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Nummer 3/06 * Argång 13 " Pris 20 kr

Svenskt Diplomatarium
Riksarkivets avdelning Svenskt Diplomatarium publicerar våra bevarade medeltidsdokument (diplom).
Det rör sig om såväl originalbrev på pergament och papper som medeltida och eftermedeltida avskrifter.
Språket i texterna är oftast på latin eller fornsvenska men ibland f,örekommer medellågtyska.
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Ett dokument på latin med sigill från 1288. Nedan en forkortad översättning.

Foto:,llonica Holmgren

Biskop Peter i Västerås kungör att han till sin systerson Nils Kristinason lämnat 1/8 i Kopparberget, kallat Tikasjöberg, i Torsångs socken såsom betalning fiir ett lån men att han därefter giort ett byte med
systersonen på så sätt att han av denne återfått åttondelen i Kopparberget i utbyte mot gården Fröslunda i
Harakers socken med kvarnarna där samt västeråskyrkans egendomar i Hasselbäck i samma socken med
alla tillägor. Sigillanter är kung Magnus, ärkebiskop electus Magnus i Uppsala, biskoparna Bengt i Linköping, Anund i Strängnäs och Johannes i Åbo, utf;irdaren samt dennes kapitel.
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Västerås S läktforskarklubb

Ordföranden har ordet
Klubben har under några år sammanträffat med andra släktforskarforeningar i Västmanland och
Dalarna. Vi har planerat att samarbeta med vissa frågor under
namnet Bergslagssamverkan. I
år hyrde vi en monter tillsammans under släktforskardagarna r
Stockholm i auzusti.
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Monica Holmgren i montern.
Foto: Karin Jl,rell

Det kom rdtt mycket folk till
vår monter och vi sålde bl.a.

och den
nya CD:n med register till

Västerf;irneboskivan

Htilphers genealogiska samlingar. Till utställningen tog vi fram
en ny folder. Den finns nu på
skrivbordet i släktforskamrmmet
på biblioteket. Den får ni gärna
lämna

Vi

till vänner och bekanta.

hade en liten tipstävling,
med frågor om de utställande fti-

reningarna, den vanns av IngaLill Eriksson från Lindesberg.
I våras ordnades ör forsta gången Släktforskningens dag över
hela Sverige. Det var så lyckat,
och nu har man beslutat att det
skall bli en årligen återkommande dag. Lördag den 17:e mars
infaller den nästa år och då är du
och dina bekanta välkomna
till stadsbibliotekets forskaravdelning, så hjälper vi dig
att komma igång eller komma vidare om du kört fast.
Genline är nu klar med alla
Sveriges ftirsamlingar fram
till slutet av 1800-talet. Förutom pä huvudbiblioteket
finns det tillgång till tjänsten
på Bäckby, Skiljebo och
Önsta-Gryta bibliotek.
Har du svårt att tyda något som
prästerna skrev, kan du få läshjälp av Släktforskamas Hus i
Leksand. Ring 0939-200 00 25
och uppge vilken Genlinesida
texten finns på, så fär du omgående svar. Det är en betaltjänst
som kostar l5 kr/min.
Vill du hjälpa svenskättlingar
att tyda text i kyrkböcker eller
hitta anor i Sverige finns det två
Internetsidor där du kan hitta efterlysningar, nämligen:
http //genforum. genealo gy. com/
:

sweden/ eller

http: I lboards. ancestry. comi
mbexec/bo ardl an/localities.scan-

balt.sweden.general

Sveriges Dödbok 4 planeras
komma ut nästa år. Eftersom flera forsamlingar inte är kompletta, krdvs det att vi släktforskare
hjälps ät att fylla luckorna. Det
är bråttom, for digitaliseringen
bör vara klar till årsskiftet. Gå in
på www.genealogi.se och gå vidare till "Namn åt de döda" och
adoptera en ledig socken.
Medan du jobbar med datorn,
kan du nu njuta av klassisk musik. Eftersom Västerås Stadsbibliotek tecknat ett avtal med Naxos, så har du fri tillgång till de
gamla mästarna. Gå in pä http:ll
vasteras. naxo smusiclibrary. com
och logga in med ditt lånekortsnunlmer. Musiken är inte nedladdningsbar utan det går bara
att lyssna.
Styrelsen vill tacka Leif Svensson för de år han tjänstgjort som
Arosianas redaktör. Detta nummer har redaktionskommitten
och jag gjort tillsammans.
Hoppas

ni gör många nya fynd

under er släktforsknine.

