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Ordföranden har ordet
Släktforskningen har fortfarande

medvind. Radio, TV och tidningar
uppmärksammar vår hobby med
återkommande program och artiklar.
Klubben har under vintem kunnat
välkomna sin femhundrade medlem.
Grattis!

Vårresan 28 maj till Lantmäteriver-
ket i Gävle blev ändrad eftersom de

inte ville ta emot oss på en lördag. I
stället åkte vi till Släktforskarcentret i
Sundbyberg.

Sveriges Soldatregister finns nu på

Intemet igen. Det dr ett samarbete

med DIS som gör att det nu finns över
266 000 soldater att söka bland på

nätet. Får du träff i registret, kan du
kontakta något av de 20 regionala sol-
datregistren, för att få mer uppgifter

om soldaten. Kostnaden är då 20 kr
per akt. Hos oss är det Ulla Sköld som

registrerar soldaterna.

Adressen är http ://soldat.dis. se

Du har säkert några porträttfotogra-
fier liggande hemma. Det är de små

hårda kort (6x9 cm) som anvdndes

som visitkort i slutet av 1800- och
början av 1900-talet. Ofta sitter de i
speciella album med tjocka pärmar.

Ibland kan man köpa dem på lopp-
marknader eller auktioner. Bilderna är

ofta av hög kvalitö, med information
om ort och vem som var fotograf, men
oftast saknas namnet på den avfoto-
graferade. Jag har några album som
jag fick av min farmor ftir många år

sedan, och i veckan fickjag ytterligare
två från en kusin vars fader nyligen
avlidit. De innehåller en blandnins av

släktingar, kändisar, bibliska personer

och helt okända.

Nu kan du hjälpa till att namnge
personema eller få hjälp att identifiera
dina kort. På Förbundets hemsida

Rötter finns en avdelning som heter

Porträttfznd, där du kan lägga in dina
skannade bilder eller leta efter for dig
kända personer. En medlem har nyli-
gen lagt in många personer som foto-
graferat sig i Västerås, och han vill nu
ha hjälp att namnge dessa. Det finns
över 1000 stycken tagna i Västman-
land. Gå in på www.genealogi.se, välj
P orträttfynd/V ästmanland/Vä sterå s,

och frossa.

Sven Olby

Detaljbild från Trångfors smedja
Foto: Susanne Flygare
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Agneta Sköld
berättar om en släkttraff

#4' i

L,-
Förväntansfulla åhörare väntar på att Agneta Sköld, längst till högef skall inta
scenen och berätta om en släktträff.
Foto: Roman

telefonkatalogen. Några i släkten hade

emigrerat och med hjälp av den ame-
rikanska telefonkatalogen och ett spe-

ciellt namn fanns det sju möjliga, som
fick var sitt brev. En svarade - Agnetas

släkting.

I januari 2003 skickade Agneta
20 brev med inbjudan och karta f.v.b.

till resp. mottagares barn och bam-
bam. Anmälan gjordes genom att
betala 50 krifamilj och meddela anta-

let deltagare. 100 personer kom till
samkvämet i Bergs kyrka.
Varje deltagare fick namnetikett i en

speciell f?irg fiir varje släktgren. Träf-
fen fortsatte i Bergsgården.
Alla hade egen mat med sig. Kaffe
och dricka fanns på plats.

Agneta hade till träffen utarbetat
. en karta med fiirf;idemas boplatser
. en berdttelse om soldaten Norrman
. lite forskning "på sidan om"

Viktigt att göra på träffen
. presentationer
. göra namnlistor med adresser och

e-postadresser
. ta gruppfoto

Efterarbete
. skicka data till deltagare
. dokumentera bilderna och göra lista
på alla på gruppfotot.

Under ftirberedelsemas gång rnsåg

Agneta att världen är liten. Det kan

vara en lång väg fram till något som

till sist visar sig ligga nära.

Tack till Agneta. En träff kan vi nu

säkert ordna, men ett musikaliskt
samkväm som ert i Bergs kyrka blir
ftir de flesta en omöjlighet.

Ulla Sköld

w
:::::l=:

Agneta Sköld berättar om en släkt-
träff. Foto: Roman

Ordforande Sven Olby välkomnade
särskilt kvällens gäst, Agneta Sköld,

som berdttade om ett släktmöte hon

ordnat i Berg socken, Hallstahammar.

Agnetahade, som så många andra, ffitt
överta släktforskning, som sträcker sig

långt tillbaka i tiden. Hon beslutade att
gå framåt i tiden från farfars ftjräldrar,
Karl Johan och Lovisa Norrman, som

bodde i Tibble No 1, Berg socken.

I sökandet efter ättlingar utnl4tjade
Agneta alla tänkbara källor - dven

4

Fullt hus som vanligt på vära medlemsmöten. Det är knappt att lokalen räcker
tillför alla som vill höra. Foto: Roman
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Möte med nya medlemmar
8 december 2004

Olby stående till h}ger, bercittar om klubbens verksamhet.

Av de nya medlemmarna, som fått och vilket material som finns där t.ex.

inbjudan till mötet, kom 6 stycken, läsapparaterna, datom och vad som

samt en herre som lyckats få reda på finns i pärmama med mikrokort och

att klubben hade möte ör nya med- de små kartongerna med mikrofilm.
lemmar. Han var inte medlem, men I stora rummet där man bokar tid av

blev det under kvällen. Sven Olby läsapparaterna finns: SVAR-katalo-
hälsade alla välkomna till mötet, gen, liinsarkivkataloger, Rosenbergs

som hölls i Stadsbibliotekets fack- ortsböcker och delar av Indelnings-
avdelning utanftir forskarsalen. Där verkets register del 1-5.

presenterades de närvarande styrelse-
medlemmama. I det s.k. lilla rummet firurs:

Klubbens eget bibliotek och diverse Noterat uv Larsowe Roman
Sven Olby fortsatte med att redogöra utbytestidningar. Vidare informera-
fiir klubbens verksamhet och arbete. des det om klubbens CD-skivor och Se mer på:
Dessutom visades forskarlokalerna övrist släktforskarmaterial, samt hur http://www.arosiana.se/biblioteket.

Resa till
Släktforskarnas Hus

Söndag 11 september, heldag. Släktforskarnas Huq Leksand.
Resan sker i egna bilar, samåkning. 20 platser bokade.

Kostnad: ca 250 kr ftir resa och forskaravgift.
Anmälan senast 22 augusti till Peder Danielsson TeI02l-14 05 47,

E-post peder. danielsson@malarenergi. se

Foto:
man läser och använder vår forskar-
ftirteckning.

Sven Olby talade om att SVAR i Ram-
sele har slutat att mikrofilma kyrk-
böckerna och gån över till att scanna

av detta material i stället. Kvällen
avslutades med att de närvarande nya
medlemmama fick den sedvanlisa
antavlan.

Höstens nya medlemmar samlade runt bordet utanfor sldktfurskaruummet. Ordforande Sven
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MONGOLIET

MIrr BARNooffi. *oW
ANNA-BRITTA NILSSON gTRATTAR OCH VISAR BILDER

På vårens lorsta klubbafton 17 februa-

ri tog Anna-Britta Nilsson oss med till
sitt bamdomsland Mongoliet. En resa

som verkligen skilde sig från dagens

välordnade charterresa till öst.

Med hjälp av svartvita diabilder från

1920-30 talet fick vi fiilja med på den

resa som påbörjades av hennes mam-

ma i september 1922.

