det gamla slottet Tre Kronor.
Här inne i gångama fanns det stora
som små montrar med allehanda innehå11.

Det mest frekventa är kungliga

vagnar och div. kläder for både "vardag
och full gala" . Dar var en imponerande

krigsrustning, som lär vara tillverkad i
Sydtyskland, caär 7540 och har tillhört

Gustaf Vasa. Storleken på rustningen
visar att Vasakungen'bör ha varit ca
180 cm lång. Som underhållning anordnades tornerspel, både sofi[nar som
vinter. Man har Gustaf II Adolfs tomerrustning vilken har hovets färger. Det
var svart och guld; även hästen hade ett
schabrak

i samma f;irger.

Gustaf II Adolf krigade som alla
vet i Tyskland, slaget vid Breitenfeld 1631, slaget vid Leipzig och
slaget vid Litzen 6 nov. 1632. Trots
att kungen hade en stor stridshäst av
Oldenburg-rasen vård då 1000 riksdaler, gick det totalt fel for kungen
och den svenska hären. Kungen var

Materialet i den vagnen är valnöt och
bonad alm, och med ett intarsiagolv i
sköldpadd och mässing.

Väl utkomna på Slottsbacken, kunde
vi se att vår stiliga buss stod och väntade på oss nedanftir densamma.

död innan kvällen, och hans stora häst

avled under resan hem

till

Sverige.

Det måste ha varit en jättehäst, ty
den trästomme man f;irdigställt var
flor liten, så man har kortat av skinnet på hästens ben, ändå är hästen
inte precis liten där han står, sadlad
och till synes klar atttrava iväg. Det
älghudskyller som kungen bar under
striden återkom till Sverige florst på
1920 - talet.

Konung

Karl XII

krigade vid

Fredrikshald, nära Sverige. Motståndare var norrmännen. Den trekantiga hatten med kulhålet från 30 nov.
1718, finns också här. Man har även
andra "Dödskläder", bl.a. Nils Stures
dräkt fran 1567 dä han tillsammans
med sin far och bror mördades av

Erik

XIV på Uppsala Slott. Även så den
maskeraddräkt Gustaf III bar på den
olycksaliga maskeraden på Operan i
mars år 1792. Mycken elegans finnes
här, exempelvis Karl X Gustafs franska dräkt frän 1654. Den är tillverkad
i något silverfårgat tyg. Röda hosor,
samt mängder av klädda knappar i
capen och den midjelånga rocken.
Kröningsdräkterna från Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas kröning 1751
är i sidenbrokad. Mlken kjolvidd! I

Vår

stiliga buss. Foto Fam. Roman

Nu körde bussen ut från Stockholms
city och västerut på El8. Det var dock
en punkt kvar på vårt program denna
dag. Vid Kungsängen svängdes det av
från El8 mot Brunna. Där finns Infanteriregementet Il, med anor från 30åriga kriget. Men denna dag väntade
eft ermiddagsfika på oss. Detta serverades i Soldathemmet, som alltså ligger
utanfor regementets grindar. Det var

gott med fika och dessutom riktigt
skönt att det inte var lika fullt med
folkdär som i Stockholm. Här var det
i stort sett bara vi och Wå stycken personal. När fikahungern blivit stillad
klev vi åter på vår buss for hemfiird till
Västerås och avstigning påVallby parkeringen varifrån vår dagsresa hade
utgått något tidigare denna dag.

sidled är den nog lika vid, som kungen

var lång. Det finns här också eleganta kungliga åkdon. Kronprinsvagnen tillverkades i Stockholm på 1760

talet for kronprins Gustaf (:Gustaf
III). En annan äldre vagn är den franska, beställd från Versailles, och den

till Stockholm i sju
stycken paket d.v.s. omonterad ungefär som nutida IKEA - möbler. Tack

hade anlänt
Gus t av Vas as krönt a hj rilm är mus e -

s ci ld s ta inv e ntari eförd a fi)remå l.
Den ingick i ett köp som kungen
gjorde i Tyskland 1540.
Fotograf Göran Schmidt
et

Kri

IIa

: Livrus t kammarens hems

id a

vare att den ej någon gång blivit
monterad, överlevde den både hovstallbranden 1696 och slottsbranden
1697. Nu behövde man snabbt en
vagn, man kom då ihåg paketen.
Elva veckor senare kunde prinsessan
Hedvig Sofia (syster till Karl XII)
använda den som bröllopsvagn.
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Kronprins Gustav (III:s) myndighetsdrrikt i silvertyg 1762 och
kronprins es s an Wctorias myndighetsklrinning i blån siden från
1995. Foto: Göran Schmidt.
Kdl

Ia

:

Livrus tkammarens

he ms id a

Medlemsmöte:
Gaggafton med Anbyte.
Söndag 7 september 2003

Kt.

15.00

De som letar i det svårarbetade Stockholms området, har god hjälp av bl.a.
Söderskivan, Klaraskivan, Gamla Stan
under 750 år samt Besravda i Stockholm 1896-2000.

klubbens egen CD-skiva

Fullt uppframfiir datorerna. Hdr letar

Leif

Herrgärdets Servicehus

Vi

samlades på söndagseftermiddagen k1.15 på Herrgärdets servicehus.
Lokalbytet floranleddes av det faktum
att "Mälarenergi" ej längre disponerar

-

Våsterfår-

nebo, med
(29.730 ) poster
Födda 1648 6.965 ) poster
Vigda 1689 - 1975
(20.446 ) poster
Döda 1689 Under fikapausen såldes ett lotteri med
6 st bokvinster. Denna gång kunde vi
slutfora mötet som planerat, utan några
oväntade incidenter när det gällde tider
och nyttjande av lokalen.
Noterat av Birgitta Roman

l97l

l97I

(

lokalen "Kopplingen" kallad, i vilken
vi i flera år hållit våra sammankomster.

Nu örsöker vi med lokal i servicehuset. De hyr dock ej längre ut kvällstid,
varför vi ffir prova tiden söndag em
i stället. Det var Leif Svensson som
"höll" i trådarna.
Det "gaggades" en del och några fick
tag pä forskarkollegor med anor på

safirma orter. Ett missfiirstånd vid
lokalbokningen gjorde afr vi fick
avbryta mötet redan kI.16.30, varfiir
så mycket som var

vi inte hann med
planerat.

Trots den ovanliga mötestiden var
drygt dugotalet personer närvarande.
Noterat av Birgitta Roman.

Medlemsmöte:
Datadag, med visning av
klubbens CD-skivor
Söndag 5 oktober 2003

Kl.

15,00
Herrgärdets Servicehus

Margareta Lindqvist.
Foto: Susanne Flygare

Sveriges Dödskiva 1950-1999. är
mycket bra att ha till hands, när man
forskar på 1900talet. Den väntade nya
utgåvan lär helt klart bli ännu bättre,
när den kommer om något år, när projektet "Namn åt de döda" blivit f;irdigt
och kan redovisas.

Sveriges befolkning 1970 samt dito
1890, Soldatskivan och Svenska Ortnamn är också mycket användbara.

Herrgärdet, flor att fä en genomgång
av, och möjlighet att prova de olika
CD - skivorna klubben har att erbjuda
till utlån, veckovis till en kostnad av
en "tjuga" per CD och vecka. Totalt
äger klubben nittton stycken skivor.
Det var laddat med datorer och de olika

CD - skivorna. Många tog chansen att
prova med att söka efter någon svårfångad anhörig, eller att kolla några
uppgifter.

10

Birgittas j ubileumsår avslutat
Det årslånga firandet av heliga Birgittas 700-åriga fiidelsedag är nu avslutat.

Det började

i Rom 2002 pä Birgitta-

dagen den 7 oktober. Sen dess har det

Det finns också ett antal CD - skivor
Kuriren 1894-1928 med klipp om Emimed mer lokalt innehåll som Falu

Denna söndagseftermiddag hade drygt
trettiotalet personer infunnit sig på

Svensson diskuterar med Gerd
Bergqvist och Nancy Söderberg.

granter, Norbergsskivan,
Bj ärka-Säby -E-Län, Bouppteckningsregister från Södermanlands län och
dito från Uppsala län.