Sven OIby

Hitta graven uppgraderad
I våras öppnade Stockholms k).rkogårdsforvaltning söktj änsten
www.hittagraven. stockhohn. se
Nu uppdateras tjänsten och
många av de önskemål som
kommit in sedan starten kan nu
tillgodoses. En av nyheterna är
att tjänsten kan användas med en
mobiltelefon eller handdator.
Söktjänsten finns nu också i en
engelsk version for att möta det
internationella intres set.

Västerås Släktforskarklubb

också, med hjälp av finansiering

ren eller gravsättningsdatum ide
kronologiska registren ända från

från Stockholms stads kompe-

I 895.

tensfond, fotograferat och lagt ut
delar av de äldre gravboksregister som tidigare bara fanns i bokform. Det är gravböcker ör Norra begravningsplatsen, Sandsborgskyrkogården och Skogskyrkogården som fotograferats.
Detta gör det möjligt att söka efter gravsatta personer med hjälp
av narnn i de alfabetiska regist-

De begravningsplatser som finns
med är: Norra begravningsplatsen, Sandsborgskyrkogården,
Skogskyrkogården, Råcksta begravningsplats, Bromma kyrkogård, Hässelby begravningsplats,
Spånga kyrkogård, Galärvarvskyrkogården, Brännkyrka kyrkogård och Västberga.

Kyrkogårdsförvaltningen har
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Åter till fiidernas marker del 6
Hcirföljer den siritte delen av
min berättelse om huriag gått
till vriga för att få fram intres-

santa uppgifter om en av mina
s lr)hgrenar med utgångsPunkt
från min mormor Anna Maria
Andersson. Berättelsen började i nr 2/04.
Ja, så hade jag då efter mYcken
möda hittat dokumentationen

med information om vad
bröderna Lars och Anders

Nilsson hade blivit dömda for
och vilket straff de fätt. Men
detaljerna kring deras misshandel
är minst lika spännande att läsa.

Protokollen från tingen ger mig
också en liten bild av hur de såg
ut, vilka temPerament och andra
personliga egenskaPer de hade.

Våldsamt misshandlad
I ett särskilt protokoll från tinget

Siende härad i tingshuset i
Västerås den I I oktober 1832
kan man läsa att "Lars o Anders
Nilssöner hade blifvit till Läns
häcktet inforpassade fiir att de

i

med berådt mod gått

"öfwerstugan" och lade sig. Se(Ekblad var så skadad att han inte dan var han inte ut mer den natkunde infinna sig till tinget per- ten. Han hade ingen aning om att
sonligen.) till det urtima tinget Ekblad blivit slagen örrän senasberättar den misshandlade Ek- te måndag då han arresterades.
blad vad som skett. Han hade Under resan till arresten lordes
natten mellan den 5-6 oktober han genom Alfsta, där Ekblad
mellan klockan 11 och 12 vant bodde. Lars hade varit inne hos
på hemväg från en auktion På Ekblad och sett att denne var
Beijby ägor. I hörnet av den så blåslagen i ansiktet.
När rätten PåPekade f,or Lars att
kallade Tillberga Vreten "hitom"
gå
Tillberga kyrka mötte han några det inte kunnat ta en timma att
karlar. Den örste han mötte slog den korta vägen från auktionshonom på höger arm och i ansik- stället till Rebro utan att han hade
tet så att blodet rann. Till vittnen gått en omväg, ändrade Lars sina
for händelsen vill Ekblad att man uppgifter. Nu hade han börjat gå
kallar in drängen Jan Eric Löf- hemåt mellan halv nio och nio
eftersom han kom hem till Rebro
gren på Rebro.
Läkare J C Widberg ger i den precis klockan nio'
skriftliga läkarattesten sin beskrivning av skadorna, som om- AIla emot sig
fattade krossat näsben, sår På Ldnsmannen ställde sig frågande
näsroten, mindre sår På höger till Lars berättelse och undrade
kind, blåtira under höger öga, varför Lars, om han nu var
blåtiror över båda ögonlocken oskyldig, behövt erbjuda den
samt ett rejält blåmärke och misshandlade Ekblad betalning
svullnad på höger arm. Läkaren ftir att slippa att bli arresterad.
skriver att alla skadorna kommer Fjärdingsmannen Anders Säfatt läka men att det kommer attta ström i MYcklinge uppgav att
han fått order att ta in Lars och
lång tid.
Anders Nilssöner till häktet i