Anna-Britta Nilssons mamma Elsa

Skallsjö, f<idd Berg, foddes 17 okto-

ber 1898 i Hudiksvall. enda dottern

i en stor brödrakrets. Föräldrama var

missionsvänner. När hon var i 20-års-

åldern, kom hon hem från Lutherska

bönhuset - Evangeliska Fosterlands-

Stiftelsens dåvarande kapell. Gud

hade kallat henne att gå ut som mis-

sionär. Ett mycket hårt bud for foräld-

rama som då var i 60-70 års åldem'

Kallelsen kom att gälla Mongoliet.

Mamman fick genomgå en s k missio-

närsutbildning som bestod av en koft

sjukvårdskurs och även en tid på ett

bibelinstitut. Där träffade hon Sven

Skallsjö, sin blivande make, även han

hade fått missionskallelse.

Citerat ur boken: Min mor var missio-

när En strong och duktig kvinna Av

Anna-Britta Nilsson"
" l september 1922 började så resan ttt

ftjr mamma. Sista etaPPen gick med

oxkärra till Hallong Osso i Mongoliet.
missionens äldsta station, ca 15 mil
från kinesiska gränsstaden Kalgan.

a : " ..*1

I forsta brevet utifrån berättar hon

hur hon direkt kastas in i arbetet. Hon

kommer fram ensam, tidigare än be-

räknat. Ingen av missionärerna är

hemma och huset är utkYlt.

Fyra sjuka kommer, och det arbara att

ge dem den hjälp hon kan."

Det var ett bistert land hon kom till.
Blåst och kyla vintertid, -40 -50" C

var inte ovanligt, till pressande hetta

sommartid. Mongolema var ett no-

madfolk som livnärde sig på boskaps

skötsel. Hästen var deras viktigaste

husdjur. Vid tävlingar tlttare emel-

lan var det alltid hästen som vann. Att

hästen var vinnare påverkade hela fa-

miljens ära.

1924 kom så mammans fistman, Sven

Skallsjö. ut. De gifte sig på sommaren

och arbetade till en början på den sta-

tion som mamman kommit till. Aret

därpå flyttade de till Dojen, en ny sta-

tion längre in mot ökenornrådet. Där

fanns inget hus byggt utan ett mongo-

liskt filttält blev deras lorsta bostad

på den platsen. Där foddes tre utav

bamen, Anna-Britta yngst. Stationen

därute fick stängas eftersom det var

så många rövaröverfall. Oftast var det

förryrnda soldater sorn slagit sig på

röveri.
Efter sju år ute skulle de få resa hem

för välbehövlig vila. En tyftrsepidemi

bröt ut och många rnongoliska med-

www.arosiana.se

arbetare blev sjuka, så ftjräldrarna be-

slöt att resa hem till våren i stället.

I december ftiddes det fiärde bamet. I
början av 1930 blir pappan svårt sjuk

och avlider 3 februari 1930.

Mamman lämnas ensam med fra
barn - den äldsta ej ffllda fem år och

den minsta bara en månad.

Den välbehövliga viloresan hem blev

av våren 1930 men Anna-Brittas

mamma var fast besluten att resa till-
baka och fullfolja det arbete som hon

och pappan påbörjat.

De fibrsta åren arbetade hon På Do-
jenstationen. De äldre syskonen hade

börjat i skola i Peking' Kvar hemma

var Anna-Britta och systerr Ulla. Det

var ett hårt liv for en ensamstående

mamma. Hon uPPlevde många gånger

att Gud höll en skYddande hand över

henne.

1938 reser de hem för gott, även hem-

resan blir dramatisk. Den skedde med

transsibiriska j ämvägen, bamen skulle

inte släppas ut ur Sovjet, man påstod

att deras pass inte var fullständiga.

Det blev en strapatsrik resa vi fick föl-
ja rned Anna-Britta på- Med diabilder

och Forernål sonr i dag är souvenier.

kunde vi verkligen sdtta oss in i hur

de levde. Det skulle dröja 50 år innan

hon kunde återse sitt bamdornsland.

Noterut nv Ksrin lYrell
Arosiana 2005-1



Årsmöte
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Livliga diskussloner på årsmötet. Närmast i bild med nacken mot kameran Leif Svensson och Lennart Jonsson
Fofo: Susanne Flygare

Val av valberedning till årsmötet 2006:
Omval Sten-Ove Sandell (Samman-
kallande) och GertAlsenmyr n1val.

Leif Svensson

Torsd ag l'l mars på Kyrkbacksgården

f-*

Vårens årsmöte genomftirdes torsda-
gen den 17 mars i Kyrkbacksgården.

Årsmötet var fullsatt men troligen
berodde det mer på efterkommande
ftiredrag av Anders Lif.

Till ordforande fijr mötet valdes Brage
Lundström som genomftirde detta
med bravur.

Följande val genomftirdes:

Val av ordftirande:
Sven Olby omvaldes enhälligt till ord-
ftirande ftr år 2005.

Val av tre ledarnöter ftr två år:

Karin Jyrell,
Larsowe Roman
GunnarAndersson

Val av två suppleanter ftir ett år:

Arosiana 2005-1

Nyval av Ingemar Widestig och Cata-
rina Jäder.

Val av två revisorer för ett år:
Nyval av Maria Bäversten och omval
av Lennart Jonsson.

till höger. Foto: Susanne Flygare

wwwarostana.se

Ordförande Brage Lundström tillvänster och sekreterare Larsowe Roman



t917
- en bok om Västerås, Asea, Sigfrid Edström,

hunger, soldatuppror, revolutionärer och kapitalister
Anders Lif ber åttar om sin bok

Torsdag 17 mars

och ett unikt material, bland annat

från Riksarkivet och Aseas gamla

centralarkiv, berättade Anders Lif om

hur Sigfrid Edström gjorde gemen-

sam sak med den socialdemokratiske
ledaren Viktor Larsson fiir att dämpa

revolutionsoron efter den stora hung-

erdemonstrationen på Fiskartorget.

Asea tjänade stora pengar på den ryska
marknaden under kriget och Anders

Lif gav en fascinerande skildring av

Sigfrid Edströms äventyrliga resor till
dotterbolaget i Lenins och revolutio-
nens Petrograd, ddr han spelade vira
medan Vinterpalatset stormades.

Efter fijredraget var det fritt fram ftir
frågor och även bokköp av Anders

Lifs 1917.

www.arosiana.se
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Västerås Släktforskarklubbs års-

möte var fullspikat med fijrväntans-
fulla medlemmar som väntade pä att
Anders Lif skulle börja berätta om sin

bok "1917".

l9l7 var ett ödesmättat år.

Världskriget rasade utanftir Sveriges
grdnser och Ryssland skakades av en

revolution. Här hemma var det ont om
mat och ilskan växte mot dem som

skodde sig på dyrtidema.
l9l7 var också det år då Asea redovi-
sade rekordvinster och grunden lades

fiir Västerås industriella storhetstid.

Anders berättelse kretsade kring
Aseachefen Sigfrid Edström som var
en av Sveriges största företagsledare

någonsin. Med hjälp av fotografier

8

Brage Lundström, t.v. och Anders
Lif, t.h. samtalar inför föredraget
av Anders. Fofo. Susanne FlYgare

Sammanfattut av Leif Svensson

Arosiana 2OO5-1



Denna nya programpunkt var ett
ftirsök att få våra medlemmar att själva
berätta om sin forskning, svårigheter,
vedermöder, tips och idder. Denna
kväll blev över ftirväntan mycket väl-
besökt och framftir allt med tre duk-
tiga ftireläsare.

