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Släktforskardagarna ar över för denna gäng

Åres slälrtforskardagar genomfördes i Östersunds Folkets Hus. I vintertrödgården strömmade solljuset in genom glastaket på gott och ont. Besökarna trängdes och trivdes bland böcker CD-skivor och datorer Foto: Susanne Flygare
Jämtlands Läns Släktforskare alrangerade släktforskardagar i Östersund
den 13-15 augusti. Det hela ägde rum

Giftmordet i Norra
Börringe år 17 55

på Folkets hus i Ostersund och evenemanget innehåll utställningar, fiire-

Torsdag 2 september kl. 19.00,
Två kloka gummor visar läkekonst från fiirr
Ann-Christin Bergström och Vivianne Liljeholm från Arboga berättar

drag och konferenser.
På fredagen började man med ord{tirande- redaktör- och cirkelledarkonferens. Ett tema var bl.a. Rötters framtid.
Är Rötter en del av forbundets hem*

och demonstrerar.
Lokal: IOGT, Slottsgatan 6.

sida, eller är fiirbundets hemsida en
del av Rötter? Eller varken eller?

På lördagen höll släktforskarfiirbundets rikstämma. Västerås Släktforskarklubb representerades på stämman av
Ulla Sköld och Gun Envall-Larsson.
Lcis mer om skiktforskardagarna

sidan

3.

på

Höstens program
ner ni på sista sidan

". -"-a.ES

:-"-

:ir - i aweffi

Läs mer om ruskigheter tmder

17))-talet på sidan

B.

Anmälan senast söndag 29
augusti till
Sven Olby, Tel021-204 94
E-post sven. olby@hem.utfors. se
Susanne Flygare Tel 021-84 I I I I
Epost 841111@tele2.se

fiir år 2004

Våsterås Släktforskarklubb
Orgnr: 878001-8324
rssN 1402-300

Styrelsen

Föreningen bildades 1963 och har till
ändamål att fiörena dem som är intresse-

Ordflorande Sven Olby,
Ragnaröksgatat 12,'7 23 55 Våsterås

rade av släktforskning och liknande forsk-

Tel 021-204 94

ning.
\4 har nu 478 medlemmar.

E-post sven.olby@hem.utfors.

Vi är anslutna till Sveriges Släktforskar-

Vice ordforande Peder Danielsson,
Frödings vä97,723 34 Våsterås
Tel021-14 05 47 E-post

fbrbund.

Medlemsavgift 120 kr.
Familjeavgift 150 kr

se

Ordföranden har ordet
B ostads

724 69 V?isterås Tel02l-35 86
E-post owerom@tele2.se

S I ri lafo

9l

Tel02l-12 35 48 E-post
gunnar. andersson.vasteras@ebox.tninet.

r s knr kl ub b e n s

Giftmordet i Norra Börringe

år 1755
se

Tyska

skikingar

Åter till fridernas marker

I2

Ledamot Karin Jyrell,

Antavla Anna Maria
Andersson (fBoberg)

53

Träsnidarvägen 61,
724 7 | Våsterås
Tel 021-84 11 1l
E-post cognati@tele2.se

E-post karinjyrell@swipnet.se

Västerås

Suppleant Susanne Flygare,

Träsnidarväg en 6l , 7 24 7 I V?isterås
Tel 021-84 ll 11
E-post susanne.flygare@tele2.se

Kungsåra lqtrka

I4

Kungsårabrinken

I5

Smedsltiktforshting

I6

Kyrkob

723 50 Visterås
se

Birgitta Roman
Kungsågelgatan 38,
724 69 Våsterås
Tel 021-35 86 91

10
11

Stolphusgata n 4. 723
Tel 021-84 15 88

Tel 021-80 46 35

B

Möte med nya medlemmar

Tidningsredaktör och Webmaster
Leif Svensson,

Orkangatan 4,

7

årsmöte

Knektvägen 5, 730 7 | Salbohed
Tel 0224-74 ll lr
E-post j anerikj uhlin@telia. com

Ledamot Jan Erik Juhlin,

tion www.arosiana.se

Redaktionskommitt6:
Ulla Sköld,

4l:a

Kassör Gunnar Andersson,
Soldatgatan 8,723 45 Våsterås

samt av redaktören eller redaktionskommitt6n. Alla artiklar som är undertecknade
med fet stil är insända av medlemmar i
klubben.
På vår hemsida hittar du aktuell informa-

området Jakobsb erg

och dess tillkomst

Artiklar, tips och uppslag mottages tack-

I 3 5869 I

Nya i styrelsen

Sekreterare Larsowe Roman,
Kungsfigelgatan 38,

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

E-post br02

Östursund

canor ama@v asteras2. net

Junioravgift under 25 år 20 kr
Postgironumm er 9 6 054-2
Upplaga 650 ex.
Lösnummerpris: 20 kr

E-post ulla. skold@privat.utfors.

Slöhforskardagarna i

es ö

k

och

hu sfi) r h ö

r

Förbundet

Våra register

22

Revisor Bernt Storm,
Uniformsgatan 6.723 50 Västerås

Klubbens mikrokort

22

E-post b.storm@telia.com

Nya medlemmar

ZJ

Revisor Lennart Jonsson.
Lerkärlsg. 13,723 5l Västerås

Klubb ens egna CD-s kivor

ZJ

Tel02l-41 65 24

Höstens program

24

Tel02l-14 72

+ GF

21

38

@hotmail.com

Annelie Hellman
Allestigen 7 B,

17

Suppleant Lars Nor6n,
Bogvägen 4,723 48 Västerås
Tel 021-18 48 89
E-post norben@bredband.tiscali. se

12214 V?isterås
Tel.021-14 93 56

E-post lennart 33@swipnet.se

E-post 35 hellman@telia.com

Valberedning
Sten Ove Sandell

Materialansvarig
Gun Envall-Larsson,
Krysshammargränd 4,

Rosenlund. Sevalla. 125 95 Västerås
Tel 02 l-620 65 (sammankallande)

aa

E-post s-o. sandell@telia. com

724 64 Västerås
TeI 021-13 16 42
E-post b-v.larsson@spray. se

wvvw.aroslana.se
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Släktforskarda garrra
i Ostersund
Sveriges Släktforskarlorbund har valt

ny styrelse och bestämt inriktningen

met sorn genomflorts under se senaste
två åren. - För fiirsta gången foljer forbundet numera lagen i sin redovisning,
sade bl.a. LenaA. Löfström, och lockade fram ett och annat skratt under en
annars allvarlig stämma.

av verksamheten ftir det kommande
året. Det skedde under värdiga former
och skickligt ordlorandeskap av Per

Lena A. Löfström och Äke Kjellqvist
samt stämmans ordfiirande medblom-

mor av örbundssekreteraren Gunvor
Hjärtström. Därefter var det dags att
kliva ut i det vackra vädret. Eller
kanske ta ännu en titt i utställnineslokalerna.
Hans Egeskog
(Saxar ur Rötters hemsida)

Söderberg.

Förhandlingarna präglades

Slutligen avtackades avgående styrelseledamoten Sam Blixt, revisorerna

av god

anda och innehöll inga egentliga stridigheter. Den enda punkt på dagordningen som drog ut på tiden var valen

till

fem nya styrelseledamöter.

' Bjöm Fredriksson (omval)
' Anna-Karin Westerlund (nyval)
'

'
'

Anette Carlsson (nyval)
Jan Nilsson (omval)
Kent Lundvall (omval)

I

övrigt valdes Ove Olsson (omval),
Stig Aronsson, Löddeköpinge och
Karl-Cöran Backgård. Äkersberga

I DIS-Aros montervarfnv. Gun Envall-

Larsson, Bertil Larsson, Daniel Slöld
nyfil*ta på vad Leif Svensson t.h. hade
att visct besöknrna.

Foto: Susanne Flygare
120 delegater deltog i riksstämman.
Susanne Flygare.

futo:

till

revisorer resp. revisorssuppleant. Och till valberedning
omvaldes Olof Cronberg (sammankallande), Jojje Lintrup, Elisabeth Leek
och Eddy Winborg, samt nyvaldes Bo
1båda nyval)"

o*i

Persson, ÖGF.

Innan dessa val genomf,ördes hade

Välkommen

dock de allra flesta av stämmobesluten
redan fattats. Bland annat fick Ted Ros-

vall fiirnyat fortroende for ytterligare
tvä är som ordforande. Det beslutet
togs enhälligt. Den fråga som, utöver
styrelsevalen, tog mest tid i anspråk,
var verksamhetsberättelsen och bokslutet. Den avgående styrelsen tvingades konstatera att man inte levt upp till
kraven i stadgarna om när alla stämmohandlingar skall finnas tillgängliga
lor delegaterna. Det var t.o.m. så att
den slutliga versionen av revisionsberättelsen inte levererades florrän då
deltagarna satt sig tillrätta i salen.
- Vi kan bara be om ursäkt. Det finns
forklaringar men de skall inte ses som
bortforklaringar. Vi kan bara lova att
bättra oss på denna punkt, sa Ted Ros-

vall.
Förklaringarna stod sty'relsens ekonomiansvarige Kurt Modig och revisorn
Lena A. Löfström flor. Och problemen bottnade i stor utsträckning i den
omläggning av bl.a. bokforingssysteArosiana 2OO4-2

till

Porten mot Väster
S1äktforskardagar
Stundtals var det många besökare
som trringdes efter årets nyheter bland
montrarna. Foto: Susanne Flygare
Innan Per Söderberg avslutade stämman presenterades också vilka som
utsetts till Årets arkiv och Ärets bibliotek. Det blev Vadstena landsarkiv
"...ett modernt landsarkiv i gammal
miljö", och Bodens bibliotek. Inte
minst det senare beslutet mottogs med
jubel bland stämmodeltagarna.
Christer Engstrand från Föreningen
Släktdata hälsade så alla deltagare välkomna till nästa års stämma, som skall
hållas i Kristine kyrka (Tyska kyrkan)
i Götebors.
www.arosiana.se

Götebors
26-27-28 augusti 2005
med Sveriges Släktforskarförbunds Riksstämma
Huvudarrangörer

DIS-VÄST
GöteborgsRegionens Släktforskare
S1äktdata

Hemsida:
www. s lakt data. or gl gb 9200 5 I
3

Nya i styrelsen

nW!!!

Senaste

Ny CD
Sveriges Befolkning
1 980
För forskare är CD-skivan Sveriges
befolkning 1980 en guldgruva. Aldrig
tidigare har ett så omfattande databaserat material

åldersPen-

sionär sedan åtta år. Flerårig medlem
i klubben, men tyvärr fortfarande på

nybörjarnivå. Detta trots Larsowe
Romans oerhört välkomnande motta-

gande och introduktion i klubben, i
samband med att jag blev medlem.

t946.

År uppväxt i Eskilstuna kom till Sal-

områdena är otaliga.

bohed 1991.
Har släktforskat sen 1997.
Min forskning är till största delen
nere i Skåne runt Trolle-Ljungby, Ivetofta på min fars sida.
På morssidan är det Norrbotten med
Överluleå som utgångsPunkt.

Håller även på i Västerfårnebo på min

Tack vare ett enormt jobb av Leif

sambos sida.

Svensson har j ag ffitt struktur på "arve-

Har varit med i Våsterås släkforskarklubb 2-3 är. Har i år blivit invald som
ordinarie ledamot i styrelsen.

gods" om min farfars anf;ider, som
mina idoga fastrar samlade uppgifter

ör

gemene man i Sverige. Här finns Persondata om drygt 8,3 miljoner Personer som bodde i Sverige i november
1980 (for Göteborgs och Bohus län
året efter eller innan). Användnings-

Hej jag heter Jan Erik Juhlin fodd

Mitt namn är Lars Nor6n,

blivit lätt tillgiingligt

Sveriges Befolkning 1980 finns nu
i klubbens ägo. Kontakta vår kassör
GunnarAndersson fiir mer information se sid 2.
s:-.*
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om på 1 950-talet. De tog hj älp av fack-

män i V?istergötland. Några aktuella
släkter: Nor6n (troligen efter Norgården, Jällby) - tidigare Ambjörnsson
(1600talet) - samt Bielke, Bröms
Dannerhielm och många fler. Många
bönder, en del knallar, soldater och
präster och enstaka ur adelsståndet.
På min mors sida har jag hittat lantbrukare och bergsmän i Bergslagen
( Nora, Pershyttan och närliggande

Hälsningar

orter).
Med Leifs hj älp har vi kommit till kung
Erik Emundsson av Svea på 800-talet
- medAlf Henrikssons, Snorre Sturlasons och sagans hjälp, Erik Edmunds-

invaldes Lars Nor6n, Lennart Jonsson
och Jan Erik Juhlin, av vilka två presenterar sig här bredvid.

son anfader, Halvdan Snälle (låter
betryggande) av Sköldungaäften. På
600-talet(!?).
Som synes ryms både fantasi och
drömmar- men loga av riktig forskning- i mina egna insatser. Men jag
trivs bra i vår klubb ändå!
Med wekan åtog jag mig att bli suPPleant i styrelsen fiir ett år - vi får väl se

Jan

Erik

Tack

Sv

till avgån gna 2004

Vid ett årsmöte brukar det bli forändringar i styrelsens sammansättning, så
även denna gång. Anne-Lie Hellman,
Börje Bertills och Sten-Ove Sandell
ställde inte upp till omval, så istället

Anne-Lie har varit suPPleant i 2 är,
Börje revisor under lång tid och StenOve redaktör och ledamot som bl.a.
ordnat med fikat till våra möten under
många år.