I sin skriftliga vittnesinlaga

UPPVästerås och att Lars vid
Olika uppfattningar
Gustaf
Carl
bördsskrifwaren
Lars Nilsson beråttade att han ankomsten till Alfsta begårt att fä
Ekblad till mötes mellan den 5 oktober klockan halv fem tala med Ekblad. Det hade
Tillberga Kyrka och SörbY bY".
på eftermiddagen anlänt till Säfström medgivit och när man
Med andra ord hade de slagit auktionen hos sergeanten kom in till Ekblad hade Lars

Ekblad på käften.

Vidare kan man läsa att Lars
Nilsson är lång till växten har
smal men stark kroPPsbYggnad
och enligt prostattesten ägde örsvarlig kristendomskunskaP och
hittills visat ett oklanderligt uppflorande.

Brodern Anders

var

något
så
inte
utseendet
mindre och efter
stark som brodern. Han hade
"behjulpelig Christendomskunskap brukar sina Salighetsmedel
wördsammeligen och har hittills
lort en oklandrad wandel"''
4

Beijboms änka På BeijbY ägor

"på en half {erdings wägs
afstånd öfwer ägorna från
Rebro". I sitt sällskaP hade han

sin broder Anders, den hos sin
mor arbetande Pigan Maja
Jansdotter, sin sYster Stina

Nilsdotter, arbetskarlen

Jan

Ersson från Tösta och drängen

Erik Löfgren i Rebro'
Sällskapet lämnade auktionsstället omkring klockan åtta och
kom hem vid niotiden utan att ha
mött någon Pä vägen' Efter
kvällsmaten gick Lars uPP i

Jan
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önskat tala med Ekblad i enrum.
Ekblad hade därfor bett sergeanterna Scherlund och Nordquist
samt kyrkvärden Adolf Tunell att
gå ut, vilket de också gjorde.
Säfström hörde inte samtalet
mellan Lars Nilsson och Ekblad.
Lars fortsatte att neka och uPPgav, pä fräga, att hans bror Anders den kvällen hade gått och
lagt sig i brYgghuset, där han
hade legat hela sommaren.
Så kallade rätten in Anders
Nilsson att vittna och han bekräftade broder Lars berdttelse om
Västerås S läktforskarklubb

vandringen till och från auktionen. Det enda som awek från
Lars berättelse var att de kom
fram dit vid mörkrets inbrott och
att de kom hem mellan klockan
halv nio och nio. Anders hade
direkt efter kvällsmaten gått och
lagt sig ute i brygghuset, dår
också moderns dräng låg. Sedan
hade han inte varit ute mer den
natten. Anders hade inte fiåffat
den misshandlade Ekblad varken
under ftiregående vecka eller senare. Anders hade heller inte varit inne hos honom under transporten genom Alfsta. Han hade
heller ingen aning om att Ekblad
blivit slagen forrän vid arresteringen.
Rätten uppmanade bröderna att
tala sanning även om de, till
äventyrs, inte hyste agg till Ekblad. Han hade ju biträtt landsfiskalen Forslund ftirra sommaren under en visitation hos deras
mor, som misstånktes for olovlig
brännvinsbränning. Bröderna
fortsatte att fiirneka att de sett
Ekblad på auktionen. Detta trots
att Lars Nilsson medgav att han
ämnade ropa in en snickarvedkap och att Anders därfor gjort
honom sällskap. Bröderna kunde
därf,or inte neka till att de kände
till att Ekblad lorrättade auktionen.