Först ut var Ann-Christine Kihl, fri-
lansande joumalist på VLT.

Ann-Christine Kihl berrittqr om mcin-
niskor på Mcilaröarna.
Foto: Susanne Flygare

Ann-Christine berättade denna kväll
om hur hon i sista stund lyckats fånga
berzittelsema om mdnniskoöden. hän-
delser och historier om de som lel't
och verkat på Mälaröama utanftjr
Västerås.
För mig som aldrig satt min fot på
Mälarens vatten och kanske var endast
lite lojt intresserad av dmnet men som

Arosiana 2005-1

Torsdagzl april kl 19.00

genom AnnrChristines berdttelse om
dessa människoöden fick iinnu en
väckarklocka.

Ann-Christine berättade om hur hon
grävt i arkiv, samtalat med efterle-
vande och skrivit texterna där hon
varvar fakta med fiktion. Här fram-
träder människor i vardag och vär-
dighet. Visst, mycket av det liv som
återspeglas här går att känna igen
från andra hå11: "slit och sldp" som en
viss Svensson uttryckte det i Hedeby-
borna. Fiske och jordbruk, isar som
varken bär eller brister, sjukdom och
sorg över nära och kära som ftirsvin-
ner i havet. Här finns Fagerö-Janne
som drunknade, dottern Lotta flyttar
till en änkeman som i sin tur fiirlorat
sin hustru i spanska sjukan. Båtbyg-
garen Lars Petter Bohlin och hans
Josefina på Ridön ftirlorar två söner
- och en framtid.

Ann-Christine Kihl fortsätter med den
måirkliga historien om tvättmedels-
direktören Henry Koux på Aggarön,
som på 1930-talet var ordftirande i
den tyska handelskammaren i Stock-
holm, med viktiga aftirskontakter
mellan Tyskland och Sverige. År
1947 låstes herr Koux in på Långhol-
men. Han hade då blivit dömd ftir att
ha ftirsett den nazistiska svenska tid-
ningen Dagsposten med pengar från
tyska myndigheter.

Som släktforskare så vill man kanske
veta mer om dessa människor men
det gav ett väldigt bra exempel på
hur man kan presentera människor
och deras olika öden på ett intressant
och medryckande sdtt som passar alla,
även icke släktforskare.

Vi måste alla börja skriva vår och våra
ftirfZiders historia.

Leif Svensson

Ingemar Widestigvar ncista att bercitta
om sin egen forsloilng.
Foto: Stnanne Flygare

Ingemar Widestig var nästa fiirelä-
sare.

Ingemar berättade hur han genom att
forska bl.a. i Virsbo bruksarkiv fått
fram mer information som ser lite
"kött på benen".
Ingemars morfars morfars mor Maja
Hammarbäck och hennes ftirf;ider
enligt nedan härstammade från val-
lonsläkten Bovin.
mfmfm
Maja Hammarbäck 1798-1838
Margareta Hammarbäck 1774-1815
Karl Hammarbäck 1744-1809
Maria Fransdotter Bovin 1719-1783
Frans Fransson Bovin -1680-1755
Frans Antonsson Bovin -1653-1716
Anton Bovin -1607-1690
Nicolas Bovin -1650

Till Frans Antonsson kom jag i kyr-
koböckema. Anton och Nicolas enligt
Kjell Lindblom

Nicolas Bovin
Född i Vallonien, död i Lövsta Bruk
1650. Artalet han skrev med Louis
De Geer i Liöge 1627 finns i Kjell
Lindbloms skrifter. Ar,talet dr översatt
till svenska.

9

Min egen forskning
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Anton Bovin
Född i Vallonien, död i Kolbäck 1690

Personalie i Kolbäcks Db år i690

Db Kolbäck 1690

Die Latare Sahl Anthonius Classon

Bovin född uti Frankriket uti Vallo-
nien, vid pass, efter hans egen berät-

telse. år 1607 vid Hindersmässotiden

av Vallonska foräldrar och äkta säng,

fadems namn haver varit Clas Clas-

sorr vilken tillika med sin hustru haver

skyndat till dop och Cristendom hva-

rigenom han är bliven en rätt lem i
Christi forsamling, denne son hava

hans foräldrar så länge de vistades

r.rti i sitt flidemesland upptuchtat uti
den christliga dock Calvinistisk reli-
gion, men sedetmera enär de uti Sahl

'10
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Ur Wirsbo Bmks avräkningsbok från är 1711-7712

Konung Gustav Adolphus tid begav

sig hit till Sverige emedan hans fader

var hammarsmed, och vid den tiden

blevo många hit till Riket kallade som

det hantvärket brukade, då hade hans

föräldrar denne sin son med sig hit till
Sverige som då kunde vara vid pass 20

år gammal, men sedermera sedan de

äro hit i Sverige ankomna och blevo

boendes vid Lövsta Bruk så läto så

väl föräldrama som och denne deras

son omvända sig till den Lutherska

eller Evangeliska religion till vilken
samfila lära och denne Sahl mannen

1-rö11 sig stadig in till sin dödsstund.

Detsamma hantvärket som hans fader

haver bmkat. har och denne idkat

i sin välmakt. Trenne gånger haver

han varit i äktenskapsståndet" Första
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gången med Sahl h. Anna ifrån Heds

socken med vilken han hade 2 söner,

andra resan med Sahl hustru Jana

som var fiidd i Norie och Christianien
då och denne Sahl mannen lät där å

orten bruka sig for hammarsmed uti
14 år med bemälte sin hustru avlade

han elva barn 9 söner och 2 döttrar av

vilka nu 5 söner och 2 döttrar leva.

3die gången begav han sig i äktenskap

med sin nu efterlåtna maka hustru

Ama Hansdotter med vilken han

haver avlat tillhopa 3 bam av vilka
ailenast 1 dotter lever. Hans allge-

mena leveme anbelangande så haver

han så vida av predikoämbetet här i
fösamlingen kr-rnnigt är, ställt sig ärli-
gen Christligen och wäI, här till for-

samlingen har han hållit sig vid pass
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elva år, dock haver han i 12 år varit
blind och alltså igenom betlande sökt
sin fiida hos gott folk. Sjuknade vid
nästlidna Nyårstid av vattsoten lät sig
besöka med Herrens H Nattvard ftir 7

veckor sedan, avsomnade Christligen
Herranom d22Marti, haver levat i 83

år. Testamente ftirmår änkan intet giva
emeden hon är mycket fattig.

Följande böcker finns bl.a. i Virsbo
bruksarkiv.
Contract med Smederna vid Wirsbo
Bruk
Uppgift till mantalsskrivningen
Avräkningsbok
Brukningskontrakt
Bror Lagercrantzbrev

Ingemar Widestig

Föreläsare nummer tre var Brage
Lundström.

Brage Lundström i bercittartagen om

s ina fo rfride r i B e rgs I age n.

Foto: Susanne Flygare

Nils Andersson Flodström.
Omkring l80l torde hammarsmed-
mästaren Nils Andersson Flodström
ha flyttat från Nyhammars bruk,
Ramsbergs socken i landskapet Väst-
manland (Örebro l{in) till Selets bruk
i Nederluleå ftirsamlins i nuvarande
Luleå kommun.