Klubben äger också några CD-skivor
med olika personuppgifter som:
Ättlingar till Johannes Rudbeckius
1620-1900, Register till Släkt och
Hävd 1950-1999, Namn ur Hammartings-protokoll från Värmland. Österoch Västerbergsslagen samt Smedskivan" Dessutom icke aff fiirelömma
Hemsida http ://arosiana.tk

firats runt om i hela den kristna världen. Enligt Sekretariatet lor Birgittajubileet har året resulterat i 3885 artiklar,
I 106 Birgittaprojekt,3 l7 utställningar,

278 musikforeställningar, 137 foredrag, 42 böcker och några bakelser.

Det officiella startskottet 2003

i

Sverige skedde den 31 maj-l juni i
Vadstena, då jubileumshelgen lockade tiotusentals besökare. Besöken har

sen fortsatt i tusental till Birgittas
egen kyrka, Blåkyrkan i Vadstena, till
det nyöppnade museet Sancta Birgitta
Klostermuseum ochtill den lilla staden
vidV?ittern.

Worcester, den mest svenska staden efter Chicago
Av Ulla Sköld
*- h* -:f **.- *å-=x*,9'
-ä
'l""'{""'/1'lx"7"?;3";:4

Blackstone River. Floden blev där som
här transportled. När den epoken var
över, runt år 1900, hade Worcester

blivit

en

järnvägsknut i Massachusetts

järnvägssystem.

vi i Worcester Historical Museum och visa-

På lördagsmorgonen möttes

des de svenska samlingarna. Efter en

Washburn & Moen Company, ca 1900
Tillverkade bl.a. taggtråd enligt eget patent.

l0-13 oktober höIl Swedish-American
Historical Society och The Nordic Heritage Trust en konferens i Worcester,
Massachusetts. Den svenska befolkningen i USA känner vi till mest som
farmare i Mellanvästern och som stadsbor i Chicago. För mig hade Worcester
varit fullständigt okänt om inte skomakaren Westerberg emigrerat dit med
sin familj från Skinnskatteberg år 1906.
Worcester var emellertid den mest
svenska staden efter Chicago. Somliga
flyttade dit via Mellanvästern, där de
hade fätt arbete i gruvor. För järnbruksarbetarna var detta ett oacceptabelt arbete och snabbt spreds ryktet om
bättre möjligheter inom metallindustrin
i Worcester, inte långt från Boston i
staten Massachusetts. Svenskarna fick
mycket gott rykte där och bidrog till
stadens utveckling. De var skickliga,
pålitliga och nyktra. Agenter ställde sig
på järnvägsstationen och lyssnade efter
det svenska språket, for att lokalisera
folk som genast kunde få anställning.
1930 var en femtedel av befolkningen
svenskar, 38 000 personer. Den forste
kom 1868. Även immigranter av andra
nationaliteter flyttade dit. Det berättas
om en italienare, som bodde i ett spanskt

bostadsområde, att han tyckte det var
svårt att lära sig språket och valde att

lära sig svenska, som han hörde överallt. För att härbärgera så mycket folk
byggde man trevåningshus, som blev
typiskt lor stadsbilden. Några ffi hus
finns fortfarande kvar. Några gator i
staden bär svenska namn: Forsberg
Street, Ekman Street, Kosta, Halmstad, Lundberg, Warmland, Upsala,
Westlund, Abramson, Dybeck, Gotland. Men det är möjligt att ta sig
fram genom den stora staden utan
att märka något av det svenska. Fairlawn Hospital var en gång känt som
det svenska sjukhuset och Commerce
Bank hette Scandinavia Credit Union.
John McClymer, professor i historia
vidAssumption College, påstod i sitt
anforande att det endatydligt svenska
i Worcester idag är Crown Bakery.
Bageriet har tre kronor i sitt emblem vilket inte betyder något lor den oinvigde - samt säljer utsökt goda bakverk och smörgåsar, som är ungefår
lagom till lunch för en svensk.

En foreläsning på

foreläsning om svenskamas liv i samhället for vi med buss till olika platser med svensk anknytning. Utanftir
Norton Company står Milles skulptur
Örnen och intill ligger "tredeckarna",
bostäderna som byggdes till foretagets anställda. Två svenska kyrkogårdar for vi igenom. Alla gravstenar
med svenska namn t ex Linderholm,
Werme, Rosenlund, Strandberg, Halldin, Sundin, Hörberg, Hammarström,
Dahlström, Söderberg, Nyström, Vahlkvist, Söderlund, Forsberg, Hägglund,
Lindberg, Bergqvist och alla patronymikon. 12 tunnland är inte lätt att överblicka från ett bussfiönster.

Man hade forlagt pauserna till kyrkor
i området. Zion Lutheran har en märklig väggmålning gjord av Martin G.
Hedmark. Konstnärens syster arbetade en tid på Millesgården. Kyrkans
präst berättade trevligt och intressant.

Efteråt serverades kaffe i ftirsamlingsgården en trappa ner.
Där stod en manskör, seniorer i gröna
kostymer, och sjöng svenska sånger.
"Sjömannen och stjärnan, O store Gud,
Tryggare kan ingen vara, Gubben Noa,
Min skåI. din skåI. alla vackra flickors
skåI." Ja, blandningen var oväntad.

fredagskvällen

handlade om varftir Worcester blev
industristaden Worcester. Tillgången

på vattenkraft gav där som här en
forutsättning for industrin. Washburn
& Moen Company och Norton Company (ett Höganäs i USA) 1åg vid
Hemsida htto://arosiana.tk

Mörklig vciggmålning gj ord av Martin
G. Hedmark. Foto: Daniel Sköld.
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Allt

DINGTUNA KYRKA

Manskören, seniorer

i

detta skedde

ju

flore Gustav Vasa

och reformationen, alltså fortfarande
enligt den katolska trosläran. Därfor
är det kanske inte heller så forvånande
att målningarna kalkades över 1649,
när kyrkan målades på nytt. Vid restaureringen 1898 tog man dock fram
målningarna igen och återställde dem
så gott det gick i ursprungligt skick.
Den senaste större restaureringen gjordes 1968.

gröna kostyme4

som sjöng svenska sånger

tuto: Daniel Sköld.

till en
kyrka, Bethel Lutheran. Där fick vi

Dingtuna lryrka
Foto Leif Svensson

lunchpåsar innehållande goda smörgåsar från Crown Bakery med bl a köttbullar. Efteråt fick vi information om
kyrkans historia och verksamhet av en

Dingtuna ligger strax utanör Västerås
stad, västerut, vid gamla landsvägen
mot KöpinglEskilstuna.
Kyrkan, belägen på "andra sidan" om

Lunchpausen var också lorlagd

präst, som 1äste innantill ur ett långt
manus. Då örstod jag äter invandrarnas dilemma, när det blir for mycket
text på ett främmande språk. Ska man
fijrsöka lyssna eller ska man ge upp
direkt? Ja, det var frågan.
På kvällen var det middag med dans
till Nils Lundins orkester med Bengt
"Polo" Johansson, som annonserad
artist. Då var det Baptistkyrkan, som

tog emot oss. På menyn stod

det

svenskaste man vet, köttbullar, potatismos och lingon. Det blev köttbullar
3 gånger pä 4 dagar i Worcester, men
så var viju ute i svenskarnas spår.

Konferensen fortsatte ytterligare två

väg och järnväg, har mycket gamla
anor. Dagens byggnad går tillbaka till
1300-talet, men man vet att redan tvåhundra år tidigare hade det funnits en
kyrka i romansk stil på samma plats,
samt att forkolnade rester av virke kan
tyda på en ännu tidigare träkyrka.

Församlingsgården
Foto Leif Svensson

Men kyrkorummet idag är alltså 31,7
gånger 13,2 mete4 vilket motsvarar
måtten då det byggdes på 1300-talet.