Jag tackar er alla så mycket for allt
arbete ni lagt ner for klubben, och
hälsar de nyvalda välkomna i gemenskapen.

Ordforanden

hur det går!

eriges B efoiloing I 9 B 0 fungerar p å

sammq sätt som Sveriges

Befzlhing

1970. Ni kan söka på boendeort,födel'

seort, län resp landskaP. Personer
boende på semma adress m.m
Red.anm.

Västerfårnebo CD
Vår CD fiirVåsterfårnebo är
uppdaterad enligt fiiljande:
Födda: 1648-1971 (29730 Poster)

Vigda: 1689-1975 (6965 Poster)
Döda: 1689-1971 (20446 Poster)
Registerfilerna är i excel-format.

Priset fiir denna skiva endast
300:- inkl frakt.
Beställ hos Sven Olby,
Tel02l-204 94
E-post sven.olby@hem.utfors.se

Lars Nor6n.
4
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Ordforanden har ordet
Vi släktforskare brukar ju besöka kyrkogårdar, ör att leta efter anhörigas
gravstenar. I maj var jag i Rom och
besökte riktigt gamla gravar, nämligen
katakomberna. Detta har jag önskat
göra ända sedanjag gick i skolan och
läste historia. Guiden sa att vi skulle
glömma det som står i skolböckerna,
att de kristna sökte skydd i de underjordiska gångarna. Romarna visste var
gravama fanns, och det skulle vara
mycket enkelt for dem att blockera
ingångarna och sedan döda dem som
befann sig under jorden.

Rom är en märklig stad, där stora
delar av centrum består av flera tusen
år gamla ruiner. Så fort någon sätter
spaden i jorden hittar de gamla lämningar, så det har inte ändrats mycket
florutom på 3O-talet, då Mussolini rev
en del hus for att skapa en paradgata.

Som turist och fotgängare gäller det
att se upp, fiir trafiken är intensiv och
Vesporna kör sicksack mellan bilar
och filer. Ingen stannar vid övergångsställena, fiirrän du går ut i trafiken! Vi
klarade oss dock helskinnade därifrån,
och hann med att besöka en hel del
sevärdheter.

Arrivederci
Sven

KATAKOMB

foll i glömska sedan relikerna flyttats
in till staden. Utforskandet av dem

Katakomb ursprungligen benämning
på den underjordiska begravningsplatsen vid kyrkan San Sebastiano i
Rom ("in catacumbas"), sedermera
allmän benämning på underjordiska
begravningsplatser, ofta med omfattande gren- eller näwerk av uthuggna

inleddes under början av I 600{alet.
Katakombernas gångsystem, av vilka
några ligger 20 m under markltan och
uppnår en längd av 12 km, höggs ut
av specialiserade arbetare, s.k. fossores. Till gravgångarna anslöt även
kammare. cubicula. som ibland var
avsedda for dödsmåltider, refrigeria,

gångar med gra.,nischer.

De antika katakomberna i Rom, vilka
behandlas nedan, är de mest välkända.

Andra antika katakomber finns bl.a.
i Syrakusa, i Sousse i Tunisien, i
Alexandria och på Malta. Från sent
1700tal härrör katakomberna i Paris,
som inrymts i gamla stenbrott.

Bruket

av

underjordiska begravningsplatser i Rom uppkom under
forsta århundradet e.Kr. som ett led
i en utveckling som omfattade såväl
anhängare av den romerska religionen

som judar och kristna. Den främsta
orsaken var troligen utrymmesbrist;
till detta kom judiska och kristna krav
påjordf;istning av döda istället fiir kremering.
Enstaka anläggningar, däribland
Peterskyrkans nekropol, var från begynnelsen belägna ovan jord. Flertalet
är dock uthuggna i den mjuka tuffstenen längs med huvudvägama utanfiir
Rom.

PS

De forsta katakomberna uppstod i

Angående kyrkogårdar så fick vi en
ny begravningslag 1999, som säger

anslutning till privata, underjordiska
familjegravar, s.k. hypogöer. Omkring

att varje grav skall ha en gravrättsinnehavare, ofta den avlidnes maka

200 e.Kr. tog kyrkan över ansvaret
for flera anläggningar fiir att fiirsäkra
medlemmarna en värdig begravning.
Nu uppkom de "egentliga" kata-

eller make. När hon eller han dör över-

går gravrätten automatiskt till ett av
barnen. Denna gravrätt måste dock
fornyas efter 25 år, for att inte gå fiirlorad. När tidsgränsen närmar sig, sätts
en skylt om detta upp vid graven, och
en annons sätts in i lokaltidningen. Om
ingen hör av sig, kan graven tas bort!
Många gravstenar från 1900-talet och
tidigare är i uppenbar fara.
DS
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kombema med sina stora gångsystem.

Från 200- och 300-talen finns även
judiska katakomber. I vissa anläggningar blev m artt"rgravar centra, ibland
fbrsedda med kapell, som t.ex. den

s.k. "påvekryptan" i San Callisto. Att
katakomberna skulle ha tjänat som
gömställen och kyrkorum under fiir-

ft)ljelser är en sentida missuppfattning.
Strömmen av kristna pilgrimer foranledde omfattande restaureringsarbeten
under påven Damasus. Från 400-talet
översavs katakomberna successivt. De
wvvw.aroslana.se

ibland var rena gtavkammare. Loculus, den typiska gravformen, är en
avlång, igenmurad nisch i gångens
vägg. Nischen fiirsågs ofta med ett
märke eller en inskrift. En huggen
valvbåge över graven, arcosolium, var
mer kostsam och ftirekommer oftast i
rika gravar i cubicula.
Från ca 200 e.Kr. dekorerades framfiir
allt vissa cubicula med fresker, oftast

på vit grund. Vissa motiv är bibliska
(vanligen ur Gamla Testamentet) och
har satts i samband med liturgin ör de
döda, medan andra (t.ex. årstidsbilder
och fåglar) står i det romerska måleriets tradition.

Krilla : National encyklop edin

Medlemsmöte tisdag 17 februari
Bostadsområdet Jakobsberg och dess tillkomst
Föredrag av Bertil Larsson

fick namnet Jakobsberg efter Jakob
Lindhblad. Jakobsbergs huvudgator
kom att bli Jakobsbergs-, Drottningoch Engelbrektsgatan (Engelbrektsga-

terås 5.795 innevånare stor och tio år
senare hade det blivit cirka 900 fler till
ungefår 6.695 stycken. 1874 byggdes
och togs i drift Västerås fiirsta stora
moderna industri och det var Västerås Mekaniska Fabrik, kallad "Mekaniska", och som i slutet av 1880-talet

Bertil Larsson
Foto: Åke Dahlqvist
Det kom mer än 40 medlemmar f,ör
att lyssna till Bertil Larsson om hur
bostadsområdet "Jakobsberg" kom

till.

Till sin hjälp hade han en videofilm
(finns att köpa i Stadshusets reception
och av Bertil) och några stordiabilder'
Först gav Bertil Larsson en historisk
återblick om hur V?isterås var och såg
ut på 1870-talet. Av befolkningen runt
V?isterås då, så bodde 18%o innanfor

I mitten av 1850-talet
72 ha : 720.000 kvadrat-

stadsgränsen.
var Västerås

meter eller : 700 villatomter på cirka
1.000 kvadratmeter. År 1887 var Vås-

Redaktörens
ruta
Så är ännu ett nummer av Arosiana

till

detta nummer fätt
flera artiklar från medlemmar, och
även andra. Vi hoPPas att detta är
början till att fler av våra medlemmar
skickar in sina antavlor, sofirmarens
resor i forf?idernas spår m.m- Några
medlemmar har enligt ett överras-

f;irdigt. Vi har

kande ankommet vykort tillbringat
en vecka på GamlebY:s folkhögskola lor att örkovra sig. Md en närmare titt på skolans hemsida framgår

att kursprogrammet innehåller bl.a'
Emigrantforskning och domböcker -

nuvarande Kronvägen) inom S:t
Il ians socken. Inom Jakobsbergsområdet fanns Viktorsbergs Trädgård, som
drevs av Bertil Larssons farfar och

tan:

senare av Bertils far. Viktorsberg blev

senare ett eget bostadsområde. Som

bostadsområde

firade

Jakobsberg

0-årsjubileum 1 93 8. Jubileumsfilmen
som visades var från 1938 och har
filmbilder till nutid
köptes upp av Allmänna Svenska Elek- kompletterats med
händelser
triska Aktiebolaget (ASEA). I slutet (2002). Några intressanta
av 1880+alet var det På väg att bli som inträffat: fu 1918 inkorporerades
S:t Ilian med V?isterås. Busslinje 3,
både nödår och bostadsbrist i Viisterås'
trafikera
Många hade det dåligt På många sätt, numera linje 12, började
området. 1902 bYggdes Stora Tallbåde matbrist och trångboddhet.
I november 1887 stod det åtta herrar backa som fortfarande finns kvar och
i höjd med
nedanfor Djäkneberget och diskute- är renoverat och ligger
byggdes Jakobsrade den uppkomna situationen i Väs- Djäkneberget. 1904
revs 1970, den låg
terås. De beslöt sig for att göra något åt bergsskolan och
herrar bildade en bostads- diir Jakobshöjdens äldreboende ligger
detta. Dessa

3

fu 1963 var Jakobsbergsgårdens
saga all. Då brändes den ner till grun-

forening med namnet "Föreningen flor

i dag.

och stadgar daterat. Bland foreningens

den med hjälP av Västerås Brandkår,
på grund av att den var i så dåligt skick,
att den inte gick att renovera. Bostadsforeningen beslöt att bygga ett vat-

Ålderdomsstöd". År 1838 den 19
februari är foreningens l:a protokoll
grundare fanns Jakob Lindhblad som
köpte gården Rosenlund, som tidigare
hetat Mariannelund, och låg där nuva-

rande Götgatan ligger. Han gav den
namnet Jakobsbergs Gård. Gården var
100 tunnland stor och han köPte den
1889 flor 26.000 kronor vilket i dagens

tentorn vid Vattenborgen for att fiirse
området med friskt vatten. Arkitekt
Erik Hahr fick i uPPdrag att konstruera och rita "Vattentornet vid Djäkneberget".

penningvärde motsvarar c:a 52 miljo-

ner kronor. Genom hjälP av en lant-

Vid pennan Larsowe Roman

mätare styckades gården upp till olika
stora tomter. Det nya bostadsområdet
Vad skifteskartor berättar - Läsning av
gammal stil mm. Vi kanske kan å en

reserapport i kommande nummer?
Nästa nummer kommer ftirhoppnings-

vis att vara ett temanummer "Smeder
och bruk". Ni som har material liggande med anknl'tning till detta skicka
gärna in detta omgående till redaktionen. Genom att Arosiana blev forsenad fick vi med några notiser från
årets släktforskardagar.

Vi skulle även presentera vår nya hemsida i detta nunrner men även den har
pga tekniska problem blivit florsenad'
Ni hittar den fortsättningsvis på adressen www.arosiana.se

www.aroslana.se

Hemkola och några bra CD-skivor
när det

Arosiana 2004'2

Minne snote rrngar från S läktforskarklubb ens
4I:a årsmöte torsdag den 11 mars 2004.
som går att digitalisera utan att materialet tar skada av hantering eller ljus.
Det är stora problem med det digitaliserade materialet ur leverans-, levandetids och hållbarhetssynpunkt enligt
Tomas Lidman. Till de stora proble-

Aterigen sattes det nytt deltagarrekord
for våra årsmöten, det hade anmält
sig 48 medlemmar, men det kom 64
deltagare inklusive foredragshållaren
Tomas Lidman.
Årsmötesforhandlingama genomfördes utan några problem, och Ulla Sköld
skötte som vanligt ordfiirandeklubban
på ett foredömligt och skickligt sätt.
Det nyvaldes en ordinarie; Jan-Erik
Juhlin, och en suppleant; Lars Nor6n
till styrelsen och en ny revisor; Lennart Jonsson, i övrigt blev det omval
till samtliga lediga styrelseposter.