Arosiana 2OO5-1

Nils är undertecknads MM MM MF F
och ftidd den 13 oktober 1756 i Hed-
kärra by i Västanfors örsamling, i
nuvarande Fagersta kommun.
Nils Flodström var gift med Johanna

Sophia Reisman född 7757, troligt-
vis i Stockholm. Hennes fiiräldrar var
fodda i närheten av Eibenstock, Sach-

sen, i det som mellan 1945 - 1989 var
statsbildningen Östtyskland. Dessa

personuppgifter bygger på forskning
av Sture Jansson i Uppsala.
Efterftljande sammanställning avser

att kort beskriva några av Nils Flod-
ströms bostadsorter samt anfäders

västmanländska bostadsorter och lev-
nadsbetingelser.

Nils Flodström var alltså ftidd i Hed-
kärra, idag kanske främst känt fiir att

det är där som golfbanan i Fagersta är

belägen. Fadern arbetade vid Simbla
eller Sembla som var ett av de tre
bruk som kom att bilda Fagersta bruk
- Semla, Fagersta och Västanfors.
Redan under Gustav Vasas dagar

fanns hyttor på dessa tre platser.

Nils började som koldrän g 77 7 3, under
hammarsmedmästare Jonas Svensson

Gävert vid Bockhammars bruks nedre
hammare i Gunnilbo. Skinnskatte-
bergs kommun.

Nils flyttade 1775 från Gunnilbo
till Skinnskatteberg. Han bodde vid
"Westergårdshammaren" fram till
giftermålet och benämndes dräng,
dvs smeddräng. (Hfl S-berg 1775-85
pag 170) Vid 23 års ålder gifte han sig

den 3/10 1779 med Johanna (Anna)
Sophia Reisman. Hon angavs vara
från Karbenning, ca 1 mil nordöst om
Västanfors. En av många orter med
hytta och hammare.
Några km fran Karbenning återupp-
täcktes fiir ett tiotal år sedan det san-

nolikt äldsta jämframställningsstället,

i industriell form, i vårt land - Lapp-
hyttan.
I vigselboken benämns Nils mäster-
smed. Det antecknades även i vigsel-
boken; "Nils Flodströms uppforande
beskedligt".

Hammarsmeder
Nils Flodströms far, Anders Nils-
son fiidd 1725 i Hedkäna. där fadem

var arrendatot blev hammarsmeds-
mästare. Detta var ett aktat yrke och
utmärkelsen krävde att vissa prov på

kompetens fick utftiras. Redan 1637

utftirdades regler ftir detta i en ham-
marsmedsordning. Kravet på Anders
var sannolikt enligt 1703 års ftirord-
ning. Denna stipulerade att han fiir
åldermannen visat att han med
26 lispund tackjäm och24 tunnor kol
kunnat tillverka åtminstone ett skepp-

pund stångjäm om 8-9 stänger av
6 1lZ till 7 alnars låingd. Dessutom
skulle de, när de arbetade tre personer

ftir en härd, tillverka minst 10 skepp-
pund i veckan.

Duktiga hammarsmeder var efter-
traktade och värvades av andra bruk
eller hamrar, med löften om bdttre
löner och ftirmåner. Att man flyttade
ofta kan konstateras i levnadsbeskriv-
ningen överAnders Nilsson och sonen

Nils Flodström. När en ung pojke bör-
jade sina fiirsta lärospån i en smedja,

drömde han säkert om att en dag stå

som mästare vid härden.

Första arbetet var att bli koldräng
därefter smeddräng och så små-

ningom mästare. Smeddräng ersattes

av beteckningen mästersven varvid
koldriing erhöll yrkesbeteckningen

smeddräng.

Ersättningen till smedmästaren var
reglerat i olika ftirordningar eller i
hammarsmedsordningen.
Detta upphörde 1766 då rnan började
tillämpa en inom vissa grdnser rörlig
löneskala. Smideslönen var för ordi-
närt järn 3 till 5 daler kopparmynt per

skeppund och det ftiljde priset på kro-
nans hammarskattej ärn.

Steg priset över 100 d kmt/skeppund
blev smedlönen 5 d kmt och ftir varje
sänkning under 100 d kmt minskade
lönen med 1/2 d kmt, dock längst ned

till3 d kmt.
Därefter fick ingen ytterligare minsk-
ning ske. 1823 års hammarsmedord-
ning inftrde ett annat inslag, nämligen
att ftir varje skeppund stångjärn utftill
ersättning av lll2 av värdet av en

tunna spannmåI, hälften råg och hälf-
ten kom. Värdet beräknades efter
ortens markegångspris {tir löpande år.

På detta sätt blev lönen indexreglerad.
För överiäm, d.v.s. kvantiteter över sti-
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pulerade ett skeppund stångjärn av 26

lispund tackjäm, fick smeden särskild
ersätbring. I 1766 års hammarskatte-

ordning fixerades ersättningen till ll3
av varje orts årliga hammarskattepris,
"om icke husbonden annorledes med

mästaren överenskommit".
Med överkol ftirhöll det sig så att
24 ttnnor kol skulle räcka ftir till-
verkning av ett skeppund stångjäm.
Besparingen ersattes enligt ortens pris
på kol, frän 1766 olika ftir eget eller
köpt kol.

Särskilda överenskommelser kunde

komma ifråga. Vid dålig kvalitet på
järnet pga att man fiirsökte tjäna extra
utgick böter samt efter tredje gången

fiirvisning från Bergslagen. Saknades

pengar till böter skulle brottet sonas

med gatlopp. I en avrzikningslängd
från Nyhammars bruk framgår att
mästaren H Björklund mellan nov.

1863 och okt. 1864 uttagit 2.636,80

centner tackjärn. Av detta hade han
producerat 2.759 centner stångjäm,
vilket motsvarade ett uttag av 2.806,7

centner. Han hade ftiljaktligen varit
skicklig och hade 169,9 centner över-
jäm, fiir vilket han erhöll ett ftir mig
okänt belopp i ersättning. Stangiär-
net genomgick ett antal kontroller
dels efter framställningen och dels

vid de omlastningar som skedde. För
Nyhammars del i Arboga och i Stock-
holm. På dessa platser fanns vågar.

Jämvågen vid slussen i Stockholm är

kanske den mest berömda. I ett proto-
koll från Arboga, som jag tagit del av,

framgår att uppköparen inte godkände

kvaliteten i en jämupphandling, som

blev liggande en tid i hamnområdet,
innan den togs tillbaka.

I samband med Nils giftermål torde

han med hustrun ha flyttat till Baggå,

där han bodde i Nedre Baggå. De tog
nattvarden fiirsta gången den 24110

1779. (Hfl S-berg 1775-85 pag 7) I
nästa Hfl 1786-95 pag 10 anges att
Nils i Svebili katekes behärskade 1:a

och 2:a huvudstycket medan Johanna

Sophia behärskade alla 5. De tog natt-

varden sista gången i Baggå den 8/9

1793, varefter de fl1.ttade till Nyham-
mars bruk i Ramsberg.

Första huvudstycket var de 10 budor-

tz

den, det andra var trons artiklar (Jag

tror på Gud fader...), den tredje Her-
rens bön (Fader vår som är i himlen
....), fiiirde var Döpelsens sakrament
(betydelsen av dopet) samt femte alta-

rets sakrament (betydelsen av natfvar-

den) Utöver detta skulle man kunna

fijrklara betydelsen av det man läst.