På

1400-talet tillkom tornet och
tegelvalv slogs som forstärkning. På
1700-talet hade kyrkan forfallit rätt
illa,1735 fick man till och med reparera det nedfallna (västra) valvet. Men
under de foljande åren skedde en mera
allmän restaurering.

dagar med foreläsningar och bussresa,

men vi ägnade resten av tiden åt att
umgås med skomakare Westerbergs
barn och barnbarn.
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Nästa restaurering, 1898, leddes av
Erik Hahr, fodd i Dingtuna och mest
känd ör sina insatser som stadsarkitekt i V?isterås.
Den mest framstående sevärdheten i
Dingtuna kyrka är utan tvekan kalkmålningarna frän 1470-talet. Dessa är
tidiga arbeten avAlbertus Pictor, en av
sin tids mest kända kyrkodekoratörer.
Naturligtvis drevAlbert en stor målarverkstad, som alla andra kända mästare, det är därfor osäkert hur mycket
av verken han själv målade. Å andra
sidan skedde detta i början av hans
bana, då han kanske ännu inte hade så
många medarbetare.
Hemsida http ://arosiana.tk

S6rdefest i lqtrkan. Utsmycktting i fönstren. Foto Susanne Flygare

Medlemsmöte, torsdag
23 oktober 2003
Bouppteckningar Visning VLT:s arkiv
av Birgitta Roman

darftirordning skulle inventering av
hemman ske fiör att tillvarataga omyn-

diga barns rättigheter. Bouppteckning gjordes efter kanske 50 Yo av
dödsfallen - om boet räckte till bouppteckningskostnaden.

Äldre

boupp-

teckningar som dr bevarade finns
filmade. Förvaras i Västerås stadsbiblioteks magasin. Förteckning finns i
det blå häftet vid filmapparaterna.
I häradsarkiven (ang. landsbygden)
finns bouppteckningar under volym

FII. Rullfilm från andra härader
brukar kunna {ärrlånas från resp.
länsbibliotek.
VLT: s ar kiv c h ef Margare t a Sv ens s on

varvår guide i akivet. Foto: Susanne
Flygare
Frågan är om inte kvällens höjdpunkt
ändå var \rLT:s arkiv. Många av oss
hade inte en aning om vad som gömde
sig i detta arkiv. Arkivetchef är Margareta Svensson som också var kvällens
guide. Vi fick örutom en presentation
om arkivets historia även möjlighet att

Leif G:son Nygård presenterade olika
exempel på gamla 1600-tals bouppteclcningar. Foto: Larsowe Roman

Denna oktoberkväll hade

vi samlats

ca 65 personer högst upp i nya VLThuset. Det var flera programpunkter

fråga efter kända och okända personer,

vissa av oss som var där fanns även
med i gömmorna med både text och

planerade denna kväll. Föreläsning
om VLT med visning av lokalerna,
samt en fiireläsning om bouppteckningar.

Släktforskare Leif G:son Nygård,
Örebro, var inbjuden att berätta om
bouppteckningar i släktforskningen.
Han och alla övriga hälsades välkomna
av ordfiirande Sven Olby.
Bouppteckningar började forekomma
vid mitten av 1600-talet, mest av praktiska skäI. Enligt 1669 års flormyn-

Juliane Elven gav en presentation
över hur VLT blir tillfrån det att journalisten börjar skriva till tryclcningen
på VLT-press som finns på Stenby.
Foto: Larsowe Roman

bild. WT:s bildarkiv som till stor del
är digitaliserat på dator med sökfuntion på namn, händelse, plats m.m.
var väldigt intressant fijr besökarna
med långa köer framfor bildskärmarna
som foljd.

Det var lite olikq meningar om det var nytt deltagarrekord eller inte denna Henry Bergh letar bland
blat bilderna i
kvcill på VLT. 65 personer vqr nör'varande, som cir en mycket bra sffia.
VLT:s bildarkiv.
Om det var Leif G:son lrlygård eller visningen av VLT-huset som drog publik Foto: Susanne Flygare
Jörtäljer inte historien, troligen en kombination. Foto: Larsowe Roman
Hemsida htto://arosiana.tk
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Workshop

i Salt Lake City

Av Ulla Sköld

När man funnit den önskade volymen
i katalogen kan man sticka i det laddade plastkortet i skrivaren och skriva
ut hela lorteckningen eller lorstås bara
anteckna numret på filmen. Sedan fir
man vandra till den rätta kassetten och

hämta filmen. Filmerna är i mycket
gott skick, lagda i fräscha kartonger
och alla ligger på sin rätta plats.

Family History Library in Salt Lake City, Utah.
FamilySearchrM
Det största i sitt slag i världen. Foto

-

Salt Lake City har rykte om sig attvara
släktforskningens högborg på jorden.
Jag brukar säga att jag lika gärna fors-

å,ä,ö (Alti34, Altl3z, Altl48), for
man måste ju fänga in det som är
inskrivet och det är Vasteras. Orebro.

kar i Leksand, fast där fär man betala.
I familjebiblioteket i SLC ställer man
allt filmat material från hela världen till

Soderkoping, Strangnas etc. Där finns

besökares florfogande helt gratis. Dess-

utom finns kunnig och hjälpsam personal vid informationsdiskarna. Man

har där redigerat filmerna, som vi i
Sverige kämpat med i alla år lor att de

emellertid allt vad man behöver av filmade handlingar. På den internationella våningen finns nu mer än två
miljoner filmer. Domböcker t ex fär
man beställa från arkivet i bergrummet, eftersom de så sällan studeras.
Väntetiden lar vara 24 timmar - minst.

I det storafilmarkivet hittar manflmer
från alla möjliga delar av vcirlden.
år kände jag att jag hellre forskar i
SLC än i Leksand. Inte p g a avgiften

I

utan p g a tillgången på film. Kyrkoarkivalier, bouppteckningar, militärrullor, domböcker och mantalslängder
for hela Sverige är vad jag vill ha tillgång till på samma ställe. Det är ett
fantastiskt ställe fiir alla invandrarna/
amerikanerna. Har de bara lyckats
fä uppgifter om varifrån forf;iderna
kom kan de söka i filmerna. Flera

hos oss var helt oredigerade. Om man
tar en volym, så vet man att volymen
inte började i forra filmen utan börjar
just här. Filmerna läser man i en pro-

jektor, som ovanifrån projicerar bilden
på en lutande

vit skiva.

Mycket bekvämt fijr nacke och rygg
och kanske också fiir ögonen, for glasögonen fungerar på ett naturligt sätt.
Då är det möjligt aff ta sitt papper
och kopiera ord man inte kan läsa, lor
att sedan visa det for någon som kan
hjälpa en. Ett annat alternativ är forstås att kopiera hela sidorna i kopieringsmaskinerna. I år används plastkort
överallt och det gäller bara att ha det
laddat med dollar och att komma ihåg
att ta ur det när man är f;irdig.
Bibliotekets katalog studerar man i en
av de många datorer, som inköptes

till

olympiaden. Inlor det evenemanget
fick biblioteket en rejäl upprustning.
Det är ingen idö att lorsöka skriva

t4
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Filmerna löser mqn i en projektor, som ovanifrån proiicerar bilden på en
lutande vit skiva. Mycket bekvämt för nacke och rytgg och kanske ocl<så för
ögonen, för glasögonenfungerar på ett naturligt sött. Foto: Dqniel Sköld.
Hemsida http ://arosiana.tk

har svenska fiiräldrar, men de flesta
har en från Sverige och en från Norge/
Danmark/Tyskland/Finl andlLitauen
etc. Vill man söka sina rötter i Storbritannien fär man gå till en annan våning.
Den som vet att t ex Anders Olsson var
fodd 1871 i Västmanland kan läsa "sta-

tistrullen" fiir år 1871 och på samma
film kontrollera ödda i alla socknar
i V?istmanland. I SLC har man inte
styckat den filmen i 219 volymer mikrokort som SVAR gort - tack och lov!
Nu kan man hämta en film i stället fiir
73 stycken. Nu blev det inget forskande