De som avgick från sina uppdrag i
klubben avtackades med blommor.
Efter sedvanlig kaffeitepaus återsamlades vi for att lyssna till kvällens fiiredrag. Under pausen såldes det ett 10:-

kronors lotteri med flera fina vinster.

Föredrag av Tomas Lidman
Årsmötesgäst var den nye Riksarkivarien Tomas Lidman, som tidigare var
chef for Kungliga Biblioteket (KB på
Sveavägen) i Stockholm. Lidman tillträdde sin tjänst I oktober 2003 som
riksarkivarie. Riksarkivarien är högsta
chefen for alla statliga arkiv i landet.
Riksarkivet, (med depån iArninge och
SVAR i Ramsele), Krigsarkivet (som
dock har en egen chefl samt Landsarkiven (som har platschefer). Stockholms Stadsarkiv har funktionen som
landsarkiv fiir Stockholm Stad och Län
men är alltså inget Landsarkiv. Lidman
tackade for att han fick komma och
hälsa på klubben och berätta om Riksarkivet och dess verksamhet.
Lidman berättade aff Riksarkivet är ett
stort statligt verk med c:a 600 anställda
totalt. Tidigare var namnet Kungliga

Arkivet, sedan National Arkivet och
1618 tillsattes en Riksarkivarie och
arkivet fick namnet Riksarkivet. 1697
drabbades Riksarkivet av en storbrand
som forstörde en stor del av innehållet i
arkivet. Det som räddades och som var
oskadat ftirvarades drygt 100 år i egna

lokaler i Kungliga slottet. Arkivet och
Kungliga Biblioteket blev trångbodda
på slottet. Är 1878 blev Kungliga BibArosiana 2OO4-2

men hör nästan alltid lokalfrågorna.
Krigsarkivet firar år 2005 sitt 200-års

jubileum och i år 2004 firar de flesta
Landsarkiven sina 100-års jubileer
som organisation. Lidman tackade for
blomman och klubbnålen och önskade
klubben lycka till med sitt "värdefulla
kulturarbete, som ju släktforskningen
ät".

Noterade gjorde Larsowe Roman
Ri /<s ar kiv ar i e To m a s L i d m an

Foto Åke Dahlqvist

lioteket, Riksarkivet, Nationalmuseet
med flera, egna mlmdigheter inom
statsforvaltningen. Kungliga Biblioteket fick eget hus mitt emot slottet. Riksarkivet fick omkring 1888 egna lokaler
i ett specialbyggt hus på Riddarholmen. Riksarkivet behövde en säkrare
plats for de allra värdefullaste och viktigaste arkivalierna, och omkring 1948
hittades en bra plats for att göra bergrumsarkiv, och det blev ute i Mariebergsområdet. Bergsarkivet är ungefår
8- 1 0 våningar djupt ner i berget. I 968
blev det hus som idag är byggt ovanpå

bergsrumsarkiven f;irdigt och invigt.
Riksarkivets har c:a 120.000 hyllmeter till sitt örfogande i Riksarkivet i

Stockholm inklusive den nya depån
i Arninge. Depån i Arninge kom till
senare delen av 1990-talet och innehåller bland annat forskarsal for släktforskning.
Antalet personer som arbetar på Riksarkivet i Stockholm är cirka 175
stycken. Övriga arbetar hos de sju
(7) landsarkiven, SVAR och svensk
Museitjänst. Nytillväxten var 27.000
hyllmeter är 2003 for helaArkiwerket
mot c:a 1000 volymer/år till Kungliga
Biblioteket.
För att ge bättre plats i Riksarkivet
arbetar 70 personer på heltid med det
www.arostana.se

Tomqs Lidman och Larsowe Roman

samspråk

Riksarkivet hittar du på
WWW.TA.SE

i

Giftmordet i Norra Börringe

åLr 17

55

Av Gert Olof Hjortswang
Bouppteckning efter bonden Nils Nils-

son

i Norra Börringe gjordes

den

1

mars 1755. Två månader senare avled
han. I Malmö slottsförsamlings kyrkobok står beskrivet hur det gick till:
1755 d: 4 Junii utfordes Bonden ifrån

Börringe Nils Nilsson och pigan Eli
sabet, hwilka den forre at mista högra
handen, halshuggas och steglas, den
senare, at mista högra handen, halshuggas och i båhle brännas På Tullstorps rättareplats for det de hulpits åt
at med forgift afdagataga Nils Nilsson
hustru.

Vid

bouppteckningen medverkade
Nils Nilssons moder Margreta Jöns
dotter, barnbarn till klockaren Nils
Jönsson i Anderslöv. Undertecknade
bouppteckningen gjorde bland andra
Nils Nilssons bröder fiskaren Isak
Nilsson från Lindholmen och frälseåboen Jöns Nilsson från Saritslöv samt
åboen Mårten Enevaldsson från Lem-

meströ, som var

gift med Nils Nils-

sons syster Christensa.

Nils Nilsson var åbo på frälsehemmanet No 3 i Norra Börringe. På denna
gård foddes han den I april 17lZ-Han
gifte sig 27 är gammal med den 13 år

äldre änkan Mätta Bengtsdotter från
Fru Alstad. Då giftdramat utspelade
sig var deras tre barn 10-13 år gamla.

Giftmordet skedde i början av februari är l7 55. Mätta Bengtsdotter var då
56 år gammal. Hon var sjuklig och
efter att ha varit på gravöl söndagen
den 2 februari blev hon sängliggande.
Hennes aptit var dålig och hennes krafter avtog. Då de forsökte flormå henne
att åta bad hon särskilt om gröt. På
torsdagen hade pigan Elisabet Andersdotter stekt gröt åt Mätta, lagt den
på en tallrik och gått in med den till
Mätta. Då Mätta åt gröten, fann hon
en vit klump, stor som en ärt. Hon frågade Elisabet vad det var och hon svarade att det var en bit lera.
8

Stegling cir en rildre sorts dödsstraf som innebar att lvoppen uppsattes på ett
hjut på en påle (stegel och hiul),

Mätta åt upp gröten och På fredagen
fickhon uppkastningar och svåra smärtor i bröstet. Hon törstade mycket och
drack allt hon kom över av mjölk,
vatten och dricka. Hennes tillstånd forsämrades och prästen tillkallades for
att ge henne nattvarden" Mätta blev
allt sjukare och på färde dygnet, det

vill

säga söndagen, avled hon.

Rykten om vad som hänt gick i bYn
och Mättas make Nils Nilsson och
Elisabet Andersdotter misstänktes på
goda grunder for att ha forgiftat Mätta.
De instämdes till ett urtima ting i Vemmenhögs häradsrätt i Anderslöv den
24 februari är 1755. (Domboken fi)r
1755 är delvis skadad, varftir referatet
från inledningen av rättegången inte
finns bevarad.)
www.arosiana.se

Maken Nils Nilsson svor vid gud att
han inte haft med makans död att
skafla.

Pigan Elisabet berättade infor rätten
att hon var 30 år gammal,

ödd i Stora

Svedala och att hon varit i tjänst på
gården sedan "sistlidna Michaelii", det
vill säga från början av oktober 1754.
Elisabet forhördes av rätten om vad
som ftirevarit den ödesdigra dagen och
hon redogjorde for hur hon tillagat
gröten och gett den till Mätta. Hon
berättade också om den vita klumpen,
som Mätta funnit, och att hon själv
smakat på den och sagt att det var en
bit lera.
Under "grufweliga Eder" betygade
Elisabet sin oskuld. Hon fornekade
också att det skulle finnas sanning i det

Arosiana 2004-2

rykte, som sade att hon levt i otukt med

Nils Nilsson. Något gift eller 'orottekrut" hade hon aldrig sett i huset och
hon visste dessutom inte hur det såe
ut.

Därefter inkallade rätten ett antal
vittnen och örst var inhyseskvinnan
Karna Nilsdotter, som bodde på
gården. Hon hade besökt Mätta från
den söndag då hon örst insjuknade.
Hon hade inte ansett det vara farligt
fiirrän på fredagen då Mätta jämrade
sig våldsamt och fruktade att hon
skulle dö. Mätta beklagade sig och

till råttor och möss.
Nils Nilsson hade tidigare vid rättegången berättat att han hade tappat
det

"rottekrutet" på vägen hem till Norra
Böninge. På detta svarade Matts Jönsson att'"byamännen öljdes hem den
gången men icke formärktes Nils Nillson hafiva tappat ftirgiftet".
Om igen ombads Nils Nilsson och ElisabetAndersdotter att "gå till sina samweten och gifwa den Högsta Guden
äfwen samt hugna uhrtima tingsrätten

maken Nils Nilsson och pigan Elisabet Andersdotter.
Efter att fiiltskären läst upp sin rapport, medgav Elisabet att hon sagt till

Nils Nilsson att "jag gaf henne lite
af det hwita som låg i skåpet". Nils
Nilsson sade däremot att han varken
bett eller lockat Elisabet till en sådan
gudlös gärning emot hans hustru. Han
fordes ut ur rättssalen och därefter
gjorde Elisabet en fullständig bekän-

nelse om att hon varit vållande till
Mätta Bengtsdotters död. Hon berättade att hon ångrat sig då Mätta ätit
gröten och börjat plågas av uppkast-

med frijwillig bekännelse af deras
brott". Detta påverkar inte Nils Nilssade att det var gröten Elisabet lagat, son som "med all fräckhet likafult slår ningar. Då hade hon sagt till Mätta "Å
som var upphov till hennes elände. sig for sitt bröst och will åberopa sig gud nåde mig mohr, jag fu rädd att
jag gifwit Ehr något ondt i gröten, å
Karna Nilsdotter tillfrågades om ör- Gud till wittne om sin oskuld".
hållandet mellan personerna i huset. Elisabet påstod sig under "ständiga jag behr att Nij intet will lortiinka mig
Hon svarade att "icke har hon någon swordomar hwarmed hon upfyller öret". Hustru Mätta hade emellertid
sagt att "Å neij men vill jag ej fy jag
gång sedt Nils Nilsson slå sin hustru mest alt sitt tahl" vara oskyldig.
är ändå nöjd att dö'".
men wäl har folk sagt at han ibland
Tengwall
till
Rätten
tog
kyrkoherden
Hwad
war något sträng emot henne.
Elisabet angär, så har wittnet icke hjälp flor att "de ftir honom som des Ånnuengångtog rätten upp frågan om
sedt henne bedrifwa någon otukt med siählasörjare willja bewekas till någon Elisabet haft "köttslig beblandelse"
honom men barnen i huset har altjemt bekännelse" Efter en stund med dem i medNils Nilsson och forst nekade hon
enrum, berättade han for rätten att han till detta, men sade efter en stund att
sagt at de legat tillsammans."
Nils Nilsson varit missnöjd med sin
inte kunde ffi dem att bekänna.
nu avlidna hustru Mätta. Ofta hade
Hustru Olu Pärsdotter besökte Mätta
rätten
han sagt till Elisabet att "gud gifwe
om fredagseftermiddagen och fann Efter dessa vittnesmål beslutade
jag
wore af med det gamla bästet...
henne illa angripen av uppkastning. att en "örfaren Chirurgus" skulle göra
Hela golvet var vått och Mätta hade en obduktion av Mätta Bengtsdotters så skulle jag taga dig igen till hustru".
beklagat sig över att hennes inälvor kropp och uppdraget gick till Fälskä- Då hade Elisabet svarat bland annat
att "'I ej skulle fiir Ehr släckt faläf taga
gick sönder. Mttnet bekräftade också raren Johan Westerberg.
mig
till hustru som är en fattig tjenstevar
Nilsson
och
Elisabet
att
Nils
ryktet
"goda wännero'.
Två dagar senare, den 26 februari, flicka" och då hade Nils Nilsson svarat
upptog rätten målet igen och då läm- att "ingen skulle hindra mig från det
Bonden Matts Jönsson talade om att nade fåltskäraren sin rapport. Han hade hwarken bröder eller systrar".
han tillsammans medNils Nilsson och skurit upp kroppen och bland annat När Elisabet ännu en gång fick frågan
funnit alla tarmarna tomma och upp- om "köttslig beblandelse och
en annan man från byn varit i Malmö
några veckor tidigare och då hade Nils blåsta av väder samt levem uppsvul- umgänge", så tillstod hon att efter sista
Nilsson köpt "rottekrut", det vill säga len. Vidare var magen tom och i den julhelgen så hade de haft umgänge i
råttgift. Nils hade forst själv varit inne fanns kallbrand i form av "2ne swarta bakstugan. Ungef;ir en vecka därefter
på apoteket och florsökt köpa mer- fläckar, den ene stor som en Riksdah- hade Nils Nilsson varit i Malmö och
curium (kvicksilver), men nekats till leq derunder en stor som ett Tollf öre köpt "rottekrut" och Nils hade också,
detta av apotekaren, eftersom han inte stycke" och ådroma blåsvarta. "lJtan då han kom hem, visat Elisabet var
hade något prästbevis med sig. Då på buken war öfiver allt blått, Så att han lagt det.
hade han sökt upp Matts Jönsson ute dett synes dett denna döda hustru ffidt Elisabet tillfrågades av rätten, varfiör
på torget och tagit honom med till uti kroppen forgift, hwaraf denna kall- hon bekänt fiirst nu och inte tidigare.
apoteket. Matts Jönsson hade intygat brand kommit, och hon satt lifwet Då svarade hon att hon var forbjuden
av Nils Nilsson att röja honom. Han
att Nils var en bofast man och däref- till"
ter fick Nils köpat mercurium. Matts Fältskäraren konstaterade att "denna hade sagt "du kan wähl dö och låta
Jönsson berättade vidare i rätten, att döda hustru uti lifstijden dragits med mig lefwa och skydda mig for mina
"det kom wittnet ftire att narras och swåra siukdommar", men det var barns skull". Hon hade väl låtit sig
övertalas att tiga om Nils delaktighet i
säga at Nils Nilsson hade en täemligen giftet, som orsakade hennes död.
brottet, ifall inte Nils broder Lars, tidigammal hustru fijr hwilken han icke
trodde Nils kiöpa mercurium". Nils Att Mätta inte dött en naturlig död gare under dagen, då de suttit i häradshade då betygat att han skulle använda var nu helt klarlagt och misstänkta var forts sidan 10.
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www.arosiana.se

9

han hade

forx fr sidan 9.

fångelset, hade retat henne genom att
säga till Nils: "Låt den Canalie Kånen

siellf stå fiir det".