De hade heller inte tagit vägen
över Alfsta under fården till och
från auktionen samt att avståndet

mellan Beijby, där aukfionen
hölls, och Rebro bara var en fiärdings mil. Dessutom hade Ekblad inte f?irdats samma väg från
auktionen till Alfsta som de tilltalade f;irdades på väg hem till
Rebro. Ekblad måste ha f;irdats
mot Tillberga kyrka och Sörby
samt vidare till Alfsta, som ligger i Hubbo socken.

Flera vittnesmål
vid tinget fiir att
vittna fanns nu "Skråddaren
Jacob Bor6n pä Alfsta ägor,

Närvarande

Västerås

S

läktforskarklubb

Tjenstgörande Soldaten Carl
Peter Fogel på Jädra ägor, Carl
Abramsson, Abram Abramsson,
Lovisa Abramsdotter, Pigan

med ganska hög hastighet, vilket
Lars Nilsson uppmärksammade
dem på och att de skulle gä ät
sidan. Löfgren stannade medan
bröderna fortsatte vägen framåt.

Maja Cajsa Persdotter och
Drängen Jan Erik Löfgren i När de var utom

synhåll

f,or

Löfgren kom en skjuts åkande i
full fart. Eftersom det var mörkt
såg inte Löfgren vem det var
som satt på kärran. Han hade
inte märkt att något slag utdelats
eller att fordonet stannat upp och
heller inte hört något skrik. När
han sedan hann ifatt bröderna
Ekblad.
Lars Nilsson menade på att berättade Lars Nilsson att det var
vittnet Löfgren var jävig efter- Ekblad de hade mött. Väl
som han gått till Ekblad och be- hemma skildes de och var och en
fitttat att Lars varit ute den natten gick hem till sig.
Jan Erik Löfgren berättade visamt även angivit honom lor
länsman. Abram Abramsson och dare att man inte mött någon mer
Maja Cajsa Persdotter och Löf- på vägen den kvällen. Om Lars
gren nekade alla till att ha kän- och Anders hade haft käppen
nedom om var Lars Nilsson va- med sig från Rebro eller om de
tagit den under vägen kom han
rit.
Länsman Ekelund uppmanade inte ihåg. Han hade heller inte
då Löfgren att avge sin berättelse hört att bröderna uttalat hotelser
som om han redan avlagt vittnes- mot Ekblad eller att de slagit ho-

Rebro samt Kyrkvärden Adolf
Tunell i Alfsta".
Länsman Ekelund hade kallat
alla dessa vittnen, med undantag
av de två sistnämnda, ftir att vittna om de hört Lars och Anders
Nilsson yttra nägra hotelser mot

eden.

Därefter beslutade Häradsrätten
att ogilla Lars Nilssons påstående om jäv och godkdnna alla
vittnen.
Jan Erik Löfgren avgav ett
långt och detaljerat vittnesmåI.
Han berdttade att han varit med
Lars och Anders Nilsson på auktionen där Ekblad varit auktionsskrivare. Efter auktionen hade de
gått direkt hem. Senare på kvällen hade Löfgren tänkt sig aff besöka sina foräldrar i Tränhammar. Han stötte ihop med granngårdens Lars och Anders Nilsson
vid deras hus och de tre gjorde
sällskap mot Trånhammar.
När de kom till Sörby tyckte
bröderna Nilsson att det inte var
mödan vårt att gå så långt varför
alla tre vände färden tillbaka mot
Tillberga By.