ör mig i SLC heller. Gruppen var stor,
59 personer, och många har forskat
länge, så de har nu kommit till tidskrävande material. Det tar tid att läsa
och översätta och örklara en bouppteckning. Vad heter "rissel" och "orv"
"lektionerna" var det alltid något problem
som jag behövde lösa. Var Olof Olsson
fodd 1790 eller 1796 och varblev hans
årtal felskrivet, om det nu är fel? Det
intresserade också mig att fä veta. Olof
Olsson flirttade minst 15 gånger och
fWärr blev året felskrivet just i Fellingsbro, som är nedtecknat i fem volymer ca 1500 sidor. "Jag hittar inte Selet
i Nederluleå." Ja, dämåste jag ju bevisa
att det finns. Det var mycket varierande
frågor. "Var de lyckliga?" Ja, vad svarar
man på det? "Ja, om de var mätta." eller
"Kraven var inte så stora då som nu."
på engelska? Mellan frågorna och

eller vad?
Deltagarna inspirerar varandra. Om en

forskare funnit

en

bouppteckning
kommer snart en till att börja söka i
det materialet. Vilken otrolig glädje att
fi gå igenom sina forfäders hem och
fi veta vad de ägde. Den som fullständigt strålade av lycka var Rut Erikssons
(Handaslöjd) systers dotterdotter Chris,
när hon fick höra vad släkten ägde.
Det nyare materialet, som här alltid funnits på mikrokort, är också där på mik-

rokort. Tyvärr är inte allt inköpt ännu,
och det sätter gränser för den som vill
finna sin släkt i Sverige. En ffital mikrokortsläsare finns och de har upprättstående skärmar precis som här.

Vid sidan av allt detta finns ett värdefu llt bokbestånd. Av västmanländska
böcker finns endast 30 st, men det finns

Mringder med läsapparqter
Foto: Daniel Sköld

i

långa rader kink om vårt bibliotek hade ....

uppslagsverk, herdaminnen, o'Grill",
regementshistoria, släktböcker, sockenböcker mm. En klar lordel är att
kunna svenska.

Datorerna gör det också möjligt att
gå in på nätet och söka samt att
skicka och ta emot mail. Soldatättlingarna kunde gå in på www.liu.se/
tema I databa s erls earch.

p

hp

?i
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Helt gratis!

li ot e ke ts mån ga datorer,

s om inköp olympiaden. InJö, det evenemanget fick biblioteket en rejcil
upprustning. Foto: Daniel Sköld

B ib

tes

Ett problem for icke-svenskar är ftirstås normaliseringen av namn som
gf orts i register. Vilken lycka att direkt
kunna fråga om en viss familj fortfarande bor i Råneå etc eller att kunna
besvära forskarkollegor i Sverige med
frågor om båtsmän, pengar o dyl och

till

Det ordnar Karna Olsson

som

adminstrerar hela kursen.
Ledningsgruppen består av Karna och

Christopher Olsson (Initiativtagaren
Nils William Olssons barn), Priscilla
Biblioteket är öppet 8.00 - 21.00. Sorknes från Minneapolis, Jill SeaPå måndagar är det familjens kväll holm från Swanson Center, Elisabeth
och då stängs det 17.00. På sönda- Thorsell från Järf?illa och Ulla Sköld.
gen går man i kyrkan och ägnar sig
åt släkt och vänner och då är biblioteket stängt hela dagen. Strax efter
Gör gärna ett besök på
7.00 börjar folk ställa sig i kö och vid
mormonernas hemsida
8-tiden köar minst 100 personer. Det
i Satt Lake City
verkar inte vara nödvändigt eftersom
http : / /www. fami tysearch. org
genast fä svar.

det finns så oändligt många läsapparater. Men vår ledningsgrupp behöver

ha bestämda platser nära arbetsbord
markerade med svenska flaggoq så
att deltagarna lätt kan fä tag i oss.
Hemsida http://arosiana.tk

I Sverige finns även en hemsida
http: / /www. jesukristikyrka.se
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Medlemsmöte, söndagen den 9 november 2003
Riksspelmannen John Hamm arberg
av Larsowe Roman
Mötet den 9 november gick

i

den
musikaliska släktforskningens tecken.

27 medlemmar hade kommit lor att
lyssna till riksspelmannen John Hammarberg, som gav oss en folkmusikalisk högtidsstund.
John Hammarberg, f. 1943 i Alsen,
Våstra Jämtland, där han växte upp
och även lärde sig att spela munspel.
Han kom 1958 som 15-åring till Västerås och ASEA:s Verkstadsskola.

samtidigt som mästersmeder.
John spelade flera "låtar" som hans farfars far, farfar och nägra andra kända
j ämtländska spelmän komponerat.

På morssidan härstammar John från
den kända spelmanssläkten Frid från
Mora. Några av dessa kom till trakten
av Offerdal och fick av staten eff markområde och byggde en gård, som
sedan blev en by.
För detta fick de 30 skattefria år som
tack for ett gott genomfort arbete med
den nya gården och byn.

"Lapp-Nils" (1804 - 1870) var fodd
i Hallens socken i Jämtland. Fadern
avled på Önet i Offerdal, när Nils var
13 år. Han anses vara den främste av
de jämtländska spelmän som funnits.
Han tog emot elever, som under en
vecka fick lära sig cirka 50 låtar, mot
att de hjälpte till på gården. Enligt
John så var "Lapp-Nils" med säkerhet

upphovsman till minst 400 låtar och
melodier, men det finns många låtar
som andra spelmän påstår att "LappNils" är upphovsman till, trots att han
inte är det.
Om man ville engagera "Lapp-Nils"

John nämnde, att han på flera olika
vdgar är släkt med den mycket kände
riksspelmannen "Lapp-Nils" från
Offerdal. Mycket av det John berättade
om handlade både om olika personligheter och om orten Offerdal. Han
berättade om flera olika släktgrenar

när han var som populärast måste man
boka ett år i forväg.

både på mor- och farssidan, där många
var och är duktiga spelmän. John är på
olika sätt släkt med eller nära bekant
med flera kända spelmän från Offerdal och orterna i dess närhet.

Det mesta som John spelade kom från
västra och norra Jämtland, och han
spelade både på dur- och mollmunspel
med stor skicklighet och inlevelse.

John anser att även orten Kall i Jämtland har spelmanstraditioner och flera
goda spelmanssläkter.

till riksspelmannen John Hammarberg. Foto: Larsowe Romqn

Lyssna

John sa, att musiken loljt honom ända
sedan han var en liten "parvel". En
nära äldre släkting, som han kallade
"Farbror Pelle", var en sträng men bra
och skicklig läromästare. Orten Offer-

i västra Jämtland blev något av
ett centrum lor spelmans- och smeddal

släkten Hammarberg. Sista smeden på
farssidan var hans farfars far som fick
sluta som mästersmed cirka år 1855
då bruket han arbetade vid lades ned.
Vid ett annat bruk i närheten av Offerdal arbetade f'ra bröder Hammarberg

l6

Intresset var stort fc)r John Hammarbergs bercittelser om gamla tiders spelmön. Här lyssnarfrv. Peder Danielsson, Jan-ErikJuhlin, Daniel Sköld på
John Hammarberg samt längst tft Sten-Ove Sandell. Foto: Larsowe Roman.
Hemsida htto://arosiana.tk

Gunnilbo, Ramsberg, Bjursås och
Ore. Inom vissa områden inträdde
ett fiirfall; det gällde t ex domkyrkans tillsyn. B. blev indragen i den

stiftsbibliotekers
boksamling
Här fortsritter .från

jöregående

nummer:
Föredraget av bibliotekarie Jan Larsson
om Stiftsbibliotektets boksamlingar.
Presentationen fortsätter här med bib-

liotekets olika donatorer av boksamlingar.