Nils Nilsson kallades in

till

rätten

igen och efter "ömsinta fiirmaningar"

gjorde han en ren och ofiirfalskad
bekännelse. Han erkände att han köpt
giftet i syfte att forgifta hustrun och
att han bett Elisabet utfora dådet. Han
såg sig som lika skyldig som Elisabet

till

dådet och "underkastar sig alltså
derlore det straffhans grofiva gerning
ftirtjener."
Rättens utslag kom dagen därPå, den
27 februari. Rätten konstaterade att
Nils Nilsson inte enbart levt i osämja
och missfiirstånd med sin hustru utan

i

sin bitterhet gått så långt

att han kommit överens med sin däns-

for att sedan ta Elisabet till hustru.
Nils Nilsson hade rest till Malmö,
köpt mercurium och därefter övertalat Elisabet till att blanda det i hennes
mat. Nils Nilsson hade handlat på ett
"guds- och samvetslöst sätt" och ör
detta brott skulle han "sig sielf till wälfiirtjent straff och androm ogudakteligen till skräck och warnagel" mista
högra handen, halshuggas och steElisabet Andersdotter hade låtit sig
övertalas och forledas till att örgifta
Mätta och for detta skulle hon ffi ett
"wälfortjänt straff till fasa och warning", som innebar att hon skulle mista

På min morrnors sida kommer släkten

jade att söka på orten Worms och fick

från Tyskland och det har därflor varit
den sida av släkten som jag väntat
med till sist att utforska. Jag var säker
på att det skulle vara svårt att komma

fram att den låg i Kirchen-kreisAlzeyWorms och hörde till Stadwerwaltung
Worms område. Efter ett telefonsamtal till arkivet, på tyska som de rekommenderar på G-gruppens hemsida, så
fickjag information om att de önskade
alla data jag hade nedskickade till sig
samt ett kostnadsforslag på hur mycket
jag ville betala. Jag hade ärvt ett familjealbum som min mormor gjort På sin
tyska släkt och skrev ned dessa uppgifter på ett papper samt att jag kunde
tänka mig att betala 20€ som mest.

upptäckte G-gruppens hemsida som
hj älper släktforskare som släktforskar
i Tyskland. De hade flera goda råd som

man bör ta del av innan man sätter
igång att utforska de tyska arkiven.
I Tysklandtillhör alla orter en Kirchen-

Kreis, ett kyrkoområde, och dessa i
sin tur kan vara uppdelade På olika
små stadsfiirvaltningsarkiv eller större

landsarkiv. Många kyrkor har dock
kvar kyrkböckema i kyrkan och det
kan bli många besök på små orter om
man åker ner dit själv och forskar.
För att ffi reda på vilken Kirchen-kreis
som orten tillhörde mailade jag den till
adressen geo@genealogy.net fijr att ffi
reda på exakt var orten ligger i Tyskland samt Kirchen-kreis. Min morrnor
var fodd i Kiel I april 1896 som
äldsta dottern till en baptistpastor. Hon
hade fyra yngre syskon och familjen
hade flyttat till Kiel från staden Worms
där hennes mamma var fiidd. Jag bör10

De fiirdes till slottsf;ingelset i Malmö,
där de satt till den 4juni 1755, då de
Rirdes till Tullstorps avrättningsplats.

I kyrkoboken fiir Börringe fiirsamling
står "9 mars begrofs Nils Nils hustru
Mätta i Norra Börringe war 56 åhr
gl dödde af forgift som hennes man
henne gaf'.
Hennes banemän dog den 4

juni

1755

vid Tullstorps avrättningsplats,

glas.

Av Annelie Hellman

av släkten
gamla
mig
oläsliga
och såg framfor
tyska kyrkböcker. Det var innan jag

nas på bålet.

tepiga Elisabet att ta livet av Mätta,

Tyska släktingar

någonstans på den sidan

högra handen, halshuggas och brän-

Efter ett par veckor fickjag svar och de
hade hittat släktingar bakåt till slutet
av 1600-talet i staden och skickade
med uppgifter ur fodelse-, död samt

vigselböckerna med yrken och flodelseorterpå alla personer och hänvisning
till andra arkiv om det fanns uppgifter
som de inte hade i sitt arkiv.
En av dessa orter var Guntersblum
som låg i Kirchen-kreis Meinz-Bingen.

Den orten tillhörde ett större arkiv,
Landesarchiv Speyer som hade hand
om flera kirchenkreises. Jag mailade

men
var de begrovs framgår inte av kyrkoböckerna.

ödelsenotiser med mina släktingars
underskrifter på och yrken och ålder.
Betalning flor släktforskning.
Jag harvalt attbetala över internet med

mitt vanliga internetkonto som jag
betalar mina andra räkningar med. När

svaret på släktforskningen kommer
hemskickad på posten så sänder de
med en bic-kod och ett iban-nummer
som man använder när man betalar
utlandet och detkostar 10 kronor.

till

Föreningen
G-Gruppen
Medlem av Sveriges Släktforskartörbu nd, har ett hundratal medlemmar från främst
de nordiska länderna och
Tyskland. Vi hjälper varandra och andra med samma
intressen attfinna våra anor i
Tyskland och i andra länder
Hemsida
http ://wr,vw. g-g ru ppen. neV

dem och fickliksomtidigare en önskan
om de data jaghade samt ett kostnads-

fiirslag. Deras avgift var 10.35€ per
kvart och for 30€ fickjag tre generationer med kopior ur alla böcker med
www.arosiana.se
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Möte med nya medlemmar
Torsdag den 1 april 2004.
Av Larsowe Roman

For s karfort e cknin gen de I as ul

Foto: LeifSvensson

Sven Olby presenterar sig och klubbens verlrsamhet ftir de nva medlemmernct
som hade mött upp på stadsbiblioteket.

Foto: Leif Svensson

Till

detta speciella möte kom 26 me&
lemmar varav 19 var helt nya medlemmar, och det var några fler än de
som hade anmält sig. Samling skedde
utanfor de så kallade Släktforskamrmmen på fackavdelningen. Från styrelsen var

vi 7 stycken närvarande.

Sven

Innan medlemmarna gick hem visades
forskamrmmen och de flesta fick den
sedvanliga stora antavlan. Den som

fortast fyller

i

minst en hel anlinje

Slähforskarrummet visades med bl.a.
de olika mikrokorten.
Foto: LeifSvensson

bakåt på antavlan fär fritt medlemskap
for år 2005, enligt enhälligt beslut av
de närvarande styrelseledamöterna.

Olby hälsade alla välkomna och presenterade dem från styrelsen som var
med på mötet.

Efter information om olika klubbaktiviteter, berättade Olby om vad som
finns i forskamrmmen till hjälp vid
släktforskningen. Förutom mikrofilm
och -kortläsare finns det en forskardator med diverse progmm t.ex. Genline,
Arkion den digitala forskarsalen, Historiska Datanätet, Dödskivan 2, Sveriges befolkning 1890 och 1970 med
flera CD-skivor. Klubben har också
ett eget litet bibliotek av böcker med
släktforskaranknytning och utbytestidningar från andra klubbar och forenin gar samt forskarforteckningar.
Ordforanden informerade också om
DIS : Föreningen for Datahjälp i

Släktforskningen
DISBYT.
Arosiana 2004-2

och

databasen

Vadvar det han sa? Detvar många
som ville lyssna på informationen i
slrikforskarrummet.
Foto: Leif Svensson

Sven Olby visar vår klubbnål
Foto Leif Svensson

www.arosrana.se
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Äter till fädernas marker
Emma blev tidigt änka. Maken Gustaf
Adolf Boberg avled hastigt efter bara
12 års äktenskap. Gustaf Adolf hade
utbildat sig till råttare vid Ulltuna och

Min mormorAnna MariaAndersson f.
Boberg var en liten dam med mycket
bestämd framtoning. Hon var hemmets härskarinna och otroligt duktig
med allt.
Maria var gift med Carl AlfredAnders-

skaffat ett eget hemman i Näs, Kolbäck. Vid sin död hade Gustaf Adolf
tvingats fiilia tre av parets sex barn
till graven. Ett fiärde barn avled sedan
bara tre månader efter fadern. Det var

son, som var modellsnickare. Först
arbetade han vid Bruket och sedan
vid Bultfabriken i Hallstahammar.
I sin ungdom var Carl Alfred spelman med fiol som humdinstrument
och fick smeknamnet "VackreAnderssono' av sina vänner. En gång när han
spelade till dans på Skanzens Gästgivaregård i Hallstahammar, träffade
han Anna Maria och de beslutade att
fortsatte sina liv tillsammans.

mässlingen som skördade många barns
liv på den tiden.
Vem friaren var, som tillägnade Emma
dikten på hennes namnsdag 1859, har

min mor berättat. Men som vid så
många andra tillfiillen skrev jag inte

Vem av barnen

vill

ta över?

Emmas och Gustaf Adolfs stuga är
sedan länge borta. Där byggde Sionsforsamlingen så snart Emma hade avlidit. Hon hade nämligen sålt hemmanet
med bibehållen besittningsrätt till sin
död. En klok kvinna, eller hur.
Det har inte varit några större svårigheter att ölja Emmas liv genom kyrkböckerna. Den ena boken har fort till
den andra. Många av de berättelserjag
hört som barn har blivit bekräftade.

När vi flyttade från Malmö till Tillberga 1989 visste jag inte att vi hamnat
bara 3 km från Emmas ftidelsehem,

ner hans nalnn.

Rebro i Tillberga. Tursamt nog hann
jag fotografera huset alldeles innan

Detvar ju lätt att komma ihåg - trodde
jag dåja!
Förutom namnsdagstavlan harjag kvar

det revs. På en av takbjälkarna i huset
hade Emmas farbror ristat i sin sicnatur LLS 1813.

son och tre döttrar.

en vävstol efter Emma. En vävstol som

Marias mor Emma bodde under de

varit i bruk av både mormor och mor
och av mig.

fr4onica I{ofmgren
Nedan en dikt till Emma. Till höger en

Paret byggde sig en stor villa i Tomtebo, Hallstahammar och fick där en

senare åren av sin levnad hos dottern.

antavla över Anna Maria.

Etr förtäckt frieri - till eftervärlden bevarat
Den här dikten till min mormors mor
Emma fick hon av en beundrare när
hon var 19 år gammal.
På den tiden fanns det "skrivare", som
både diktade och ritade på begäran

'Tg&&

trNdN4A
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å "å 'å" -il 1-U

våp ng

$s F{.AN{ [.{sB.&G,r rg&,e.sqpe
{^J

tsr@.