nom.
Ldnsmannen påminner Löfgren
om vittnesedens betydelse och
att han berättat något helt annat
fijr honom vid tidigare forhör.
Då sade sig Löfgren komma ihåg
att någon av bröderna under vägen sagt att Ekblad hade beskyllt
dem och deras mor for olovlig
hembränning. Han mindes också
att bröderna hade sagt att om det
var Ekblad som kom körande på
vägen, så skulle de skrämma honom. Varpå de sprang i örväg.
När Löfgren sedan hann ikapp
bröderna hade Lars sagt att Löfgren "var en skit som ej geck
fram". De berdttade inte vem de
mött men att den hade "fått sig
en släng". Senare hade de berättat att det var Ekblad man hade
mött.
Lars Nilsson nekade till allt det
Löfgren berättade florutom att de
haft sällskap till auktionen.

lnget sett, hört eller sagt
Halvvägs tillbaka hörde de
någon komma åkande mot sig Monica Holmgren
Arosiana 2006-3

Svea Hovrätts domar 1696-1700 rörande

Västmanlands län ... Del
Även hans släktingar uppmanades att se efter honom så att han
4. Mål där hovrätten friade inte fick tillf?ille att dricka.

Fortsättning från foregående nr.

från dödsstraff eller den
dömde dog ifängelset
De 28 mål där underrätterna utdömt dödsstraff men hovrdtten
ändrat till annat straff var:
Antal mål

Brott
Blodskam
Dråp
Falskmynteri

Dömda
Män Kvinnor

I

4.3 Falskmynteri
Att slå falskt mynt var allvarligt.
Den dömde hade gtrort 4 stycken

falska karoliner. Trots att han
inte hade använt mynten sände
Kungl. Maj:t honom på livstid

till Marstrand.

2

frivilligt till

denna lq',rkostölds
verlrställande hjälpt, helst hon
med sin slrikt varit med tjuvnad
beryhad och skiktingar vid detta
tinget flere stölder måst tillstå
och bekrinna, och hon den otukt
med dessa tjuvar bedrivit sedan
hon lunnat skiljt sig ifrån dem,
ty hade mycket vril Kungl. Rötten
i förmåga av Kungl. straffordningen,