Oluus Step hani B ellinus
var gift med Sven Elofssons syster. Han

öddes troligen

i

mitten av 1540-talet
som son till en kyrkoherde i Bälinge.
Han studerade i Rostock och Greifswald, blev skolmästare i Gävle, kyrkoherde i Ockelbo och i Gävle och
biskop i Viisterås 1589190. Han deltog i
Uppsala möte 1593, där han tvingades
be om ursäkt ör sitt stöd av Johan III:s
liturgi. Genom att yrka på att även kalvinismen skulle stämplas som kätteri
ådrog han sig vid mötet hertig Karls
onåd. I kampen mellan hertigen och
kung Sigismund var han wehågsen.
Eftersom utgången var oviss var det
säkert inte heller lätt att ta ställning i
denna kamp. Utan att ha deltagit i själva
domstolsprocessen skrev B under dödsdomarna mot de adelsmän som avrät-

tades

vid Linköpings blodbad

1600

och likaså uppsägningsbrevet till Sigismund. Motsättningarna mellan den kalvinistiskt påverkade Karl IX och det
lutherska prästerskapet fanns kvar. B.
blev nu misstänkt fiir samröre med ett

i utlandet
kommit i kontakt med katolicismen och
med kretsama kring Sigismund. Likaså
anklagades B. for att ha fiillt positiva
yttranden om Sigismund och beklagat
hans öde i Sverige. Detta ledde till att
B. blev avsatt som biskop 1606 men
par svenska studenter som

återinsatt två år senare.

Bellinus insats som biskop präglades
av genomfiirandet på stiftsnivå av rikskyrkliga beslut. På sina många visitationsresor övervakade han tukt och
sedlighet i socknarna. De prästerliga
uppgifterna sågs över och organiserades. Genom ändrade sockengränser
uppkom en del nya socknar, t ex

pågående översynen av bibelutgåvan

på svenska, det arbete Rudbeckius
sedan fick slutfora och som resulterade

i

Gustaf Adolfs-bibeln. Rud-

beckius fick även i uppdrag att visitera

det under

B. forfallna stiftet. De
av hans liv präglades

senare åren

av sjukdom och yttre svårigheter.
Tiderna varkrigiska och oroliga, skatterna höga och indragningar av fiirläningar som gav ekonomiskt stöd, var
vanliga. Bellinus avled 1618.
Johunnes Rudbeckius
fijddes i Almby utanflor Örebro. Släkten härstammade från Slesvig, från
byn Rudbeck nära Flensburg. Fadern
var stadsskrivare i Örebro. Efter skolgång i Örebro (han behöll hela livet
igenom en kärlek till Örebro och
dess skola), och Strängnäs kom han

till

Uppsala. (Har skolgången inom

hertig Karls hertigdöme, där motståndet mot Johan III:s kyrkoreformer var
stort, bidragit till hans senare utveck-

lade lutherska ortodoxi?) Därifrån
till universitetet i Wit-

begav han sig

tenberg

fiir

studier

i

matematik och

logik. Han blev magister där 1603.
Aret därpå blev han professor i matematik i Uppsala. Detta trots att han
hade erdudits dänster vid välrenommerade utländska universitet. Efter
ytterligare studier i Wittenberg blev
han professor Rirst i hebreiska och
sedan i teologi i Uppsala.
I Wittenberg hade han insupit nyaristotelismens och Melanchtons betoning av teoretiska kunskaper. Detta
inflytande blev en ledstjärna i hans
livslånga arbete. 1610 inrättade han
eff privatkollegium i Uppsala som en
forberedande universitets skol a.
Undervisningen där präglades av hans
stora och breda bildningsintresse. Bl a
ritade han for geografiundervisningen

kollegium den världskarta, som
1626 trycktes i Västerås och finns
bevarad i ett exemplar i biblioteket.
Hans elever kom till största delen ur
de ofrälse klasserna. R. råkade i konflikt med Johannes Messenius och
i detta

Hemsida http://arosiana.tk

dennes adelskollegium. Förhållandena

dem emellan urartade när Messenius
1613 vägrade godta valet av R. som
universitetets rektor. Båda tvingades
bort från universitetet. R. utnämndes

till hor,predikant hos Gustaf II Adolf.
Han deltog i de ryska fiilttågen 1614
och 1615. Han kritiserade i sina predikningar adelns lyx och de hårda skattebördor som de fattigare delarna av
befolkningen fick utstå. Han drog sig
inte fijr att banna kungen fiir dennes
kärlekshistoria med den gifta Margareta Slotts.
R. blev medlem i den kommission som
skulle se över Gustav Vasas bibel och
blev ensam ansvarig for den revidering
av översättningen som utkom 1618. I
samband med kungens kröning i Upp-

sala 1617 blev R. en av landets fyra
ftirsta teologie doktorer. Promotor var
Axel Oxenstierna.

År tOtS fick R. i uppdrag

att visitera

det ganska örfallna Västerås-stiftet.
Äret därpå utnämndes han till biskop i
samma stift. Här blev han aktivt verksam inom kyrkans alla områden, som
var många vid denna tid. Domkyrkan
restaurerades, folkbokforingen organiserades och fattig- och sjukvården
sågs över. Bestämmelser for den kyrkliga organisationen och administrationen i stiftet utarbetades. I protokoll
och anteckningar från möten och visitationsresor kan man i detalj följa hans
verksamhet. Hans kyrkotukt var sträng
och hans lutherska ortodoxi rigorös.
Vid sidan av folkbokfijringen är väl
hans pedagogiska insatser mest håg-

komna idag. Han byggde ut den
i Visterås befintliga skolan med ett
gymnasium efter tyska fiirebilder och
ett prästseminarium, Collegium Pieta-

tis. Han inrättade en flickskola ftireträdesvis for obemedlade flickor. Han
drog upp statuter lor undervisningen.
Lämpliga byggnader for skolan och

bostäder for lärarna uppfbrdes runt
domkyrkan. Han inforde ämneslärarsystemet och forbättrade både lärarnas

och djäknarnas ekonomi.

Lektorerna fi ck prebendeörsamlingar
runt staden och djäknegången i stiftet
organiserades. Allt detta bekräftades
av kungen vid ett av hans besök i Västerås i mars 1623.
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Domkapitlet organiserades som ett lek-

torskapitel och blev en lorebild for
andra domkapitel. Detta florhållande

till 1936.
Ett boktryckeri fijr kyrkans behov
inrättades 1621. R. kallade då till

varade

Våsterås boktryckaren Olof Olofsson

Hellsing, som tryckt Gustaf Adolfsbibeln. Tryckeriet lever idag kvar i
VLT:s tryckeri.

R. verkade även utanör stiftet. Han
fick i uppdrag att reformera den kyrkliga organisationen i Estland. Hans
forslag, grundat på 1571 års kyrkoordning och statuter for Våsterås stift,
rönte motstånd från borgarna i Reval
och från den baltiska adeln.
Den kritik han redan som hovpredikant
riktat mot adelns lyx och maktanspråk

fortsatte han med i prästeståndet. Nu
tillkom även ett motstånd mot kunsens

krigspolitik.

R. ledde prästerskapets motstånd mot
kungens och kanslerns planer på att
inrätta ett generalkonsistorium, d v s
ett klrkodepartement inom den statliga
forvaltningen. Kyrkan upplevde planerna som ett stort hot mot dess frihet.