Nils tog nattvarden sista gången i
Ramsberg den 1616 1800 medan dot-
tern Stina Sophia, som dven flyttade
till Selets bruk, tog nattvarden även

den 8/6 1801. (Hfl Ramsberg MN
1185 pag 184 samt MN 1186 pag

216;) I Ramsberg benämns han Mäs-
tersmed. "Svebili catech." läser han

I och 2 och "Läser uti bok" ett "n"
dvs nödi$. Johanna Sophia läser i -
7 och uti bok "v", dvs väl. Det finns

inga uppgifter om ndr man flyttat från
Ramsberg. Måtrga smeder flyttade
från Selet mellan 1800-02. Varftir är

oklart. Detta ftrhållande kan ha skapat

behov av nya smeder och rekrytering
skett i södra delen av landet. Nils
Flodström bör ha kommit till Selet

under sommaren eller hösten 1801.

Det firurs ingen notering när detta

skedde och inflyttade började noteras

ftirst i oktober 1802. Transporten till
Arboga kan endera ha skett efter tidi-
gare nämnd väg eller med båt på ån,

på vilken man fraktade sina produk-
ter. Från Arboga till Stockholm med

de segelskutor, Mälarjakter, som trafi-
kerade sträckan Arboga - Stockholm.
Från Stockholm upp till Luleå skedde

persontransporterna på större segelfar-

tyg. Den transporten tog i sämsta fall,
vid otjänlig väderlek eller fel vindar,
flera veckor.

Brage Lundström

Hvttor
Tillverkningsgången i hyttan

Jämmalmen körs fran gruvan till
hyttan drir den rostas. Rostningen

skedde först i gropar och senare i
ugnar. Rostningen gör malmen porös

och lättkrossad. Malmen krossas

(bokas) till små stycken. Den kros-

sade malmen matas in i masugnen

tillsammans med träkol och kalksten.

Kvcillens tre förelcisare, i forgrun-
den Brage Lundström, bakom t.v.

Ann-Christine Kihl och t.h. Ingemar
Widestig. Foto: Susanne Flygare

Syre ftirbriinns och ftirenar sig med
kolet. I botten på masugnen samlas

smält jäm och slagg. Slaggen tappas

fiirst och kan användas till bl a slagg-
tegel. Järnet tappas i former och kallas
tackjärn. Det innehåller en kolhalt på

ca 4 oÄ och är ej smidbart.

Arbetare i hyttan
Arbetet sysselsatte personer med sär-

skilda yrkeskunskaper, såväl som per-

soner utan särskilda kvalifikationer.

De yrkesutbildade var: Masmästaren,

som ledde och ansvarade ftir verksam-
heten. Hyttdrängen, som var masmäs-

tarens närmaste man och ibland hans

ersättare. Uppsättaren, som arbetade

på masugnskransen och matade in
malm, kol och andra tillsatser i mas-

ugnen enligt masmästarens instruktio-
ner.

De ej yrkesutbildade var:
Rostbrännaren, som övervakade mal-
mens rostning. Bokaren, som kros-

sade malmen. Dagkarlar, som utftirde
varierande grovarbeten.
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Kopia av en tavla med namnet "Gammal hytta" av W Bernlund visar hur en hytta kunde se ut.

höst, då tillräckligt vattenflöde fanns
att tillgå ftjr att driva blåsverken i de

små bäckama och åama.

Utöver bergsmannen hade han i sin

dänst blåsare som sedemera kallades
masmästare. I privilegiebrev ftir Stora

Kopparberget 1347 ndmns bergs-
huggare (gmvbrytare) smältare och
kolare. Varje arbetslag hade en utspi-
sare, en slags arbetsledare som också
kunde vara kolare, smältare eller ha

annan sysselsättning. Varje kolare
kunde under sig ha $,ra vedhuggare,
två miltäckare och en utspisare. Till
viss del togs bränslet från egna skogar
med eget folk, men i övrigt köptes
gruwed, rostved och kolved av trak-
tens bönder.

Bergsmdnnen i allmänhet levde under
allmogemässiga villkor. Vissa bergs-
män kunde äga fler än en hy'tta och
bergsmansgård.

Den mest kända av berqsmanssläkt är

;:,1

Engelbrekt Engelbrektsson, som bör
ha varit fodd i senare delen av 1300-

talet. Han anses vara fiidd i Norbergs-
trakten och av formögen släkt. Han
ställde sig i spetsen ftjr ett uppror som

anses ha sin bakgrund i att Erik av
Pommerns krig mot Hansan pressade

priser och minskade efterfrågan på

smide. Men dven den grymme danske

fogden över Västerås slottslän Jösse

Erikssons härjningar medverkade till
resningen. Detta var vid en tid då det

i dåvarande Luleå socken uppges ha

funnits 120 rökar (gårdar) och i Piteå

ca 30. Rikshövitsmannen Engelbrekt
mördades på en holme i Hjälmaren
1436 pä väg till Stockholm och upp-
görelse med den konkurerande riks-
hövitsmannen Karl Knutsson.

Brage Lundström

Hyttor och bergsmän

I Norbergs bergslag fanns under med-
eltiden nämnt 33 hyttor eller bergs-
mansgårdar. Skattelängder från 1539
uppräknar 62 hyttor. 1644 farns det i
Norbergs bergslag ftirutom 15 gruvor
inte mindre än 40 masugnar och 24

stångjämshamrar.
1734 hade Kungl. Maj:t befallt "att
de nära intill varandra belägna hyttor
i Bergslagen skola ftjrmås att på de

bekvämligaste ställen sammanflytta".
Onsjö och Skrikbo ansågs vid denna

tid ha varit gamla och opraktiska och
med dålig vattentilllorsel. Skrikbo
överlevde dock till 1807 då hyttan
blev ödelagd och blåsningen där flyt-
tades till nedre Meling.
Medeltidens jämhantering var prirni-
tiv och krävde ingen större specialise-
ring. Varje bergsman hade själv hand
om ledningen av arbetet. Arbetet var
mycket säsongsbundet med blåsning
och smide under en kort tid. vår och
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mordat Kerstin På sin egendom ' r '|

i.1
"^-

#
Ulla Sköld lär ut konsten att lcisa

gammal slcrift.

Att läsa gamla handskrifter är inte

lätt, det vet vi släktforskare alltfor

väI. Vad står det egentligen? Blev min

uttolkning rätt? Vi kan ju till vardags

ha svårt ibland att läsa andras hand-

stil men det är ingenting mot vad det

fu atttyda gamla kYrkböcker, bouPP-

teckningar och andra skrivelser från

1600- och 1700-talen.

Fatala misstag kan göras. ".."skördat

en lott lin på sin egendom i F "'" hade

av en släktforskare uttytts som ""'
mördat Kerstin på sin egendom i F"'",
det berättade en av deltagama i den

kurs i handskriftsläsning, som Ulla

Sköld har haft. Vi var ett ferntontal

deltagare, som fick Pröva På att läsa

texter från olika århundraden med

olika innehåll, från dödböcker och

mönstringsrullor till recept på "En

Nypon Såppa" och "En äppel-Kaka"'

14

't:*::: '.
Pålrjrobrjnkensitterfxv.LarsBergman,MargaretaLindqvistochGunSahlin.

l,l,

För en del av oss verkade läsuppgif-

terna oöverstigliga till en början, men

under Ullas tålmodiga och skickliga

ledning lyckades vi så småningom

komma igenom de mest svårlästa

kråkfotter och känna att det hade

lossnat lite grand - och då var kursen

slut.