fog henne för denne lqtr-

kostöld, tillika med annan tit;')
2
stöld
4.4
Kyrkostöld,
nad och begången otuh till döI
oÄ
av må- den döma. Dock så som denna
Dessa mål utgjorde 12
2
5
Kyrkostöld
J
J
len där dödsstraffet omvandlades Margareta Olofsdoxer inte fått
Misshandel
4
l6
l)
stöld
till ett mildare straff. Även om någon del av lqtrkostölden eller
I
I
Tidelag
lagen ftireskrev dödsstraff är det de vcivar hon vid Nyhammar ve7
29
28
Summa
uppenbart att hovrdtten ville lat stjäla, hon ock mycket dum
De som av hovrdtten eller undvika att döma till döden, om dr, att hon påstår sig intet veta
Kungl. Maj:t friades från döds- ftirmildrande omständigheter el- detta vara s1tnd, så och emedan
Kungl. Maj:t i nåder kimnat
straffet, fick i stället något annat ler andra skäl fanns.
poj13
det
en
årig
I
ett
fall
var
Kungl. Rritten fria händer sålestraff. Det kunde variera från böKolsfrån
Pettersson
ke,
Petter
des att förordna som Kungl. Rötter till att löpa nio gatlopp och
kai
Färnebo
va,
som
ten bcist och skriligast finner.
fiärdings
sedan arbeta i halsjärn resten av
pä
22
pell
kalk
av
silver
stulit
en
prövar Kungl. Rritten rättAlltså
livet på Marstrands fästning. I 7
gjort
andra
många
%
lod
och
vist henne Margareta Olofsdotmål blev det Marstrands fåstning
mellan 6 år och livstid. Alla mål stölder runt om i landet. Av hä- ter denna gången henne från
ddr straffet blev forvisning till radsrdtten i gamla Norberg döm- livsstraffet förskona, dock skall
Marstrand hade refererats till des han till döden, men eftersom hon i det stället slita ris vid tingKungl. Maj:t. Hovrätten dömde han var minderårig friade hov- stugans dörr, och stå uppenbar
inte till detta straff. 3 personer rätten från dödsstraff. Domen lqtrkoplikt, åliggandes predikodog i f;ingelset innan hovrättens blev i stället att han skulle risas rimbetet i orten henne i kristenskarpt i länsmans och allmogens dom behörigen undentisa. ".
utslag kom.
närvaro.
Hon hade haft en bror som
kvinen
fall
var
det
I
ett
annat
dömts till döden och stegel och
4.1 Blodskam
som
Olofsdotter,
na,
Margareta
en som hade dömts till döden av
I målet med blodskam var kvinhäradsrätt
av
Skinnskattebergs
häradsrdtten men av hovrdtten
nan syster till mannens döda
hustru. Domen blev böter eller dömts till döden for stöld i Heds benådats till gatlopp, därav refekroppsstraff om de inte kunde kyrka och flera andra stölder rensen till släkten. Prästerna fick
samt att hon bedrivit hor. Hon det säkert inte så lått att undervibetala böterna.
hade dessutom påstått sig ha be- sa henne.
drivit otukt med "Hin onde, sa4.2 Dräp
Det ena fallet var en man som i tan", vlIket häradsrätten trott på 4.5 Tidelag
fflleri, som liknade delirium, men inte hovrätten. Hovrdtten Målet med tidelag var egendomslagit ihjäl en ftir honom helt ändrade domen till att slita ris, ligt. Tidelagen hade skett mer än
okänd kvinna i Västerås. Hovrät- sedan Kungl. Maj:t gett hovrät- 12 är trdigare, när den anklagade
ten gav honom en månads f;ing- ten fria händer att döma. Slutet var ung? och häradsrätten hade
nu dömt honom till döden. Han
else och stränga ftirmaningar att på hovrättens dom lyder:
"varav
nogsamt svnes att hon dog i f;ingelset innan hovrätten
inte supa alls i fortsättningen.
6
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dömde. Varfiir erkände han frivilligt nu, gift och 40 år gammal?
Samvetsnöd? S innesforvirrad?

Eder kunna till denna missgcirning saffilla, emedan han icke
cir helt där till överbevisad, och

5. Några kommentarer

icke heller till någon egen bekcinnelse kunnat förmås, dock finnes

Det var sälls1nt att rätten dömde
någon utan ett erkännande. Därfor var det viktigt att fä den anklagade att bekänna.
För att få fram bekännelser användes ibland drastiska metoder.
I enstaka fall arrangerades skenavrdttningar. I en dom från januan 1696 kan vi läsa:
"att trots att soldaten Olof Frillt,
till följe av Kungl. Rdttens brev,
och där vid överskickade dom av
den 23 decemberförra året blivit
till galgen utförd, och intet annat
cin döden för sig vetat, så har
han dock ej kunnat förmås till
någon bekrinnelse om mordet på
torpctren Lars Malm, utan envist
påstått sig drir om intet veta".
Han friades då från anklagelsen
attha dödat torparen, men domen
for det eventuella mordet på torparen överlämnades då som det
står: ".. under Guds dom". Han
dömdes fiir stöld till nio gatlopp

i

halsjärn på Marstrands fästning. Det var Karl XI
som beslutat om skenavrdttningen och den slutliga domen.
Brevet från kungen till hovrätten med instruktioner om hur den
skulle döma och att genomfiira
en skenavrättning är intressant.
Brevet lyder:
"KAfuL med Guds I'låde etc.
Vår sltnnerlige ynnest och nådige
benägenhet med Gttd Allsmrilrtig.
Tromän och Tjönare, respektive
Vårt Råd, Hr Greve och Presi-

och livstid

dent, så och samtliga Assessorer.