Som ett led i skol- och utbildningsinsatserna får man se R:s stora intresse
for biblioteket i Västerås. Det gällde
att anskaffa ett så omfattande bibliotek som möjligt till g1ädje och n1'tta
for gymnasiets lärare och djäknar men
även for stiftets prästerskap. R. skänkte
en rad böcker till biblioteket och han
såg till att andra också gjorde det. Det

bestämdes t ex att sterbhusen efter
avlidna präster skulle skänka någon
bok ur prästens boksamling till biblioteket. Han utverkade också tillstånd

ör en av lektorerna Johannes Elai
Terserus att i den svenska härens
spår plocka ut böcker ur biblioteken i
Maintz till Västeråsbiblioteket. Tyvän
vet vi idag inte vilka böcker som
var avsedda for vårt bibliotek; ingenting kom fram. En mängd noter och
musikinstrument anskaflades direkt
i Tyskland av Jonas Columbus lor
musikundervisningen och sången i
kyrkan. Notmaterialet är bevarat och
utgör en del av de verkliga skattema
som finns kvar.

ningarna mellan R. och rikskanslern
ut i tull blom. 1636 lät Rudbeckius (på
nytt?) ge ut enursprungligen tysk skrift
stierna blev rasande och lät kalla biskopen till rådskammaren. Där tvingades
R. att göra avbön. Samma år var ärkebiskopsstolen ledig. R. hade ansetts

näs till ämbetet. R. fortsatte att besöka
riksdagarna, men i övrigt ägnade han
sig efter detta åt arbetet i stiftet. Han
blev sjuk 164l och sängliggande från
1644 till sin död två år senare. Han
hade som stiftschef varit viljekraftig

och orädd, ibland hård och maktlysten, vilket till slut tvingade honom på
fall. Men han värnade även om de fattiga och sjuka. Sonen Olof har vittnat
om den både hårda och "mjuka" uppfostran barnen utsattes ör. Bl a fick
de i foräldrahemmet uppleva en äkta
kärlek till musiken.

l8

spåra upp götiska handskrifter och
lämningar. Under dennatidblomstrade
de götiska tankarna och det gällde att

finnabevis ör dem. Dessutompåstods
det att bröderna Magnus i samband
med sin landsflykt på 1500-talet fort
med sig gamla handskrifter berörande

vår historia, som det nu gällde att
finna. S. hittade inga monument eller
svenska handskrifter men återvände
lastad med andra originalhandskrifter,
böcker och avskrifter från månqa bibliotek.

Återkommen

till

Sverige blev han

ceremonimästare vid Karl XI:s hov.
Nu kunde han dessutom ägna sig åt sitt
hopsamlade material. Främst var det
de ryska studierna han sysslade med.
I början av 1700-talet var hans rysklatinska ordbok klar. Karl XII befallde
att pengar skulle utanordnas till tryckningen. De många krigen och missväxten slukade dock alla pengar och

Under sina senare år drog sig S.
tillbaka till sin fiidernegård Åbylund
i Romfartuna. En stor del av sina
böcker och manuskript skänkte han
till olika bibliotek, främst Kungl.
biblioteket och Uppsala universitets-

Oxen-

självklar på posten men blev förbigången. I stället utsågs den åldrige
Laurentius Paulinus Gothus i Sträng-

ingående det ryska språket. 1689-94
reste han på nltt i västra Europa och
i Nordafrika. Han var utsänd ör att

någon tryckning kom inte till stånd.
Först fiir ca 15 år sedan kom arbetet ut
i tryck.

Efter kungens död blommade motsätt-

om de kyrkligas privilegier.

1684 kom han som medlem i en diplomatisk ambassad till Ryssland, där
han vistades i tre år. Han studerade nu

Sven Olby och Jan Larsson i samspråk om
S tift s b i b I io t e ket s b o ks aml in g ar
Foto Susanne Flygare

bibliotek. Codex aureus, en evangeliehandskrift utford i Canterbury ca750
och fiirvärvad av S. i Spanien 1690,
är kanske den mest kända av dessa. S.

avled 1727 och är begravd

Johun Gabriel Sparuenfeldt
var språkforskare, hovman och en av
Sveriges största samlare av böcker
och handskrifter genom tiderna. Han
var officersson från Västmanland och
foddes I 655. Drygt 22 är gammakeste
han ut i Europa på en bildningsresa till
bl. a. Frankrike, Italien och England.
Han vistades en tid vid droffning Kristinas hov i Rom. Överallt dit han kom
skaffade han böcker och manuskript.
Hemsida http://arosiana.tk
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Romfar-

tuna kyrka.

1769 skänkte sonsonen major Carl
Jacob Sparwenfeldt 69 volymer ur farfaderns bibliotek till Västerås gymnasiebibliotek. Det var främst ryska
böcker, varav fyra handskrifter, och
arbeten i nordisk historia och isländsk
litteratur.

for*dner på sidan 20

Nya CD-skivor

husen med sin verksamhet. Arbets-

uppgifterna hade då övertagits av
privata sjömansstiftelser. Kan beställas från SVAR for 350 kr.

Sveriges befolkning

1

Vigda & Döda
i Moras forsamlinsar

890

,,*
sw
t:t:.t:t:t:

I

Sverige har det funnits ca 50 sjö-

manshus, som upprättade register över
sj ömän och handelsfartyg.

Dessa register

ar av stort

intresse

särskilt for släktforskning och emigrantforskning. Registreringen omfattar mönstringsliggare, tj änstematriklar
och sjömansrullor som tillsammans
lägger grund

fiir

en forskningsdatabas
med uppgifter om personer samt kom-

munikations- och forbindelsemönster.
Sjömanshus som ingår är fiiljande:
Härnösand, Gamlakarleby, Västervik,
Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby och Örnsköldsvik.

',Y::
_74äS

- :... '.

'

"':::*

E$

"

a-*
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CD-skivan "Sveriges befolkning
1890" innehåller persondata om alla
som var skrivna i Sverige vid årsskiftet 1890/1891, totalt nästan 4,8
miljoner människor. Uppgifterna är

hämtade ur Arkions (avdelning i
SVAR/Riksarkivet) databas över Statistiska Centralbyråns husflorhörslängdsavskrifter.
För släktforskare är CD-skivan Sveri-

befolkning 1890 mycket användbar. De nya sökfunktionerna gör att
man mycket lätt kan återfinna barn
utan efternafirn, genom att använda
sig av fakta rörande familjemedlemmarna, såväl foräldrar som syskon.
ges

ömanshusinstitutionen grundades på
1748 års kofferdireglemente, där riktlinjer och program drogs upp ör ett
ör svensk sjöfart gemensamt sjömanshus i Stockholm. Reglementet
betonade den sociala uppgiften, arbetsformedlingsuppgiften och åliggandet
att medla i tvister mellan bef;il och
manskap. 1753 inrättades sjömansSj

huset i Göteborg, och det blev så
småningom regel att varje stapelstad
skulle ha sitt sjömanshus. 1796 hade
38 stapelstäder (därav flera i Finland)
egna sjömanshus. Någon skyldighet
att inrätta sjömanshus fanns dock inte
örrän 1864. Från att ursprungligen ha
varit en sjuk- och understödskassa åt
sjöfolket kom sjömanshusen att utöva
en viss del av statens kontrollerande
verksamhet. I 969 upphörde sjömans-

Det fungerar på samma sätt som

i forbundets tidigare CD. Man kan
söka på de flesta ingående f;ilt som
ör- och efternamn, ftidelseflorsamling eller land, fijdelseår, boendeör-

En CD-skiva som innehåller mer än
66 000 personer, över samtliga vigda
par (17 065) och avlidna personer

i alla Mora's ftirsamlingar
(Sollerön, Venjan, Våmhus och Mora)
från de äldsta kyrkoböckerna från
1660-talet fram till 1930.
(49 282)

Uppgifter som ftirekommer är forutom namn, datum och bostadsort,
även i ftirekommande fall dödsorsak,
yrken, make/maka, foräldrar samt
andra anteckningar. Alla namn och
orter är normerade.
För perioden fuän 1904 till 1920 finns
även avlidna på Mora sjukstuga samt
Mora länslasarett med, vilket innebär
att dven människor från närliggande

socknar ftirekommer. Man kan söka
på valfria uppgifter och även se var
personernas hemorter är belägna.
Skivan kan beställas från Ovansiljans
släktforskare for 395

r<r.

Tel0250-354 41, Lasse Stjernlöf

samling och ort eller yrke.
Pris: 495 kronor for medlemmar (595

lor andra).

Hemsida http://arosiana.tk
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Malmöhus län

DVD-skivan
"Häradskartor"
DVD-skivan "Hdradskartor" innehåller
bilder av 1.596 s k häradsekonomiska
kartor som är framtagna under perioden 1859-1934.
Kartorna har hög upplösning där minsta
torp är tydligt angivet.