Nu önskar vi oss en fortsättningskurs,

som kan ge oss större säkerhet i hand-

skriftsläsning.
Tack. Ulla. for den här gången'

Marguretu Lindqvist

Foto: Karin JYrell

Det hcir vclr inte lcjtt. Ft:v. Mona Bengtsson, Siv Eriksson och Agnes Yggström.
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Michel Farque av {Jlla Sköld Vallonhistorik
För många år sedan fick jag kopia på
ett brev (utan dokumentation) skrivet
på tyska. Skriften var inte lättläst och
uppgiften att skriva ut brevet på tyska
var inte helt lätt, men jag lyckades så

pass bra att det var möjligt att få det

översatt till svenska.

Det är intressant att se att "mor", en
kvinna, finns omnämnd i brevet. De
var tydligen mycket oroliga ftir sonen.
I Kj ell Lindbloms, Vallonsläkter under
1600-ta1et, del 1 sid 192-196, kan man
läsa om smederna Farke och särskilt
mycket om Johan, som fiirekommer
1661 i Frösåkers dombok. Där står
det att han rymde till 'Norlandh",
men återkom när hans ftiräldrar i ftir-
likning till Syckens hustru betalat 100

daler. Man får också veta att Johan
dör 1697 och att han varit masmästare
i Halldammen i Österlövsta 1685-89.

Riksarkivet, Jacob Momma Reen-
stiemska samlingama, har detta brev.
Brev från Michel Farque till Jacob
Momma 1656:

".. ehtenfestet Fiirnehmer und beson-
ders Hochgeehrter Herr

Dass ich als ein unbekandter den
Herm mit diessem meinem geringen
schreiben besuche bin ich dazu veran-
lasset dass ich in gewisse Erfahrung
kommen das mein Sohn Johan Farque
sich in des Herm Dienste begeben und
were er von ihm auf sein bruuk hooch
in Norland liegend gesand worden.

Weille ich dann nuhn in so langer Zeit
von ihm keine Zeitung oder nachricht
erhalten also dass ich nicht weiss ob
er lebend oder Todt ist darum dann
sowohl ich als seine Mutter hoch
beki.immert bin. Ist also an den H mein
dienst fleissiges bitten er wolle gross-
gtinstig geruhen mier seinen Zustand
ohnbeschweft pr Zeigem oder pr
Posto Zuentdekken dafeme er noch
anders im Leben und in des Herren
Dienst ist"

Man hatt alhier ausgesprenget ob heffe
er händell gehabt und were dartiber in
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grooss ungltick gerahten welches
mich hertzlich bekiimmert. Lebe
nuhn der guhten Zuversicht, der Herre
werde mier als einen unbekandten den
Zistand meines emendten Sohnes
vermelden und mier nich verargen
dass ich ihn darum an muhte. bin den
Herm noch meiner weinigkeit immer-
dessen ich nach Göttlicher Abhult
stets verbleibe.

Meines Hochgeehrten H
Dienstergebender
Michel Farque
Masmeister
... H Gerard De Besche.
Forsmark den 1 JuniAo 1656. "

Nicke och Birgitta Scheer har över-
satt:

Genomhederlige, Förnäme och särde-
les högt ärade Herre.
Då jag som obekant vänder mig till
Eder med denna min ringa skrivelse
ärjag därtill ftiranlåten med anledning
av att jag har erfarit att min son Johan
Farque har tagit tjänst hos Eder och av
Eder skulle ha skickats till Edert Bruk
som ligger högt i Nonland.

Då jag nu på så lång tid inte har fått
något tecken eller underrättelse från
honom att jag inte vet om han är
levande eller död, varfiir då såväl jag
som hans mor dr högst bekymrade.
Ställer jag alltså min vördnadsfulla
bön till Eder att Ni välvilligt skulle
vilja uppenbara ftir mig hans belä-
genhet utan (ftirhoppningsvis) större
besvär ftjr Er genom .... eller per post,
därest han ännu är i livet och i Er
tjänst.
Här har ryktats att han skulle ha bedri-
vit handel (gjort affiirer) och därvid
råkat i stor olycka vilket bekymrar
mig mycket. Lever nu i tillfijrsikt att
ni kan meddela mig min ovannämnda
sons belägenhet och inte örargas
över att jag ställer tilt besvär. Är Eder
forbunden då Ni åter vill tjäna min
ringhet medan jag i Guds nåd alltid
ftirblir.
Min högt ärade Heres ödmjuke tjä-
nafe.

Michel Farque

Vallonerna har sedan mycket lang tid
tillbaka sitt hemland i södra och syd-
östra Belgien och i angränsande delar
av Frankrike. De är ett blandfolk av
kelter, gelmaner och romare och det
fanns länge ett vallonskt språk som
inte var någon fransk dialekt utan
snarare utvecklats parallellt med fran-
skan. Ardennema innehöll rika fun-
digheter av jämmalm och vallonerna
utvecklade system ftir jämets utvin-
ning, det som senare blev berömt i
Sverige som vallonsmidet. Redan på

1400- och 1500-talen var traktema av
Meusedalen, Liöge och Namur ett sju-
dande bruksdistrikt.

Till Sverige skedde en del invandring
redan strax ftjre sekelskiftet 1600 på
initiativ av hertig Karl och Welam de
Besche. Senare agerade Louis de Geer,
en skicklig köpman och foretagsledare
i Amsterdam, som finansiär. De val-
lonska bruksområdena led av arbets-
löshet och de svenska bruken lockade
med goda löner. Tidigt skedde invand-
ring till bruk i Östergötland, t.ex. Fin-
spång och Godegård. Louis de Geer
arrenderade bruken i noma Uppland,
t.ex. Österby, Gimo och Lövsta och
dit skedde en omfattande invandring
av valloner i början pä 1620-talet.

Till en början höIl vallonerna sig
mycket till sina egna. Man behärs-
kade inte det svenska språket och
hade dessutom ett armorlunda kyrure
dn svenskarna. Även religionen var en
anledning till detta samt att svenska
bergsmän kände konkurrens från de

arbetsamma och skickliga yrkesmän-
nen.

Efter hand spreds vallonerna till flera
bmk i Bergslagen och på andra håll
och man började blandas med svensk-
ama. De var efterfrågade från andra
bruksägare ftir sitt kunnande. Med
tiden gav de sig naturligtvis också
in på andra yrken och spreds till alla
delar av landet.

Hdm tat från S cill s kapet Vallon c)ttlin g-
ars hems ida www.v qll on. a. s e
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Skön att skåda är den genuina 1300-
talskyrkan i Hubbo strax norr om
Västerås. Hon har nu genom 700 år

behållit sina klassiskt gotiska, medel-
tida drag. De resliga gavelröstenas

effektfullt vitkalkade tegelblinde-
ringar ger henne en egen och ftir ögat

estetiskt tilltalande framtoning.
De snedställda strävpelama i lång-
husets ffra höm är andra karaktäris-
tiska detaljer som bidrar till att skänka
denna sällsynt vackra helgedom en

egen karaktär.