Skön ses morgoner i Östern randas
Solens Gud gär upp på hinrlens hojd
Biuder foslars sång Harmoniskt blandas

Väckerhiarye vaisåd upp till fröjd

Strålad utafoskulds soda mackter
Står hon der i unsdo*N iilskligha
Hennes tiusningEprids krins iåra trackter

Men tör.{ig dei blomman

Fritt må stoffnens ilar krins dic liunea
Faroma med hot omlains äiu itå
Tvnåir slad du Henans löf löfsiuneer
Kan du-trvau mot alla faror så-

:L.-:tS tt.*u7i.

uE: ./å - **1 ti tr:-.,
/,/"tq *,g*a-;n h*/-* Xr-"1"-'r:i
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jag vet

Men ftir dis den skönast åir av alla
För sin mslaom och ditt lefirads hopp
Dina viinnär *ickes att befalla
Denna dagens ros att blomma opp

/t*,q-/å7--*;o
L : --!*Lqr-n
. lL
g* L- ,-*/å^;
/*: "* {-tt^
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Och till die ias skriver dessa orden
Och af hidiiar-rinskar innerlis
Att Emma siillast vara må på'iorden
Likaså uti allevighet

:!*4-._.,oa,*
-

Bilden är ritad med tusch på ett stålgråtl papper. Ramen är
tillverkad av 4 cm bred, fernissad furu med yttermätten 45x38 cm.
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Antavla över Monica Holmgrens mormor Anna Maria Andersson (f Boberg)

n Lars Peter Holmin
Född 1765-xx-20 i Västerås domkyrkoförs (U).
Död 1858-05-04 i Grevlinge, Irsta (U).

tr Jonas Fredrik Holmin

Född 1802-08-t3 iMellangården, Rallsta, Bery (U).
Död 1872-05-03 i Grevlinge, h'sta (U)"

Ii Katarina Johansdotter
Född 1782-10-19 i Kinsta, Sevalla (U).
Död 1820-07-31 i Mellangården, Rallsta, Berg (U).
n Ceorge Elieser "Elis" Hoimin
Född 1840-05-17 i Frösåker, Känbo (U).
Död 1920-04-13 i Västerås domkyrkoförs (U).

Leonard von Heine
Född1772-02-15 i Sund (E).
Död 1851-05-12 i Stensborg (D).

E Georg

II Lovisa Fredrika Henrietta von Heine
Född 1803-05-09 i Tranås, Säby (F).

Död 1853-01-04 i Grevlinge, Irsta (U).
q Kristina Florentina Ulrika von Linsen
Född 1780-07-04 i Normestorp, Slakä(E).
Död 1840-07-18 i Molstaberg, Vårdinge (AB).
II Anna Maria Andersson (f Boberg)
Född 1867-02-26 i Dingnrna (U).
Död 1952-l l-22 i Väisterås domkyrkoförs (U).

n Nils Ersson
Född 1769-04-04 i Stora Malm (D).
Död 1830-08-11 i Rebro; Tillberga (U).

I

Lars Nilsson
Född 1806-03-23 i Beiby, Tillberga (U).
Död 1868-05-13 i Tengby, Dingtuna (U).

tr Stina Larsdotter

Född i782-01-25 i Råcksta, Tillberga (U).
Död l85l-10-15 i Alfsta, Ti[berga (U).

!

Emma Justina Boberg (f Larsdotter)
Född 1840-03-07 i Rebro, Tillberga (U).
Död 1927-0'7-10 i Tomrebo 41, Svedvi (U).

s Anders Matsson
Född 1777-09-17 i Vretaberg, Västerftirnebo (U).
Död 1830-05-13 i Wiggby, Romfartuna (U).
q Greta Andersdotter
Född I 8l 5-09- I I i Wiggby, Romfarruna (U).
Död 1868- I I -23 i Tcngby, Dingruna (U).

n Cajsa Andersdotter
Född 1785.

Död 1851-05-21 i Wiggby, Romfarruna (U).

Arosiana 2OO4-2
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Kungsåra kyrka
av Leif Svensson

Altqrtavlan är ett vackert arbete Qv
konstnären och läraren Fredrik Wilhelm Gottman.

Foto: Leif Svensson 2004

Kungsåra lqrko - bygsd 1751-1753 på den gamla lgtrkans grund.
Foto: Leif Svensson 2004
I en kyrkobok från slutet av I 600-talet
finns en avskrift från 1556, som omtalar att konung Erik Läspe och Halte år
| 228 by ggt Konungssunds kyrka samt
Kungsåra kyrka och Kungslena kyrka.
Kyrkan, vars planform är okänd, var
sannolikt byggd av trä.
Träkyrkan ersattes senare, troligen
under 1300-talet, av en stenkyrka med
salkyrkoplan. I östgaveln hade kyrkan
tre frnster, som antagligen var ett

tredelat korfonster. Av de arkivaliska
handlingarna framgår att kyrkorummet täcktes av två valv, som i början
av 1600-talet var i mycket dåligt skick.
Man åtgärdade de värsta bristerna på
1620-talet, och 1648 forbands kyrkan
med järnstänger och träbjälkar. Hundra

år senare var kyrkan

i

ännu sämre

murarmästare Jöns Berg från Sala.
Kyrkan har putsade fasader med rundbågiga fonster, och täcks av ett mansarsdtak. Tornet avslutas upptill med
en huv med wå fall, krönt av en liten
lanternin med klot och kors. Kyrkans
ingång är belägen i väster. Exteriören
har bevarat sin l70O-talsprägel. De
nuvarande önstren med gjutjärnsbågar tillkom 1873. Kyrkorummet täcks

av ett tunnvalv, som byggdes

1804

under ledning av Johan Zachris Körsner från Västerås. Tunnvalvet bärs
upp av kraftiga pilastrar längs väggarna. Ursprungligen bar pilastrarna
upp två flacka kryssvalv av tegel.
Valven var dock redan på 1770-taleti
mycket dåligt skick och revs i början

Orgellciktaren.
Foto: Leif Svensson 2004.

av 1800-talet.

skick, valven var uppstagade här och
där och fvärs igenom kyrkan hade man
dragit järn for att sammanbinda sidomurarna.

Den nuvarande stenkyrkan består av
rektangulärt långhus med rakslutet
korparti, sakristia i norr och västtorn.
Den uppfordes l75l-53, i huvudsak
på den gamla kyrkans grund, av tre
murarmästare från Stockholm.

I väster hade kyrkan ett vapenhus, på
vilket man 1772 uPPforde ett torn.
Tornbygget skedde under ledning av
14

Kyrkan ligger på en htlle med vacker
utsikt mot åker och äng.
Foto Leif Svensson 2004
www.arosiana.se

Predikstolen är giord 1643 av en mästqre vid namn Johan SnickQre. Foto
LeifSvensson 2004
Arosiana 2004-2

Kungsårabänken
Originalet och kopian
Är

1906 var dåvarande arkeoloiprofessom sedermera riksantikvarien Oscar
Montelius i Västerås for att hålla
foredrag. En av åhörarna kom och
visade några otydliga fotografierpå en
gammal sittbänk av trä, vilken fi)rvarades i Kungsåra kyrka utanör Västerås. Då bilderna var av dalig kvalitet
bad han personen att återkomma med
bättre bilder. Nya bilder sändes. När
Montelius hade studerat de nya foto-

grafierna insåg han att dennamöbel var
värd att titta närmare på. Han gav anti-

kvarien vid Historiska museet Emil
Ekhoffi uppdrag att undersöka saken
närmare. Ekhoff reste till Kungsåra.
Men innan han gjorde detta, tog han
kontakt med kyrkoherden O.V Bolin
lor att komma överens om ett eventuellt inköp till museet av bänken.

På orgelläktaren stod bänken bland
annat gammalt skräp. En person kunde

intyga att den åtminstone hade stått
minst 40 år däruppe. Fler uppgifter
uppskattade att den kanske hade stått
där längre kanske sedan 1700-talet. I
flera inventariefiirteckningar över kyrkans inventarier finns den dock inte
omnämnd, utom i en. I den dock bara
med en rad.

Själva bänken är gjord av furuträ.
Bredden är framtill 195 cm och vid

bakstycket/ryggstödet 214 cm. Sitt-

brädan är ca 50 cm bred och dess
höjd över golvet är 44-45 cm. Bänkens högsta höjd är 107,5 cm. Tret'ra luxna personer kan å plats och
sitta samtidigt. Bakstycket/ryggstödet
och gavelsfyckerna har djurornament

i

planrelief vilket påminner om de djur
som brukar avbildas på runstenar eller
på vikingatida foremåI. Det är troligen
bevingade drakar som avbildas här. Så

en viss påverkan av europeisk konst
kan ses. Ryggstödet avslutas i ändarna
av två stycken utskurna djurhumden.
(Ett är dock skadat.) Nedanör rygg-

stödet finns en genombruten planka
även den med djurornament. Bänkens

båda armstöd har utskurna fyrfota
djur. Benen på bänken och ornamentenpåminner om den konstruktion och
den ornamentik som finns på sängar
och foremål i det norska gravfyndet
från Gokstad. Gokstadfyndet är dock
från 900talet.
Man har f;ist ihop bänkens olika delar
med trätappar. Bänkens plankor är
bilade med yxor. Andra redskap som
troligen har använts vid tillverkningen

är kniv, borr och hyvel. Om bänken
varit målad från början vet man inte
säkert. Inga färgspår finns. Den tycks
dock under senare tid ha varit övermålad med grå f?irg. Lyckligtvis har inte
denna f?irg trängt in i reliefens vinklar

Kopian:
Gavelstyckerna

ltar djurornament i
planrelief vilket påminner om de djur
som brukar avbildas på runstenar eller
på vikingatida JöremåL.
Foto: Leif Svensson 2004
och vrår. Bänken har antagligen varit
avsedd att stå i långskeppet med den
vackert utskuma ryggen vänd mot fiirsamlingen, så att alla kunde se den.
Vem har då använt bänken?
Troligen är den tillverkad ftir en storman eller kungens fiirvaltare,/bryte.
Namnet tyder på att Kungsåra och
dess kyrka troligen har ingått

i

eller
varit en gård eller husby tillhörande
den kungliga forvaltningen "Uppsala
öd". En kunglig fiirvaltare (även kallad
ombudsman, länmän eller soknare)
hade en högre ställning än vanliga
fiirvaltare. Kanske bänken även kan
ha använts vid kungliga besök på
kungsgården? Dateringen av bänken

har gjorts genom stildatering till
1000-1100{al.

Är

bänken möjligen

Sveriges äldsta möbel?
Kom gärna och titta på kopian i Kungsåra kyrka.

IQrngsårabcinken - hrir en kopia av den rilaiga bänken. Kopian fnns i Kungsåra lqtrka. Originalet finns på Historiska museet i Stockholm. Kopian rir tillverkad av slöjdkirare och klubbmedlemmen Anders Göstasson, Kungsåra.
Foto: Leif Svensson 2004
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Läs mer: Emil Ekhoff, Snidad bänk
från Kungsåra kyrka i Västmanland,
Fornvännen nr 2 1907.
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Medlemsmöte tisd ag 20 april - Smedsläktforskning
Föredra g av

Ulf Berggren från Smedsläktforeningen
Hur går forskningen till? Man söker
efter smederna i de olika socknarna
som finns här i landet. När en eller flera
smeder i en socken hittas, så registre-

ras både smeden eller smederna och
socknen.

Hur sker publiceringen av forskningsresultaten? Det sker i fiirsta hand i de
två häften som utkommer varje år, och

vilka ingår i medlemsavgiften. Första
häftet kom ut 1995. Dessutom har
foreningen en länk "Smedsrötter" på
S I äktforskarforbundets Internetti dning
"Rötter", www. genealogi.seismed

Tips om bra källor att forska i:
1) Harmens register,

Riksarkivets register över bruksprivilegier och resolutioner, också kallat

Ulf Berggrenfrån FFS t.v. och Sven Olby t.hFoto: Leif Svensson
45 medlemmar kom for att höra ordflo-

bosatte sig främst

i

det området som

randen

idag kallas ör Bergslagen, samt i
Uppland och Södermanland. Först

garna i V?isterås 1990.

tänkte man forska på smeder fram till
1750-talet, men ändrade sig till cirka
1 800-talet. Cirka 2.200 smedsläkter är
nu registrerade. Det finns också cirka
400 vallonsmedsläkter i landet, enligt
Ulf Berggren.

i Föreningen För Smedsforskning Ulf Berggren, berätta om den
smedsforskning som pågår runt om i
landet, med start vid Släktforskarda-

Det var Bosse Lindwall och Ulf
Berggren som under dessa dagar
diskuterade id6n om att starta smeds-

forskning.
De beslöt sig for att "Kartlägga och
utforska samtliga smeder samt smedsläkter fiire 1800-talet". Man bestämde
sig också for att florsöka lösa Problemet med att det varit alldeles fiir
lite publicerat om smeder. Dessutom
skulle man koncentrera sig på de icke
"Vallonska smederna". Föreningen for
Smedsläktforskning bildades I 994.

i

denna forsk-

ning? Om både far och son är smeder,
så är det en smedsläkt, men det är ju

en fordel om också farfar är smed.
Då är det absolut en smedsläkt. Tidigt

fram till 1860-talet. Det är ordnat alfabetiskt efter de olika bruksanläggning-

arna och ger hänvisningar till olika
arkivserier i Bergskollegiets arkiv;
registratur, koncept, privilegier, domar,
resolutioner och inkomna kungliga

2) Smedsskivan 3
Skivan innehåller person- och släktuppgifter om brukssmeder och deras

familjer, främst från 1700-talet, presenterade på html-sidor. Innehållet
baseras bl a på släktutredningar och
registrering av alla smeder i kyrkböckerna fiir åtskilliga socknar med bruk i
Sverige och Finland. Totalt omnämns
över 85.000 personer.