i nåder låtit oss föreldEder
underdånige skrivelse
sas
angående soldaten Olof Fällt,
vilken med åtskilliga sldl och
Vi hava

efter straffordningen, för dess,
tredje resan jörövat tjuveri, till

Malm mördat och sedan upphringt, men Ni likvdl icke fttnnit
Västerås Släktforskarklubb

i

enskildhet mellan prästen och

den personen användes ganska
ofta som ett vittnesmål under
rannsakningen. Antingen hade
prästen gfort en skriftlig redogörelse eller så vittnade han infor

döden slqtldig, hemstcillqndes det
vårt nådige omprövande. Och
såsom de omständigheter som i
hciradsrättens dom andrages,
ovan omtalade missgtirningsman
mycket gravera. Så tir Vår nådi-

rätten. Detta verkar iu for oss helt
främmande.

över honom låter en dom aufatta,
att han för sitt tjuveri bör hringas, och semma dom till exekution
i orten översända, med de order,
att han låter samma dom för honom uppå röttareplatsen uppkisas, och där hos beordra några
prästmrin, som honom med n"ogna förmaningar och undervisningar av Guds ord till bekrinnelse om mordet vederbörligen
övertala, och antingen han då sig
bekänner eller inte, låta de honom införas igen, vilket dock
landshövdingen beordras håila
hos sig t1tst, så att det inte blir
fången uppenbarat, och beordrar
Eder sedan där om, då vi Oss
dcir över vidare i nåder vill förklara, vilket efterkommande Ni
förrätta det Oss till nådigt behag
länder, och Vi befaller Eder Gud
allsmtiktig nådeligen. Stockholm
den 2I December A:o 1695
Carohrs "
Man kan loreställa sig prästerna som talar med Olof och örsöker få honom att erkänna där de
står vid sidan av den resta galgen. Allmogen är samlad ftjr att
beskåda en hängning. Det kan
inte anses vara annat än gry.rn
tortyr.
Tortyr anvdndes i Sverige
ända till Gustav III:s tid.

Dessutom fanns krigsrätten for
soldater. För rlnnning från regementet var straffet döden. Under

Soldater var överrepresenterade

bland de åtalade. 13 av de 38
män som underrätterna dömde
ga vilja och befallning, att Ni till döden var soldater.

omstrindigheter högeligen grave-

ras , att hava torparen Lars

den av en präst. Det som då sades

Personer som hade anknytning
något brott, den anklagade eller brottsoffret, fick ofta nattvar-

till
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perioden 1686 26lll till 1689
29110 utdömde krigsrätten ftir
Västmanlands Regemente minst
6 dödsdomar ftir brotten r5rmning
eller dråp. Samtliga omvandlades
av Kungl. Maj:t till gatlopp och/
eller forvisning till Marstrands
f?istning. En soldat lyckades med
att begå och bli dömd for två tvegiften, dråp samt rymning från
kompaniet. Varje brott var belagt
med dödsstraff, men han

"klarade sig" med gatlopp och
sändes därefter

till Marstrand.

Självmord betraktades som ett

brott, och en självspilling fick
inte begravas eller hanteras av
hederligt folk. Hovräffen hade
också 9 fall av misstänkta självmord for vilka den skulle avgöra
hur begravningen skulle ske.
Kroppen av den som var misstänkt för självmord fick vara kvar
där den fanns tills någon rått avgjort. Detta avgörande kunde
ibland ta flera månader. Om utslaget blev att det var självmord,
fick bödeln ta hand om kroppen
och gräva ner den i skogen eller
på galgbacken. Bedömningen
kunde också bli att den döde varit
t ex "huvudsvag" och fick då begravas avsides på kyrkogården
men utan ceremonier.

Jag tycker att domar,

i

såväl underrätter som hovrdtt, är intressanta att studera och ger en spegling av tiden och de sedvänjor,
tänkesätt och villkor som då rådde.