14 av Sveriges dåvarande
kompletta:

24 län

är

Kristianstads län
Blekinge län
Hallands län
Göteborgs och Bohus län
Älvsborgs län
Skaraborgs län
Östergötlands län
Södermanlands län
Örebro län
Värmlands län
Västmanlands län
Stockholms län
Uppsala län
För Kopparbergs län ingår Grangärde
tingslag forutom de gränstrakter som
finns med i kartorna flor andra län.
FörNorrbottens län ingär 12 kartblad
som täcker den sydöstra halvan.
På DVD-skivan foljer det dock med
både olika aktuella webbläsare och
nödvändigt plug-in-program.

Kartorna på DVD-skivan kan också
sparas ner i bmp-format.
OBS! DvD-skivan går inte att köra
i en DVD-läsare fiir videofilmer avsedda att spelas upp på

TV!

Klubbens egna CD-skivor

menderat RAM-minne 64 Mb eller
mer. Webbläsare Explorer 4.5 eller
senare, Netscape Navigator

4.7 eller

senare.

Fungerar även med Mac OS

X

eller

9.

Ledigt hårddiskutrymme 3,4 Gb om
man vill lägga ner allt på hårddisken,
annars 300 Mb for temporärfiler som
kan bildas vid utskift.
fortsrittning från sidan I B.

Petrus och Sumael Sernsköld
var prästsöner från Svärdsjö i Dalarna.
Släkten härstammade från Västervåla.

Fadern, Samuel Erik Sernander, hade
liksom sönerna gått i skola i Västerås
och en tid varit rektor där.
Petrus S. var lagman i Dalarna. Md sin
död1779 testamenterade han 22 historiska böcker till biblioteket. Vid samma
tillfiille skänkte brodern Samuel ytterligare 29 böcker. Han utlovade samtidigt att ännu flera böcker skulle komma
biblioteket till del senare. Båda brödernas bokgåvor skedde i tacksamhet
över vad skoltiden i Västerås hade givit

1. Söder i våra hjärtan (Söderskivan)

dem

2. Sveriges

Samuel S. blev efter studier i Uppsala
statlig ämbetsman. Som erkänsla for
sina insatser erhöll han så småningom
landshövdings titel. Hans kanske främsta "fritidsintresse" var latinska språ-

dödbok 1950-1999
3. Ättlingar till Johannes Rudbeckius 1620-1900

4. Register till Släkt och Hävd 1950-1999
5. Svenska ortnamn
6. Falu-Kuriren 1894-1928, artlklar om emigranter
7. Bouppteckningsregister Uppsala län
8. Norbergsskivan
9. Namn ur hammartingsprotokoll, Värmland, Öster- och Västerbergslagen
0. Klara-skivan (Stockholm)
1 1. Bjärka-Säby (Östergötland
12. Smedskivan nr 3 (ny utgåva)
13. Mormonernas CD-skivor över Skandinavien
1 4. Soldatskivan (soldatregistret)
15. Gamla Stan under 750 är
16. Sveriges befolkning 1970
1 7. Bouppteckningsregister Södermanlands län
18. Begravda i Stockholm

1

19. Emigranten 2001

20. Moraskivan
21. Sveriges Befolkning 1890
22.Hdradsekonomiska kartan på DVD

i form

av kulturella upplevelser.

ket och litteraturen och han var en
skicklig latinist. Delar av sin formögenhet testamenterade han till stipendier vid Västerås gymnasium och

Västmanland-Dala nation i Uppsala.
Andra medel gick till sjuk- och fattigvård i Stockholm och Svärdsjö. Hans
bibl iotek delades mel lan Åbo akademi,
där S. varit kanslisekreterare i många
år, och Västerås gymnasium. Han dog
ogift 1797 . Samma år kom 232böcker

främst i klassisk filologi och litteratur
till biblioteket. (Filologi:tolkning och
behandling av äldre texter.)
Testamentsexekutorn hovsekreteraren

23. Sjöfolk - Sjömanshusdatabas
Dessa kan hyras av Gunnar Andersson (adress sidan 2) veckovis for 20

kr/st och vecka.
20

Systemkrav: DVD-läsare, Windows 9 8
eller senare, 16 bitars f,årg, rekommenderad upplösning 1024x768, rekom-
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Gustaf Björk tillfogade ur egen samling ett tyskt uppslagsverk från mitten
av 1700-talet i 65 foliovoluner.

Carl Fredrik Muhrbeck

Nytt från SVAR

Arns rike

tillhörde en släkt med anknytning till
främst Skåne och Blekinge. Fadem
var superintendent vid amiralitetet i
Karlskrona. M. blev amiralitetspredi-

Via ett nyhetsbrev från SVAR har vi
fätt reda på att man har gjort en del
prisjusteringar från och med den 1
januan2004.
Nytt pris vid köp av mikrokort är
20 kr/st. Lån av mikrokort är ofiirändrat 20 kr/volym. Dessutom har
man infort en enhetsavgift ör porto
och emballage om 25 kr/lånetillf;ille.

Historiker var länge överens om att
Sveriges vagga stod i Uppland. Motståndet mot detta synsätt utgjordes

kant 1775 och amiralitetspastor 1792.

Tre år senare blev han teol. dr och
utnämndes till biskop i Visby. På väg
till sin biskopsvigning i Uppsala domkyrka avled han hos sin svåger Johan
Gottmark, teol. lektor i V?isterås och
prost i Badelunda. M. lämnade efter sig
ett bibliotek omfattande ca 3.200 volymer. Många av dem var sällsynta, flera
var dessutom bundna i vackra band.
En katalog över beståndet (med stora
felaktigheter) utarbetades och trycktes
i Greifswald. Tanken var att biblioteket skulle säljas i Lund. Men hans
släktingar prosten Gottmark och Lars
Kihlman, senare prost i Kumla i Viistmanland, ändrade sig och såg till att
boksamlingen skänktes till Västerås
gymnasiebibliotek.

Lars Benzelstierna
tillhörde på f;idernet den kända lärdomssläkten Benzelius. Hans farfaE
Erik Benzelius d.ä. och tre av hans farbröder var ärkebiskopar. Namnet Benzelius kommer av släktgården Bentseby
i Luleå socken. 1719 adlades några barn
till Erik Benzelius d.ä. med namnet
Benzelstierna. På mödernet var Lars

B. barnbarn till Skarabiskopen Jesper
Svedberg och systerson till Emanuel
Swedenborg.

I 7 19

socken i Dalarna. Fadern
Lars B. var bergmästare och bl.a. direk-

tör vid Hällefors silververk. Han blev
så småningom bergsråd och fick landshövdings titel. Lars d.y. studerade i
Uppsala och Lund och blev professor
i grekiska och teologi i Uppsala och
foljaktligen även prost i ett par fiirsamlingar utanfiör Uppsala. 1759-1800 var
han biskop i \4isterås. Han bevistade de

flesta riksdagarna under sin biskopstid

och blev ftirtrogen till Gustaf III. Han
lade ned ett nitiskt arbete som biskop
och visiterade ofta och gärna fiirsamlingarna i det stora stiftet.
Efter hans död skänkte hans döttrar en
del av hans boksamling till biblioteket,

I TV-serien Arns rike är detta ämne på
nytt en stridsfråga.

Med svearikets vagga menas den
Det blir en kännbar kostnadsökning
(+125 o ) om man bara lånar en
volym åt gången.
Våsterås stadsbibliotek kommer att ta

ut dessa avgifter från och med den
1 februari.

debatt som ftirts angående uppkomsten av Sverige som stat. En populär
uppfattning är att landets historia har
skapats på felaktiga premisser. I V?istergötland har ifrågasättandet länge
ftirekommit.

SVAR har slutat att mikrofilma kyrk-

böckerna (1895-1991) och har övergått till att digitalisera dem istället.

På 1930- och 1940-talet forsökte

Regeringen har tillsatt en utredning
(Dir 2003:122) som skall undersöka

böcker påvisa att Eddans landskap var
att söka i Västergötland.
På l960talet fortsattes hans arbete av
Holger Bengtsson.