Frågorna var många nrir Ulf Berg'
gren besökte Västerås och bercittade
om smedsforslming.

Foto: LeifSvensson

kom det smedsläkter från Finland och
16

rien och bergmästaren Lars Harmens
på 1730-talet. Registret har därefter
kompletterats och innehåller uppgifter

brev.

Vilka typer av smeder skulle man ta
med i forskningen? De beslöt att ta
med t) Brukssmeder av alla kategorier,2) Herrgårdssmeder och 3) Faktorismeder, i sin forskning.
Vad är en smedsläkt

Harmens register, eftersom det
ursprungligen upprättades av aktua-

www.aroslana.se

3) Hammarting
Hammarting var en speciell sorts domstol for bergshanteringen, dvs. bl a
bruken. Där kan man hitta smedernas
hela karriär, alltifrån inskrivningen av
lärgossar till de som blev åldermän

inklusive när de blivit mästare och ätt
sina mästarbrev. Hammartingen finns
dels på Riksarkivet, i Bergskollegiums
Arosiana 2004-2

arkiv, underavdelningen Advokatfiskalsarkivet, dels i resp. bergmästardistrikts arkiv, på landsarkiven.
4) Bruksarkiven

Bruksarkiv kan

ge uppgifter

om
smeder i bl a skuldböcker och lönelistor. I de Rirra kan bl a uppgifter om
inflyttning finnas. Ett sätt att undersöka om det finns ett bruksarkiv bevarat är att titta på NAD-Skivan eller
motsvarande sida på SVAR:s hemsida. Det finns också särskilda forteckningar utgivna över vilka bruksarkiv
som finns i olika län.
51 Roterings- och utskrivningslängder
Före indelningsverkets infiirande I 682
rekryterades soldater till arm6n och
båtsmän till flottan bl. a genom
utskrivning. Till grund fiör utskrivning
låg roteringslängder (mantalslängder)
som upprättats av församlingsprästen.

Större delen av den manliga befolkningen över 15 år fanns med i dessa
längder, varftir de är en värdefull källa
till kunskap om den manliga delen av
befolkningen fiire kyrkobokforingens
tillkomst. Den utskrivningslängd som
upprättades upptog de män som utskrivits till militärtjänst, oftast en soldat
per rote om tio man.

å

fram om smederna i
dessa källor? Hade smederna det bra
eller inte? Vi ber att ffi återkommamed
mer information om smeder och bruk
i nästa nummer.
Vad kan man

Under den sedvanliga 'fkapausen" såldes ett
fna vinster Foto: Leif Svensson

det,

pris armbandsklocka,
5:e pris bok
6:e pris badboll och kortlek.
4: e

Mötesreferent Larsowe Roman,
sekreterare

kronors lotteri medflera

RENINGEN FOR SMEDSLAKTSFORSKNING (FFS)
bildades 1994 som en foljd av det projekt Ulf Berggren m fl drivit sedan en
tid for att utforska och ge ut Sveriges smedsläkter Rire 1800. Projektet inneb?ir bl a att medlemmarna aktiveras genom att så många som möjligt väljer
en eller flera socknar med bruk där de registrerar alla smeder ur kyrkböckema. Föreningen har också startat en databas fiir registrering av smedsläkter,
SMED, och ger ut skriftserien Svenska Smedsläkter, se nedan. Medlemskap
for 2004löses enklast genom att sätta in årets medlemsavgift, 90:-, på foreningens postgiro, 84 28 21 - 1. I priset ingår nummer 19 och 20 av Svenska
Smedsläkter samt 4 nufirmer av medlemsbladet Smedsforskaren. Kontakta
fiireningen på adressen Warfuinges väg 16, 4 tr,1l2 51 Stockholm, se även
.genealogi.se/smed/

Under den sedvanliga "fikapausen"
såldes ett 10 kronors lotteri med flera
fina vinster.
Vinstlista:
1:a pris årsabonnemang på Arkion,
2:a pris valfri årsbok från forbundet,
3:e pris valfri CD-skiva från forbun-

l0:-

"UppBytet"
Inbjudan från Föreningen Släktforskare i Uppland
till anbytardag lördag den 23 oktober kl. 10-16
i Jälla Naturbruksgymnasium Uppsala.
DIS Öst medverkar
Samling: Kaffe från klockan 9.30
Viigbeskrivning: Vaksalagatan ut på väg 288 mot Östhammar. Kör ca 6 km.
Område: Landskapet Uppland
Anmälan senast: l/10 till Föreningen Släktforskare i Uppland, Sköldmöv l5
754 40 Uppsala
(Beställ blankett Tel. 018-30

l8 28)

Avgift: 150 kr (lunch och kaffe ingår)
2l-2 (ange "UppBytet" på blanketten)

inbetalas på postgiro 69 66

Fråsor: Kontakta Marie Claesson Tel. 018-30 l8 28
Arosiana 2OO4-2
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Kyrkobesök och husforhör
av Brage Lundström
Kyrkans makt och inflYtande över
befolkningen har alltidvarit stort- Idag
är dess inflytande väldigt mYcket
begränsat. Avståndet mellan kyrkan
och bostadsorten angav hur ofta man
var tvungen att besöka kYrkan och
högmässan. Avståndet spelade, på ett

sått som

vi i

dag inte kan foreställa

oss, väldigt stor roll flor möjligheten
att besöka kyrkan. De mera långväga
kyrkobesökarna var beroende av övernattningsmöjligheter. Det var enbart
fråga om ett Par mil for att man

skulle tvingas att övernatta. Det var
inte heller bara fräga om att övervara
högmässan under söndagen utan även

andra verksamheter som kvällsböner
och sockenstämmor gav anledning till
övernattning. Av den anledningen
byggdes övernattningsrum eller kyrkstugor upp i närheten av kYrkan.

min mors sida hade
som är Piteå
Öjebyn
i
kyrkstugor
gamla stad. På min fars sida hade
man kyrkstugor i Gammelstad, Luleå
gamla stad - idag ett av Viirldsarven.
I min MF FF FM F:s bouPPteckning
Förfäderna på

anges att man hade en båt med segel,

i en kustby på 15 km gångavstånd, for
att segla till kyrkan i Öjebyn som låg
ytterligare 15 km därifrån.
Kyrkan och prästerskapet var dock inte
bara religionsutövare utan även repre-

sentanter

for

staten/överheten, d.v.s.

m5'ndighetsutövare. I boken "Kyrkstaden i övre Norrland" av Ragnar Bergling finns 72 kyrkstäder redovisade,
från Kopparberg i söder till Enontekis och Karesuando i norr. Landskapet

Lappland har eller har haft 24 Wrt.städer, Norr - och Västerbotten 21,
Ångermanland 12, Jämtland 6, Hä{edalen 2, Hälsingland 6 och Västmanland 1. Som kuriosa kan sägas attjag

fick denna bok som fodelsedagsPresent av mina barn, efter att en av min
sons handledare på Uppsala universitet

informerade att boken fanns i ett antikvariat. Till yttermera visso har boken,

av örfattaren skänkts

till

en av

de

svenska samernas mest berömda tales-

män, med dedikationen "Till Docenl
Israel Ruong med tack iör generös
18

hjälp under avhandlingsarbetet från
tillgivne vönnen ftrf." Israel Ruong

var vid sin död Professor i Uppsala.
I boken anges att det inte finns uppgifter när kyrkbyama började växa upp.
Mycket tyder på att så skedde mycket
tidigt efter det att kyrkorna började
byggas, kanske redan på 1400-talet.
Enligt firfattaren bör utvecklade kyrkbyar frnnits redan på 1600-talet, när
Piteå och Luleå fick sina stadsprivilegier.

Stugorna låg i allmänhet på kyrkans
mark, dvs på ofri grund, utom i de fall
man köpt mark av någon bonde och
byggt en egen stuga. Av de bouppteckningar jag tagit del av, har man varken
redovisat kyrkstugan som fast eller lös
egendom. Man har bara tagit upp tillhörigheter som sängar, fårskinnsf;illar, skåp, bord och stolar som finns i

"gamla staden".

Kyrkoplikten

ll+52+25 dvs 88 dagar.
Marknaderna
Ett viktigt inslag i kyrkstaden har
varit de marknader som florekommit
i anslutning till kyrkan under flera
hundra år. Öjebyn var ex. köPstad
mellan 1621 och fram till stadsflytten
1666. Från slutet av 1700-talet hölls tre

frimarknader, med tullfrihet fiir inforsel, varje år. De ägde rum den 21-23
marc, 26-28 augusti samt 1-3 december. Gamla fotografier visar att marknader florekom långt in på 1900-talet.
Den största marknaden skall ha varit
den under påskhelgen (vårmarknaden),

som även var en s.k. "gammeldomshelg". Under påskhelgen 2004 bevistade

jag en sådan i Öjebyn.

Uppbörden
Ett annat viktigt inslag

i

kyrkstaden

och som ibland sammanftill medmarknaderna var inlevererandet av uppbör-

den, dvs betalning av skatt av olika
Enligt den gamla kyrkotursbestämmelannat naturaprodukter. Den
sen skulle den som bodde inom I mil slag bland
året ägde rum
från kyrkan bevista högmässan varje fiirsta uppbörden under
då mantalspenningar erlasöndag, boende inom 2 mil var annan i mars-april
var i augusti-september
andra
Den
des.
söndag, 3 mil var tredje osv. I Kyrkooch hösträntan till kronan
lagen från 1600ta1et fanns olika straff då sommarägde rum i
fiir uteblivna besök i kyrkan samt brott erlades. Slutligen den tredje
mot ordningen i kYrkan. Man hade december då avrads- och tiondespannfiiregående års
problem med ordningen i kyrkan bl.a. målet levererades och
Uppbörden lämpga omfattande spritmissbruk. Punkt restantier indrevs.
i samband med
28 anger att den som "sPYr" i kYrkan nades uppenbarligen
och forvakyrkhelger
och
år betala 6 mark och dessutom å marknader
o tionAvrads"slita ris" framfor kyrkodörren. För rades i kronoboden.
den fattige som inte hade pengar kunde

detta enliS p. 30 bytas mot huden dvs

gamla tiders uttryck "hudstrylcning"
att piskas med ris.
Under den katolska tiden och fram till
1772var antalet helgdagar och därmed
även kyrkdagarbetydligt flera än i dag.
Kyrkoordningen från 1571 uPPtog 32
helgdagar utöver de 52 ordinarie söndagarna vilket innebar 84 arbetsfria

dagar. Med 1772 års kYrkoordning
blev antalet "extra" helgdagar bara 14
stycken, dvs 66 arbetsfria dagar. För
närvarande finns 11 helgdagar utöver
söndagarna. Antalet arbetsfria dagar
är numera, inkl. semesterdagar, minst
wwwarosiana.se

deräntan lämnades i december.
Mantalsuppbörden i mars/april och
sommar- o hösffäntan i aug./sePt.

Tinget
Ytterligare en viktig del

i

allmogens

forhållande till statsmakten var tingen,
som i Norr- och V?isterbotten avhölls

I

stora delar av övriga
landet stadgades att ting skulle hållas
tre gångerper åq medan det i lappmarken endast hölls ett ting per år. Tinget
fiir Piteå socken hölls i Öiebyn, i sock-

vår och höst.

enstugan åtminstone ftän 1676 och ca
100 år framåt.

Arosiana 2004-2

Viktiga kyrkohelger
Fastliggande
Jul 25 - 26112

huvudstycken samt även kunna eller
fiirstå innehållet i Svebelius forkla-

dem, som dessa Buden hålla: derfi)re
slale wi rilska Honom, förtrösta uppå

ringar.

Honom, och gerna lefwa efter Hans
Bud."

Kyndelsm.dagen Sönd. 2 - 8/2

Vårfrudagen l8 - 2713 (1684-1952)
Midsommardag 241 6 ( I 500-tal- I 952)
Larsmäss 10/8

Mikaeli 2919 - 5ll0 (29 till1772)
I äldre tid fram tlll 1772 fanns Apostladagar 2511, 2412, ll5, 2916, 2517,
2418, 28110, 30/1 1 och 2l lI2.
Rörliga
Påsk (Fred-Månd) 2013 - 2614
Pingst (Sönd-Månd) l0l5 - 1416
Böndagarna var till 1772 fyra fredagar, från 1773 fyra lördagar och från
1807 fyra söndagar. Fran 1984 avskaffade.