Kyrkan antas på goda grLrnder vara
helgad åt Den helige Mikael. Hon
ligger i en rofylld, lantlig idyll mitt
emellan fiirsamlingens båda tätorter.
Frän 1620-talet blev socknen ett s k
prebende for lektorema vid Västerås
Gymnasium - ett lorhållande som

bestod ända till i 87 1. och under vilken
epok avkastningen från kyrkans egen-

dom tillloll gymnasiets lärde.

Byggnadens gamla kristna traditioner
talar ftir att kyrkan med stor sanno-

likhet haft en ftiregångare på platsen,

fiirmodligen av trä. Till sina huvud-
drag är hon en utpräg1ad representant
for de tegelomerade gråstenskyrkor

som var den helt dominerande kyrko-
typen i Mälardalen vid denna tid, dvs
en gotisk salskyrka med rektangulätt

16

Hubbo kyrka
långhus, sakristia i norr, branta gavlar
och ett högrest sadeltak.

I koret finns många dekorativa träfi-
gurer placerade vilka är från 1300-

talet och som en gång ingått i ett tyskt
eller flandriskt s k retabel - en tidig
form av altarskåp.
I mitten står Jesusbarnet, omgivet av

Jwrgfru Maria och hennes moder,
S:ta Anna - en komposition som

brukar kallas "Anna själv tredje".
Platsen ftjr den magnifika S:t Mika-
elsskulpfuren är den nisch som dnnu
finns kvar i vapenhusets östra vägg.
Skulpturen har deponerats på Läns-
museet, men brukar temporärt återfij-
ras till helgedomen ftir att utgöra en

centralgestalt under Mikaelidagens
gudstjänstfirande.
Kyrkans äldsta inventarium, en verk-
lig klenod, är den dopfunt av sandsten

som tros härröra från 1100talet. En
unik detalj är flrntens koniska lock till
vattnets skydd.

Den vackra och välproportionerade,
spånklädda klockstapeln härrör i sin
nuvarande skepnad från 1700-ta1et

och bär upp två anrika klockor. Den

mindre väger 300 kg och bär utöver
en latinsk inskrift. Den helige Mika-
els bild i relief - kyrkans ftirmodade
skyddshelgon.
Den 920 kg tunga storklockan är

en verklig klenod. Hon är niimli-

Dopfunten

gen gjuten redan 1491 och har alltså
vid det här laget med välkänd klang
genom mer än fem sekler ledsagat för-
samlingsboma i Hubbo från vaggan
till graven.
Klockans budskap är: I Herrens år

1491. Tväfaldigt prisar jag den sanne

Guden, kallar på folket, samlar präs-

terskapet.

Källhänvisning: Västmanlands kyrkor
i ord och bild. HakonAhlbers. Staffan
Björklund.

Sammanstöllt tw Kurin JvreII

i',i

)

Hubbo kyrka Foto: Karin Jyrell

Hubbo kyrka Foto: Karin Jyrell
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Under 1500talet lät Gustav Vasa

inftjrskriva tyska experter, som
byggde smedjor och lärde svensk-
ama tillverka jäm enligt en ny metod.
Sedermera infiirdes Vallonsmeder och
en annan smidesmetod.
Skillnaden var att tysksmidet utgior-
des av små stycken,lätta att transpor-
tera. H;ttor och hamrar kunde ligga
skilda från varandra och inte skapa
problem med två kolslukande proces-
ser på samma plats. Vallonsmidets
tunga och svårtransporterade gösar
krävde däremot att hftan och ham-
maren låg på samma plats. Samhällen
med vallonsmide blev därftir stora.

Vallonsmidet krävde också mera folk.
Vid två tyskhärdar med en hammare
och högst sex smidesarbetare kunde
av medelstora sorter stångjäm smidas
högst 28 skeppspund (4,2 ton) i
veckan, medan vallonhammaren med
tio arbetare på samma tid utan svårig-
het kom upp i 50 skeppspund
(7,5 ton).
För att inte få ftr långa transporl-
sträckor ftir framför allt kol spridde
man ut hyttor och hamrar över skogs-

områdena. Antalet boende på varje
plats var därItir, med dagens jämfti-
relser, ltterst begränsat. Pä 174}-talet
hade t.ex. Semla 40 invånare, Väst-
anfors 150 och Fagersta inkl. Uddnäs
80. Utöver de vid hyttor och hamrar
sysselsatta fanns givetvis kolprodu-

Tysksmidet
center, forbönder och andra kategorier
ftir leverans av råvaror, produkter och
fiimödenheter.
Smeder och hantverkare hade sys-
selsättning under större delen av
året åt bruket. Hlttdriften däremot
var säsongsbetonad och vissa blåste
endast vart annat år. Hyttarbetama var
därfiir torpare och sysselsatta i jord-
bruksarbete stora delar av året.
Inom ramen fiir skråväsendet var mäs-
taren en självstiindig fiiretagare, som
själv anställde och avlönade gesäller
och lärpojkar, vilka själva i sinom tid
kunde bli mästare och självständiga
ftiretagare.
Så var det inte inom brukshan-
teringen, utan mästaren var själv
anställd. Avlöningsbestdmmelsema
var dock sådana, inom ramen ftir
1766 ärs hammarsmedsordning, att
mästaren lyfte hela smideslönen, var-
efter han avlönade sina medhjälpare.
Förtjänsten delades mellan smederna

efter den gamla skalan 5ll2 (41,7%)
för mästare, 4ll2 (33,3yo) till mäster-
sven och 3ll2 (25%) till smeddrängen
(kolgosse). Om en mästare hade upp-
sikt över två smedlag ersattes han i det
andra laget av en mästersven och fick
behålla överskj utande tolftedel.
Huruvida löner och ersättningar ftiljde
ovanndmnda regler är oklart eftersom
det saknas uppgifter om de verkliga
ftirhållandena.

Lönen utgick till stora delar i natu-
raftirmåner från bruken mestadels i
bostad och säd men även i form av
kreatursfoder. En hammarsmedmäs-
tare kunde få 15 tunnor spannmål och
smeddrängarna 10 - 12 tunnor. En
tunna motsvarade ca i46 liter. Tidvis
var skuldsättningen stor, speciellt ftir
arbetama, till bruken. Detta uppmärk-
sammades också vid olika tillf;illen av
bl.a. Bergskollegiet.
Man uppskattar att den årliga spann-
målsftirbrukningen i vikt per person
uppgicktill 280 kg 1750, 300 kg 1800

och 175 kg på 1920-talet. Med en

utmalningsprocent av 80 ger det 224,
240 resp. 140 kg mjöI. Sänkningen
av mjölkonsumtionen är betingad av
att potatisen blev stapelftida under
1800talet. Ytterligare tillskott till
den vegetabiliska ftidan kom från de

täppor bruksarbetama hade. Kreatu-
ren bidrog till den animaliska ftidan.

Brage Lundström

LABBIT
(se bilden nedan)
Byggnaden labbit (från franskans
l'abÅ, dvs skydd, vila) användes
som smeddrängamas och forkarlar-
nas tillflyktsort mellan arbetspassen

och på fritiden.
Red.

Labbit vid Trångfors smedja. Taket på smedjan syns t.v.