örutsättningarna flör tillhandahållandet av det digitala materialet. Under
tiden är det tillgängligt iArkir.verkets
forskarsalar med en sekretessgräns
pä 70 år, och på Internet (Digitala
forskarsalen), med sekretessgränsen
100 år. Digitala forskarsalen
(www.forskarsalen.ra.se) kräver ett
abonnemang ä 350 krlår, men är även
tillgängligt på datorn i släktforskarrummet.

www.nad.ra.se

foddes han på Starbo

i Norrbärke

främst av amatörforskare som hävdade
att vaggan stod i "Götalandskapen".

Den Nationella Arkivdatabasen
NAD) är en sökbar databas som
innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och
museer. NAD byggs upp genom sammanläggning av olika arkivdatabaser, som i sin tur representerar en
lång rad arkivforvarande institutioner
i Sverige.
Sedan 1995 finns NAD på cd-rom
och just nu pågar arbetet med att successivt tillgängliggöra NAD dven via
Intemet. I ett och samna söksystem
blir det nu möjligt att både söka information om arkiv och samlingar runt
om i landet och direkt beställa mikrofilm från SVAR.

ingenjören Carl-Otto Fast

i

en serie

På 1970-talet vaknade ett folkligt
intresse i Västergötland ör landskapets tidiga historia. Lokala historiker
som Verner Lindblom och Mac Key
och inte minst TV-producenten Dag

Stålsjö gjorde sitt till for att sprida
teorin att Svearikets vagga och självaste Uppsala hade stått på sluttningen
av Kinnekulle.
Äsiktsskillnadema mellan olika forskare i den så kallade västgötaskolan
är dock stora. Teorierna blev allmänt
kända genom Stålsjös TV-serie som
visades i sex avsnitt 1981-82. Serien

f?illdes

av

Radionämnden

då

den

ansågs strida mot radiolagens krav
om opartiskhet och saklighet. Nämndens utslag blev mycket omdebatterat.
Stålsjö fiilldes även 1991 på liknande
grunder sedan han gjort en programserie om Birkas läge. Det återstår att
se vad som händer denna gång med
TV-serien Ams rike.

en av de sista stora donationerna.
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Yära register
Klubbens olika dataregister har 118 858
poster registrerade enligt folj ande:
Våsterås
Köping stadsfiirsamling
Alunda (CJän)
Födda 1779-186T 603lposter Födda 1930-1924 8176poster Födda 1622-1714 6308poster
Födda 1803-1871 7392poster
Döda 1733-1766 lT32poster

Ramnäs

Döda 1775-1779 550 poster
Döda 1727-1731 ca700 poster Döda 1790-1866 10268 poster
Arboga
Födda 1858-1859 206 poster Döda 1743-l762tillsammans Vigda 174l-1758 506 poster
Inflyttade

Sevalla

Badelunda

Födda t684-1716 632 poster Födda 1667-1686 123 poster
Födda 1775-1927 4592poster Födda 1836-1920 1702poster
Vigda 1860-1863 22 poster

1834-1850 2837 poster
1879-1885 3307 poster

Irsta
Födda

1920-1924 184 poster

Köping landsfiirsamling
Födda 1775-1919 6449 postel

Våsterfärnebo
Födda 1648 - l97l 29 730 poster
vigda 1689 - 1975 6 965 poster
Döda 1689 - 1971 20 446 poster

Har du dina rötter i Gillberga, Listao Oja
eller Västermo ftirsamlingar i D-län?
Eskilstuna - Strcingnäs Släktfurskarforening anordnar i
s amarbete med de berörda ltemby7dtforeningarna :

Anbytardag i

Lista Sockengård
Lördagen den 24 April 2004 kl. 10.00

- 15.00

A'r du intresserad att varq med så vill vi ha din
anm(ilan så snqrt som möjligt,
dock senast 26 Mars 2004 till:
Karl-Inge Karlberg
Mellanvägen 35
633 69 SKOGSTORP
Tfn: 016 - 252 57
E-post: beirut@mbox3O I .swipnet.se
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Vi hälsar alla nya medlemmar under hösten 2003
hj ärtligt välkomna till Västerås Släktforskarklubb
Gunnel Martinson

Börje Engqvist

Våsterås

Västerås

Kenneth Östman

Wei Öhlund

Västerås

Wanja Löfstrand
Västerås

Staffan Cervin-Ellqvist
Våsterås

Stefan Fredriksson
Sala

Margret Björkstedt

Johan Andersson
Västerås

Bo Holmgren
Västerås

Hans Ohlsson
Västerås

Västerås

Västerås

Gunilla Bergvall
Sven-Bertil Andersson
Västerås

Yvonne Tillenius

Björn Lagergren

Västerås

Västerås

Jouni Tervalampi
Västerås

Sture Larsson
Västerås

Antalet medlemmar 2 003 - I 2-3 I :
464 st
Antalet medlemmar 2 002- I 2-3 I :
443 st
Ökntng 2003 med

2l st

Vårresa till Uppsala, Landsarkivet (ULA) och SOFI
Lördagen 15 maj
Besöket hos Landsarkivet startar kl. 09.00 och den guidade visningen hos dem startar
k1.09.30, visningen tar c:a 1 tim o. 15 min.

Därefter blir det en guidad visning hos Språk- och Folkminnesinstitutet (SOFI).
Den visningen beräknas ta I,5 - 2timmar. De avdelningar som år vtdtalade hos SOFI
är orts- personnafirn samt folkminnen. Medtag "fika"-korg for formiddagen. Gemensam måltid blir det efter kl. 15.00. V.g. tala om om ni vill ha fisk, kött eller vegetarisk
mat. (Måltiden ingår ej i priset)
Om det blir tid över så finns det möjlighet till egen forskning på Landsarkivet.
Alla grupprummen är bokade : 14 platser. Möjlighet att boka fler platser finns när vi
kommer till ULA. Kostnad for resa och guidntng220 kronor.
Anmälan senast 2004-03-31 till
Sten-Ove Sandell, Tel 02I-620 65 E-post s-o.sandell@teha.com eller
Larsowe Roman, ,TeI021-35 86 91 E-post larsowe.roman@tele2.se

Hemsida http://arosiana.tk
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Avsändare:
Västerås Släktforskarklubb
c/o Sven Olby

FORENINGSBREV

SVERIGE

Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås

PORTO BETALT

Vårens program
Tisdag L7 februari kl. 19.00 Föredrag av Bertil Larsson
"Området Jakobsberg"
Videofilm och diskussion. Möjlighet till "gaggafton".
Lokal: "Box 2'0, Culturen, Kopparlunden
Anmälan senast torsdag 12 februari till
Sven Olby, Tel 021-204 94 E-post sven.olby@hem.utfors.se
Susanne Flygare, Tel 021-84 i I 11 E-post susanne.flygate@tele2-se
Torsdag l1 mars kl. 19.00Årsmöte
Besök av nya riksarkivarien Tomas Lidman.
Lokal "Box 2", Culturen, Kopparlunden
Anmälan senast torsdag 5 mars till
Sten-Ove Sandell, Tel 021-620 65 E-post s-o.sandell@telia.com
Larsowe Roman, , Tel021-35 86 91 E-post larsowe.roman@tele2.se

Torsdag I april kI. 17.30 Möte fiir nya medlemmar.
Lokal: Släktforskamrmmet, Stadsbiblioteket
Personlig inbjudan till nya medlemmar.
Tisdag 20 april kl. 19.00 Föredrag av Ulf Berggren från

Smedstäktfiireningen om "Smedsforskning".
Lokal: "Box 3'0, Culturen, Kopparlunden
Anmälan senast torsdag 15 april till
Sven Olby, Tel 021-204 94 E-post sven.olby@hem'utfors.se
Susanne Flygare, Tel 021-84 11 11 E-post susanne.flygate@tele2-se

Lördag 15 maj c:a k1.08.00 Vårresan; Arkivresa till Uppsala
Landsarkivet och SOFl-arkivet. Läs mer på sidan 23.
Var och en tar med sig "Fikakorg" till formiddagen.
Gemensamt äter vi efter arkivbesöken.
Anmälan senast 2004-03-31

till

Sten-Ove Sandell, Tel 021-620 65 E-post s-o.sandell@telia.com
Larsowe Roman, , Tel021-35 86 91 E-post larsowe.roman@tele2.se