Sverige har skiftat kalendrar några
gånger. Från medeltiden till 1700
gällde den Julianska kalendern, 1700
till l7l2 den "Svenska kalendern",
l712 till1753 äter den Julianska samt
frän 17 53 och ftir närvarande den Gregorianska kalendern. På datum enlig
Juliansk kalender skall 1 0 dagar läggas
till for att å datum enligt Gregoriansk
kalender.

Husfiirhörslängden 1789 - 1806
I husforhörslängden antecknades präs-

tens bedömning av florsamlingsmedlemmarnas kunskaper i Innanläsning
samt "Lutheri- och Svebelii cateches".

Dessutom noteras om man deltagit i
husforhör och nattvarden. I längden
flor Piteå socken noterades inte flbräld-

rarnas kunskaper utan endast barnen.
Husfijrhörslängder Rir andra socknar

eller efterflbljande år innehåller även,
med viss variation i omfattningen,
även fiiräldramas kunskaper. Möjligtvis kan prästen ha fyckt att foräldrarna
hade sitt bekymmer bakom sig eller
att han av bekvämlighet begränsade

"DocL M,årt. Luthers Cuteches"
Första huvudstycket:
'Tio Guds Bttd", vilket sannolikt alla
barn forffarande fär lära sig och känner
ti1l. Samma "pluggande" av budorden,
som på den tiden, ftirekommer nog
knappast någonstans i dag. I en utgåva
från 1840 låter budorden på foljande
sätt: (Varje bud foljdes av: Hwad är det?
med ftirklaringar)
1. Du skall inga andra gudar hafwa

Andra huvudstycket:
Trons urtiklar.
Första artikeln handlade om "Om Gud

Fader och Skapelsen." Den inleddes
med den klassiska trosbekännelsen
"Jag tror på Gud Fader allsmähig,
himmelens och jordens Skapare." Det
efterfoljdes med frågan "Hwad dr
det?

"

Andra artikeln handlade om
fiir mig.
"Om Guds Son och Återlösningen".
icke
Herrans
2. Du skall
missbruka
din Guds namn; ty Herren skall icke Den innebar en fortsättning "Jag tror
låta honom blifwa ostraffad" som Hans på Jesum Christum, Guds enda Son,
wår Herra: Hwilken aflad rir af den
namn missbrukar.
3. Tänk pä, att du helgar hwiloda- Heliga Anda: född af Jungfru Maria:
gen.
Det efterfijljdes med frågan
4. Du skall hedra din Fader och din "Hwad är det? "
Moder, på det dig må wäl gå, och du Tredje artikeln handlade om "Om den
Heliga Anda och Helgelsen." Den
må länge lefwa på jorden.
innebar en fortsättning av bönen; "Jag
5. Du skall icke dräpa.
göra
hor.
tror på den Heliga Anda: en helig all6. Du skall icke
"Hwad dr det? Wi skole frukta och dlska mtinnelig lqrka, de heligas samfund:
Gud, så att wi fi)re ett rirbart och tuktigt syndernas fi)rlåtelse: de dödas upplefwerne, både med ord och gerningar: ståndelse och ett ewigt lif." Följd av
och, att hwar och en dlskar och eirar sin

frågan "Hwad cir det?

"

eikta maka."

7. Du skall icke stjäla.

8. Du skall icke bära falskt wittnesbörd emot din nästa.

9. Du skall icke hafwa lust

till

din

nästas hus.

10. Du skall icke begära din nästas
hustru, ej heller hans tjenare, eller
tjenarinna; ej heller hans oxe, ej heller
hans åsna, ej hellernågot, hwadhonom
tillhörer.
uHwad säger nu Gud om ulla dessa

Tredje huvudstycket:
Herrans Bön; "Fader wå4 som äst i
himlom."
Första Bönen; "Helgadt warde Ditt
Namn."
Andra Bönen: "Tillkomme Ditt
rike."
Tredje Bönen: "Ske Dinwilje, såsom
i himmelen, så ock på jorden."
Fjerde Bönen: "Wårt dagliga bröd
gif oss i dag."
Femte Bönen: "Och förlåt oss wåra
t..fu,!fu" såsom ock wi ftirlåte dem,

buden?"
"Det sciger han: Jag, Herren din Gud,
är en stark hrimnare, mägtig att straffa Sjette Bönen: "Och inled oss icke i
fridernas missgerning in på barnen, frestelse."
sig till barnen.
allt intill tredje och fierde led, dem Sjunde Bönen: "(Jtqn
Kunskaperna i innanläsning noterafröls oss ifrån
som mig hqta; och gör barmhertighet,
ondo."
des, dvs vilka böcker man kunde läsa
intill mång tusend, på dem, som mig Alla böner liksom avslutningen
ur. En l:a innebar att man kunde läsa
älska, och hålla min Bud."
"Amen" fibljdes av frågan "Vad är
ur ABC boken, 2:a "Catechesen" och
det?" och i vissa fall "Hur sker det?"
for
att
ha
3:a Psalmboken. Man skulle
är
det?"
"Hwad
och ex. "Vad är dagligt bröd?"
godtagbara kunskaper ha noteringen
"Gud hotar att wilja straffa alla dem,
1.2.3. Kunskaperna i det som rubricesom dessa Buden öfwerträda; derfi)re
rades som Luthers och Svebelii katewi frukta för Hans strffi så att
skole
kes har jag tolkat att det var fråga
wi icke bryte mot Hans Bud; men sin
om att kunna innehållet i Luthers fem
nåd och allt godt lofwar Han alla
Arosiana 2OO4-2
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Fjärde huvudstycket:
Det fiärde huvudstYcket handlade
om;

"Döpelsens Cacrament"
"Hwad är döpelsen? "
"Hwad nytta medfi)rer DöPelsen? "
"Huru knnwatten en så krffigwerkan

"
"Hwad betyder denne DöPelse i
watten? "
"Hwar står det slcrifwit? "

åstadkomma?

Förklaringar

foljde på varje del i

det

hela.

Femte lluvudstYcket:

Det femte huvudstycket handlade
om;

"Altarets Cacrament.o'
"Hwad rir Altarets Cacrament?
"Hwar står det skrifwit? "
"Hwad nytta medförer detta ätande
och drickande?

"

"Huru kan lekamligt ritande ochdrick-

ande en så kraftig werkan åstadlomma?"
" Hwilken

digt?

undfår detta Sacrament wär-

Gud

sjelf som, wid mennisknns

ska-

pelse, fi)rordnade, att en man och en
qwinna skulle, såsom tikta makar lefwa

Derpå berrittar han, enkelt och tydligt,
dess innehåll, och gör genom frågor
to*,y, stycket lätt kunna beswaras,

ken han måfi)rena sig.

llusfiirhörslängden

I

Mos. 1:28. Gud wälsignade

dem,

till dem: warer fruhsamme,
uppfuller iorden.
och
Jörökens
och sade

74. Hwilka äro christliga Makars
inbördes skyldigheter?
Inbördes aktning, kärlek och sahmod,
trohet, bistånd och wård.
Eph. 5:28. Mönnerne böra älska sina
hustrur såsom sina sina egna kroppar
Den sin hustru älskat han älskar sig

sjelf.

Col. 3:lB. I hustrur warer edra mcin
undergifua. såsom tillbörligt ör iffir
Herran.
I Cor. l3:4. Körleken är långmodig
och wrilgörande. Tit. 2:4-6.

i

det sjette

Förklaringar öljde även på varje del i

75. Hwad befaller Gud

femte hulrrdstYcket.

torde ha brutit mot var det 6:e budet.
I husfiirhörslängderna fanns särskilda
tecken for olika saker bl.a. for brott
mot detta bud. I sådant fall sattes en
6:a in i kolumnen: Särskilda omstån-

Budet?
Först i allmänhet, att hwar och en
menniska sknllfi)ra ett lqsh och ärbart
lefwerne, sly all lösahighet; tillfälle
och anledning dertill, sedan, i synnerhet, att hwar oclt en, som i cihenskaP
stadd cir i all trohet älskar och ärar
sin äha maka.
I Thess. 4:4. Dettq tir Guds wilje, att
hwar och en af eder håller sin lcropp i

digheter. I vissa fall även prickar som

helgelse och cira.

Det vanligaste budet som människorna

angav hur många gånger som brott
begåtts av vederbörande.

T2.Hwadfiirbjuder Gud i det Sjette
budet?

"All otuh, ware sig i begrir, tanka4

ord, åthrifwor eller gerningar, så inom,

som utom ähenskaPet."

"Matth. 5:28 Hwilken som ser På
en qwinna med olqtskt begär, han
hafwer redan giort hor med henne i
sitt hjerta."
"Eph. 5:3,5. Otula och all slags orenhet må ibland eder icke ens ncimda
warda; Ty I skolen weta, att ingen
otuhig, eller oren, hafwer arfdel uti
Christi och Guds rike."
73. Hwem har
20

stiftat äktenskaPet?

ordning, redigt upplösa samma stycke.

tillsamman, till inbördes bistånd, samt
sitt sltigtes forökelse och uppfostran.
I Mos. 2: lB. Herren Gud sade: det rir
icke godt, att Adam blifwer allena: jag
will göra honom en hjelP, med hwil-

"

Förklaringarna till 6:e budet;

begripligt, en eller flera meningar
deraf, och låter sedan Barnen, i fin

1807-1 81 7

Denna har en annan teckenfiirklaring
över vad forsamlingsmedlemmama
har for kunskaper än perioden innan.
Under kolumnen " Lriser och förstår "
beskrivs kunskaperna i innanläsning
med ett rakt streck om man begynt att
läsa. Läser svagt etc Denna period är
noteringama ännu ofullständigare och

bristf?illigare än tidigare. Det som är
anmärkningsvärt att notera är att det
endast fiir en enda i min hemby, Sjulsmark, finns ett ben i mitten på tecknet.
Det var en syster till min MM FF F
fodd1797, som var den enda av ungdomarna i byn, som begreP vad man
"tvingades" lära sig av Luthers och
Swebeli hurudstycken.

Svebilius

Olof Jöransson Svebilius foddes den
Ill 1624 i LjungbY socken, Kalmar
län, son till Kronobefallningsmannen
Jöran Eriksson. Han inskrevs i Kalmar

skola 1632, samma år som Gustav II
Adolf dog. 1640 blev han student i

Königsberg och 1641 i UPPsala, där
han blev fil.mag 1649.Efter att bl.a. ha
varit präst i hembygden blev han 1668
överhovpredikant och Karl XI:s lärare
och biktfader.1678 blev han biskop i

Linköping och 1681Ärkebiskop fram
till sin död 1700. I samband med utarbetandet av nya kyrkoordningar spefick
ditt bordscillskap, och uti Herrans fruk- lade han en betydande roll. Han
utaratt
för
ansvar
kungen
av
även
tan ware din glddje.
Ebr l3:4. Ähenskapet sksll hållas beta en ny katekesforklaring, som fick
rirtigt ibland alla, och ähenskapssdng namnet "Enfaldig forklaring öfwer
Lutheri lilla cathechismum, stält
obesmittad.
genom spörsmåhl och swar". Den
trycktes ftirsta gången 1689 och fick
namnet "svebilii katekes". Denna
Katekesens inledning
Katekesen inleds med en instruktion användes till 1810 och efter omarbefor skollärarna: "Erinran för Skol- tande till 1878. Han hade i vissa reliLärare; Börian med underttisningen, gionsfrågor motsatt uppfattning än sin

Eph. 4:29. Intet ohöfwisla tal gånge
utur eder mun.
Cyr. 9:22. Fromma menniskor ware

sedan Barnet lärt wöl lösa innan, samt

efterträdare Benzelius.

riktigt stafwa, sker med den främst
i

nfi) rd a ko r t a R:eligio ns histo rie n

Benzelius

Härwid iaktages, att Ltiraren sielf Den 1632 i BensbYn utanfor Luleå
uppltise4 långsamt, högt, tydligt och fodde ErikBenzelius d.ä. blev ärkebiswww.arosiana.se
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kop 1700 fram till sin död 1709, som
efterträdare till Svebilius. Sonen Erik
Benzelius d.y. (f.1675 d.1743) blev
även han utsedd till ärkebiskop, men
hann aldrig tillträda ämbetet innan han
dog. 1744 blev en andra son, Jacob
Benzelius (f. 1 683 d.l7 47) ärkebiskop,
vilkethanvartill sin död. Entredje son,
Henrik Benzelius (f. 1689 d. 1758)
blev ärkebiskop 1747 och fram till
sin död. Fyra av Benzelius söner blev
adlade till namnet Benzelstierna vilka
blev framstående präster och statliga
ämbetsmän.