Foto: Strsanne Flygare
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Våra register
Klubbens olika dataregister har 118 858

poster registrerade enligt fiiljande:
Alunda (C-låin)

Födda 1779-1861
Döda 1733-1766

Arboga
Födda 1858-1859

Badelunda
Födda 1684-1716
Födda 1775-1927

Köping landsftirsamling
6031 poster Födda 1775-1919 6449poster
1732 poster

Köping stadsftirsamling

Födda 1930-1924 8176poster
206 poster

Ramnäs

Döda 1727-1731
632 poster Döda 1743-1762

4592 poster ca 700 poster tillsammans

123 poster
1702 poster

22 poster

1 84 poster

Västerf;irnebo
Födda 1648 - 1971

Vigda 1689 - 1975

Döda 1689 - I97l

Västerås
Födda 1622-1714
Födda 1803-1871

Döda 1775-1779
Döda 1790-1866
Vigda 174l-1758
Inflyttade

1 834-1 850

1 879- 1 885

29 730 poster
6 965 poster
20 446 poster

6308 poster
7392poster

550 poster
10 268 poster

506 poster

2837 poster

3307 poster

Enåker ' Sevalla
Födda 1692-1802+1883 l7l2 poster Födda 1667-1686
Döda 1692-1814 1646 poster Födda 1836-1920

Vigda 1860-1863
Irsta
Födda 1920-1924

Klubbens mikrokort.
Förvaras i pärmar i bokhylla i forskarrummet.

GRANGIiRDE: WJäN
Födda 1860-1920.
Vigda 1785-1920.
Döda 1860-1920
LIB:31769-1807

NORRBIiRKE: W-IäN
Husörhör 1849-1880
Födda 1860-1920
Vigda 1860-$920
Döda 1860-1920
GI:1 1748-1801

sÖnnnn:inxn: wJän
Födda 1860-1920
Vigda 1860-1920
Döda 1860-1920
LIB:I1730-1762
FOLIAiRNA: W-IäN
Födda 1860-1920
Vigda 1860-1920
Döda 1860-1920
Församlingsbok:
1900, 1910, 1920,1930

LJUSNARSBERG: T-län
Födda 1635-55, 1669-1920
Vigda 1635-55, 1669-1920
Döda 1635-55, 1669-1920

BJORI(LINGE: C-län
Födda 1860-1897
Vigda 1860-1897
Döda 1860-1897

BRED: CJän
Födda 1860-1897
Vigda 1860-1897
Döda 1860-1897

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

TIERP: C-län
Födda 1860-1897
Vigda 1860-1897
Döda 1860-1897

Är,vr-tnr,EBY: c-län
Födda 1860-1897
Vigda 1860-1897

Döda 1860-1897



Porten mot Väster
Välkommen till

Släktforskardagar i

Göteborg 26-27-28 augusti 2005
med

Sveriges S läktforskarförbu nds Ri ksstäm ma

http ://www. s la ktdata. org/g bg 2 005/

Klubbens egna CD-skivor - Kontakta vår kassör GunnarAndersson för mer information, se sidan 2.

1. Bjärka-Säbyprojektet.(Östergötland).
2. Begravda i Stockholm. Utdrag från begravningsplatser i Stockholm. t.o.m är 2002
3. Bouppteckningsregister, Jämtlands län
4. Bouppteckningsregister,Södermanslandslän.
5. Bouppteckningsregister, Uppsala län.

6. Emigranten 2001. Sökregister.
7. Falu-Kuriren 1894-1928. Artiklar om emigranter. OBS program File Maker Pro.
8. Gamla Stan under 750 är. Arliklar, kartor, rotemansarkiv 1878-1g26 m.m.
9. Namn ur hammartingsprotokoll, Värmland, öster- och Västerbergslagen.
10. Häradsekonomiska kartan på DVD.

11 . Attlingar till biskop Johannes Rudbeckius 1620-1900. Version 2 -2004.12. Klara-skivan. "Rotemansregister för Klara i Stockholm 1878-1926.
13. Ministerialregister Jämtlands län- Födda, vigda, döda och flyttade i Jämtland.
14. Moraskivan. Vigda och döda 1662-1930 i Mora, Sollerön, Venjan och Våmhus.
15. Norbergsskivan, personregister Norberg-Karbenning-Västanfors-Västervåla-m.fl.

16. PersonalAncestral File 5.2- Släktforskarprogram (Family Search)
17 . Register till släkt och Hävd 1950-1999. sökregister tiil dessa böcker
18. Rosenberg - "Geografiskt statistiskt handlexikon ötuer Sverige".
19. Sjöfolk - Sjömanshusdatabas.
20. Soldatskivan (soldatregister) Uppdat. inte längre. För senare införda se http://soldat.dis.se

21. Smedskivan, Smedsläktregister, Föreningen för Smedsläktforskning, FFS.
22. söder i våra hjärtan. "Rotemansregister för söder i stockholm 1870-1930.
23. Sveriges befolkning 1890. Persondata om alla skrivna i Sv. 1890.
24. Svenska ortsnamn.
25" Sveriges befolkning 1970. Persondata om alla skrivna iSv. '1970.

26. Sveriges befolkning 1980. Persondata om alla skrivna i Sv. 1980.
27. Släktdata, foreningen Släktdata, register i huvudsak från västra Götaland IVY
28. Sveriges dödbok 1947 - 2003. Personer som avlidit i Sverige 1947-2003. NY
29. Family History Library Catalog. Biblioteksregister, mikrofilm, böcker.
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vsändare:

ästerås Släktforskarklubb
FORENINGSBREV B

SVERIGE

o Sven Olby
röksgatan 12

23 55 Västerås

PORTO BETALT

Höstens pro gram

Söndag 1l september, heldag. Släktforskarnas Huso Leksand.
Resan sker i egna bilar, samåkning. 20 platser bokade. Kostnad: ca250 kr ftir resa

och forskaravgift. Anmälan senast 22 a:ugusti till Peder Danielsson Tel021-74 05 47,

E-post peder.danielsson@malarenergi. se

Torsdag 15 september kI 19.00. Film om smeder, Erland Brandt.
Lokal: Lovisagården ( IOGT), Slottsgatan 6. Anmälan till Leif Svensson senast

söndag 11 september. Te1.021-84 11 11, E-post cognati@vasteras2.net

Torsdag 20 oktober kl. 19.00. Datakväll med DIS Aros som visar olika släktforskar-
program.
Lokal:Lovisagården (IOGI Slottsgatan 6. Anmälan till Leif Svensson senast

söndag 16 oktober. Tel021-84 11 11, E-post cognati@vasteras2.net

Torsdag 17 november kl 19.00. Min egen forskning.
Klubbens medlemmar berättar om sin egen forskning.Vi efterlyser medlemmar som vill
dela med sig av sin egen forskning. Anmäl Din medverkan snarast till Karin Jyrell
Tel 021-84 15 88.

E-post karin jyell@swipnet. se

Lokal Lovisagården (IOGT) Slottsgatan 6. Anmälan till kvällen senast 13 november

till Karin Jyrell Tel 021-8415 88, E-post karinjyrell@swipnet.se

Torsdag 8 december kl. 17.30. Möte fiir nya medlemmar.
Lokal: Biblioteket, Fackavdelningen. OBS! tiden kl. 17.30.

Personlig inbjudan skickas till nya medlemmar.

"Frågestund"
Under höstens klubbkvällar kommer vi att ge tid ftjr frågor i samband med fikastunden.

Många har efterlyst ett sådant tillf;ille där man kan få hjälp att tyda handstil, ett ord, tips

om litteratur o dyl. Se upp ftir f;illor och fel.
Du som har frågor ftjrmedla Dina frågor till någon i styrelsen i god tid före klubbkvällen.

Det går även bra att ge frågan till den som tar emot anmälan till klubbkvällen.
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