Bokinnehavet
Av bouppteckningarna kan man i vissa

fall

vilka böcker man innehade och
läste. Inte minst for att klara av de
fruktade husftirhören. I min fiirsta bok
har jag redovisat att bokinnehavet i
Piteå socken alltid varit stort.
1847 skedde bouppteckning efter min
MM FF F och hans sju år ngre hustru,
vilka avled med27 dagars mellanrum.
De böcker de hade var: Bibel ä 4 Rdl"
Bibel ä 1 Rdl, Bibel d 16 Sk, Lutheri
Evangeli Postilla i 2ne band å 2 Rdl
32 ,ik, Lutheri Epistel i 2ne band ä2
Rdi, 2 st gamla grofstilta Psalmböcker
å 36 Sk, Biblisk Lustgård ä 8 Sk, 2
st fnstilta Psalmböcker ä 40 Sk, 2 sr
gamla dito d 16 Sk, 2 st gamla dito ä2
Sk, 1 sr Bok utan titel ä2 Sk, Fem års
se

Berättelser ä 4 Sk, I st Intresse Utrökning ä 12 Sk samt 1734 års Lag med
derefter skedde fiirändringar ä I Rdl
16 Sk. Värdet var 13 Rdl 40 Skilling.
En ko värderades tilI20 Rdl.
Bouppteckningen efter min MF M,
från 1881, visar att nya boktitlar hade
börjat fiirekomma och man hade: 2 st
Lutheri band ä 2 kr, 2 st Fjellstedts
Biblar i 2ne band ä3 kr, Rosenius Pietisten i 6 band ä 3 k samt Diverse
b öcker ä 2 kr. Tillsammans värderades
böckerna till 10 kr. En ordinär ko värderades till 30 kr.

Förbundet+GF-Sant!

flytar ihop och öppnar släktforskarcentrum

I

höst händer det som många släktforskare säkert har väntat på och
längtat efter. Sveriges Släktforskarftirbund och Genealogiska Förentngen
flyttar ihop och skapar tillsammans ett
"släktforskningens resurscentrum", ett
svenskt "Family History Library" om
man så vill. Redan när forbundet bildades ör 18 år sedan var en sådan
utveckling skissad, men kunde då inte
genomforas. Idag är fiirutsättningarna
annorlunda, inte minst sedan nya,
utmärkta lokaler har säkrats.

till

GFs samlingar kommer
dock fortsatt att vara reserverad for foreningens egna medlemmar. Ett introduktionsbesök med "guidad tur" bland
samlingarna kommer dock GF, liksom
tidigare, att bjuda alla nya besökare

DIS-Öst, Storstockholms Genealogiska Förening, Föreningen fiir

på.

släktforskning ligger i Stockholmsområdet, kan det ses som en satsning

tillgång

Det bör betonas att Förbundet och GF
efter sammanflyttningen fortsätter att
vara suveräna enheter med eget ansvar

for både verksamhet och samlingar.
Olika former för samarbete kommer

De nya, gemensamma lokalerna ligger

dock att prövas i enlighet med det samarbetsavtal som nyligen underteck-

i den vackra Marabouparken i Sundby-

nats.

berg. Hit leder både Tunnelbana, Pendeltåg och en rad bussar och dessutom
är parkeringsmöjligheterna goda. Att
Bromma flygplats ligger runt hörnet
fiörsämrar heller inte tillgängligheten.

De ljusa och luftiga ytoma skall, forutom örbundskansliet och GFs egna

utrymmen, även innehålla eff stort
gemensamt referensbibliotek och en
tidskriftssallcafö, öppna ör alla medlemmar i ftirbundets fiireninsar. Full
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Förbundet kommer också att disponera
en stor egen hörsal med plats ör 150
personer, samt en rymlig och ljus entr6,
lämplig ör utställningar och monterverksamhet. Det kommer också att

finnas två konferensrum/lektionssalar
och en särskild datasal fiir kurser och

Smedsläktsforskning samt Sällskapet
Vallonättlingar.
Även om detta nya centrum

fiir hela landet. I

ör

svensk

Stockholm ligger

en rad viktiga arkiv och bibliotek;
Riksarkivet, Krigsarkivet, Stadsarkivet, Arninge, Kungliga Biblioteket och
mycket annat- institutioner som behöver göras bättre tillgängliga flor foreningar och ftireningsmedlemmar runt
om i landet. Det nya centret i Sundbyberg kan utvecklas till ett nan kring

vilket studie- och

forskningsresor,

både enskilda och fiireningsd:o, till
Kungliga Huvudstaden kan organiseras. Endast fantasin sätter eränser.

Välkomna

till

resurscentrum

släktforskarnas nya

i Sundbvbere i höst!

mötesverksamhet.

Till de nya

lokalerna flyttar också

tidigare underhyresgäster: Föreningen
www.arosiana.se

Källa Förbundets hemsida
www.genealogi.se
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Våra register
Klubbens olika dataregister har 118 858
poster registrerade enligt fiiljande:
Alunda (C-län)

Födda 1779-1861

Döda

1733-1766

6031 poster
1732 poster

Köping stadsforsamling

Döda 1689 - 1971

Födda 1930-1924 8176 Poster

Våsterås

Ramnäs

Döda
Döda

1727-1731
1743-1762
ca 7 00 poster tillsammans

Arboga

Födda 1858-1859

206 poster

Badelunda
Födda 1684-1716
Födda 1775-1927

632 poster
4592 poster

Födda 1622-1714
Födda 1803-1871

Döda
Döda
Vigda

1775-1779
1790-1866
1741-1758

6308 poster

7392poster
550 poster
10 268 poster
506 poster

Inflyttade
Sevalla

Födda
Födda

1667-1686
1836-1920

123 Poster
1702 Poster

I 834-1850

2837 poster

1879-1 885

3307 poster

Vigda 1860-1863 22poster

lrsta
Födda

20 446 poster

t920-t924

1

84 poster

Viisterfiirnebo
Köping landsfiirsamling

Födda 1648 -

1775-1919

-

Födda

Vigda

6449poster

Klubbens mikrokort.
Förvaras i pärmar i bokhylla
forskamrmmet.

i

1689

l97l 29 730 poster
1975 6 965 poster

sönnnsÄRKn: wtän

LJUSNARSBERG: T.län

Födda 1860-1920.
Vigda 1860-1920
Döda 1860-1920

forts
F:7 1840-1860
Vigda 1860-1920
Döda 1860-1920
Födda 1860-1920

LIB:I1730-1762
GRANGÄRDE: W-IäN
Födda 1860-1920.
E:2 1785-1836
E:3 1836-1864
Vigda 1860-1920.
Döda 1860-1920
LIB:3 1769-1807

FOLKÄRNA: WJäN

NORRBÄRI(E: W-IäN
AI:11A 1849-1855
AI:118 1849-1855
AI:11C 1849-1855

LJUSNARSBERG: TJäN

Födda 1860-1920.
Vigda 1860-1920
Döda 1860-1920

Församlingsbok:

BJÖRICINGE: C-IäN
Födda 1860-1897
Vigda 1860-1897
Döda 1860-1897

1900, 1910, 1920,1930.

BRED: C-län

AI:1lD

1849-1855

AI:12A 1856-1861
AI:13A 1861-1869
AI:138 1861-1869
AI.:13C 1861-1869
AI:13D 1861-1869
AI:14A 1870-1877
AI:148 1870-1877
AI:14C 1870-1877
AI:14D 1870-1877

AI:l5A

1877-1880

AI:15B 1877-1880
AI:15C 1877-1880

AI:l5D
AI:l6A
AI:168

1877-1880
1881-1890
1881-1890
Födda 1860-1920
Vigda 1860-$920
Döda 1860-1920
GI:1 1748-1801.
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C:1 1635-1655
C:21669-1695
C:31695-1704
C:41705-1713
C:51714-1723
C:6 1724-1745
C:7 1746-1762
C:81763-1774
C:91775-1786
C:10 1787-1802
C:11 1803-1815
C:12 1815-1829
C:13 1829-1848
C:14 1849-186i
E:l1724-1774
E:21775-1819
E:3 1819-1855
E:4 1840-1860
P:l1724-1745
F:21746-1774
F:3 1775-1801
F:4 l80l-1817
F:5 1817-1840
www.arosiana.se

Födda 1860-1897
Vigda 1860-1897
Döda 1860-1897

ENKÖPING: C-IäN
Födda 1860-1897

Vgda 1860-1897
Döda 1860-1897

TIERP: Clän
Födda 1860-1897
Vigda 1860-1897
Döda 1860-1897

ELFKARLEBY: C-län
Födda 1860-1897
Vigda 1860-1897

Döda 1860-1897

Arosiana 2OO4-2

Vi hälsar alla nya medlemmar under våren 2004
hj änligt välkomna till Västerås Släktforskarklubb
Jonas

Rosengren
Västerås

Karl-Erik

Mattsson
Västerås

Gunnel Körvall
Västerås

Mona Bjurbäck
Västerås

Bengt Johansson
Västerås

Ulla-Britt Johansson

Bengt V. Löfgren
Västerås

Bo Wihlman
Västerås

Birgit Berlin

Britt-Marie Torverud

Maj-Britt Hoffström

Våsterås

Lennart Lindgren
Västerås

Karin Norrman

Birgit Linnman

Ulf Artursson

Västerås

Västerås

Luleå

Lindell
\ästerås

Kjell-Ove Karlsson

CataÅnaJäder
Västerås

Sune Hellman

Leif och Ingegerd

Västerås
Birgitta och Lars

Västerås

Hjiirne

Ljungberg

Gunilla Fredin

Västerås

Västerås

Eriksson
Västerås

Ann-Christine

Rolf

Västerås

Astrid

Olof Zetterlund

Västerås

Västerås

Skultuna

Västerås

Avesta
Marianne Johansson
Kalmar

Stenlund

Anders Westin/ Monica Löfman
Kolbäck

Klubbens egna CD-skivor - Kontakta vår kassör Gunnar Andersson fiir mer information, se sidan 2.
1. Söder i våra hjärtan (Söderskivan)
2. Sveriges dödbok 1950-1999
3. Ättlingar till Johannes Rudbeckius 1620-1900
4. tlegister till Släkt och Hävd 1950-1999
5. Svenska ortnamn
6. Falu-Kuriren 1894-1928, artiklar om emigranter

7.

Bouppteckningsregister Uppsala län

B. Norbergsskivan

9.

Namn ur hammartingsprotokoll, Värmland, Öster- och Västerbergslagen

0. Klara-skivan (Stockholm)
1 1. Bjärka-Säby (Östergötland
12. Smedskivan nr 3
1

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
19. Emigranten 2001
20. Moraskivan
21. Sveriges Befolkning 1890

22.Häradsekonomiska kartan på DVD
23. Sjöfolk - Sjömanshusdatabas
24. Rosenberq - Geoqrafiskt - statistiskt handlexicon öfver Sveriqe.
Arosiana 2OO4-2

www.arostana.se
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vsändare:

Släktforskarklubb

FöRENINGSBREV

SVERIGE

o Sven Olby
ökssatan 12

J

5)

Vasteras

PORTO BETALT

Höstens program
Torsdag 2 september kt. 19.00, Två kloka gummor visar läkekonst från
Ann-Christin Bergström och Vivianne Liljeholm från Arboga berättar och

fiirr

demonstrerar.

Lokal: IOGI Slottsgatan 6.
Anmälan senast söndag 29 augusti till
Sven Olby, Tel02I-204 94 E-post sven.olby@hem.utfors'se
Susanne Flygare Tel 021-84 11 11 Epost 841111@tele2'se

Tisdag 21 september kl. 18.30, Studiebesök hos Mormonkyrkan
Plats: Ringduvegatan 2A, Max.: 30 deltagare.
Anmälan senast torsdag 16 september.
Larsowe Roman, Tel 02 1 -3 5869 1 E-post owerom@tele2'se
Karin Jyrell, T el 021 - 84 1 5 88 E-post karin jyrell@swipnet'se

Torsdag 21 oktober kl. 19.00. Dator- och dataprogramkväll (DISGBN m.m.)

Lokal: IOGI Slottsgatan 6.
Anmälan senast söndag 17 oktober.
Sven Olby, Tel021-204 94 E-post sven'olby@hem.utfors'se
Susanne Flygare Tel 021-84 11 11 Epost 84111|@tele2'se
Tisdag 23 november kl 19.00 Agneta sköld berättar om en släktträff
därefter "Gaggafton" medtag tips, frågor och problem!
Lokal: IOGT, Slottsgatan 6.
Anmälan senast torsdag 18 november.
Larsowe Roman, Tel 02 1 -35869 1 E-post owerom@tele2'se
Karin Jyrell, Tel 021- 841588 E-post karinjyrell@swipnet'se

Torsdag 9 december kl 17.30, Möte fiir nya medlemmar
Lokal: Biblioteket, Fackavdelningen. OBS ! tiden kl. I 7'3 0'
Personlig inbjudan skickas till nya medlemmar'
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