Källor: Länsstyrelsen i Västmanlands ldn, Landskansliet D:I volymerna 30-36 for åren 1694-

1700. Finns på Landsarkivet i
Uppsala.
Rättshistoria for släktforskare av
Barbro Nordlöf.
Hovrätt i funktion, Göta Hovrätt
och brottmålen, 1635-1699 av
Rudolf Thunander. 1 993.
Vad kostade det? Lars O Lagerqvist, Ernst Nathorst-Böös.
NE : Nationalencyklopedin

Krigsarkivet, Västmanlands Regemente, Rättskipningsavdel-

ningen, Krigsrättsprotokoll
1686-1724 serie II.
for släktforskare, Kent
Andersson/Henrik Anderö.

Ordbok

fngemar Widestig

Industristaden Västerås
Vid rnillenniumskiftet diskuterade
man i Sverige hur landets industrihistoria under 1900-talet bäst
skulle dokumenteras. I Västerås
öreslog Hans Stackegård att nägra ASEA/ABB-ingenjörer skulle

i

det omgivande samhället?
Hur har Västerås utvecklats under påverkan av ASEA och satellitindustrier? Resultatet blev
spår

en tredje bok, "Industristaden
Västerås" (2006). Boken har utskriva om sina upplevelser i fore- givits av Länsmuseet och Västtagets tjänst. Resultatet blev två manlands Hembygdsförbund.
böcker, "Industriminnen" (2000) Den finns att köpa i butiken på
och "Minnenas Mosalk" (2004). Västerås slott och kostar 239 kr.
Ett fåtal böcker finns fortfarande Många ftirfattare kontaktades
att köpa hos {tirläggaren Bertil for att skriva om storindustrin
Hanås.

Tel.02l-12 22 66.

E-post: bertil.hanas@telia.com

Böckerna innehåller hur ASEA/
ABB produkter konstruerades och
marknadsfördes. Berättelserna
skildrar sådant som inte berättats i
andra, mer officiella skrifter. Med
andra ord berättas
ligen hände.

vad

som verk-

Hans Stackegård frågade sig
om inte storindustrin hade satt

och dess påverkan på staden. Det
var inte lätt att göra ett representativt urval for boken. Det var
många frågor som Hans Stackegård och undertecknad ville belysa. Vad och vilka utvecklade
industrin? Vilka människor sökte
sig till Västerås? Hur bodde de
och hur var deras fritid och foreningsliv? Hur utvecklades staden
med byggnader, kommunal teknik och service?

Målsättningen var alltfor ambitiös. På ett fåtal sidor kan man
inte spegla Västerås utveckling
under mer än 100 år. I samverkan med bokens redaktör Ann
Österberg på Hembygdsörbundet gjorde vi ett ulal, som vi
hoppas skall ge en liten inblick i
Västerås utveckling,
Många intressanta områden
måste tyvärr lämnas utanfor boken. Men uppsatser, uppslag och
idöer finns kvar. Ett tjugotal entusiaster träffades pä Culturen
den 6:e mars 2006 lor att bilda
"Industri-historiska Föreningen i
Västerås". Här bilägges en broschyr om fiireningen. Medlemsavgiften for 2007 är 100 kr. Välkommen som medlem!

De teman som nu är aktuella att
bearbeta är bland andra:

o

o
o

Avknoppningsftiretagfrån
storfiiretag och kommun
Industristadensmänniskor
och foreningsliv
Svartådalensindustrier
(Skultuna bruk fyller 400
år nästa år)

o
a
o
o

Kolbäcksådalens industrier
Kommunal teknik
Handelsstaden Västerås
Skolstaden Västerås

(Induslrins medverkan
skolutvecklingen)
lll*iåji',',::'..::..:;'rijä6..- .,;;Lå;",:.r :l'" "-1 ffi
s#*lls;ffi-*:.
Westerås mekaniska verkstad. Här upplät Oskar Fredrik
Wijkman lokaler åt det nystartade ftiretaget ASEA
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Artiklar med olika teman

i

samlas

på öreningen hemsida.
www. industri staden. se

Västerås S läktforskarklubb

Ndr ett tema är något så när allsidigt belyst publiceras artiklarna i
bokform. Föreningen önskar givetvis knyta så många lorfattare som
möjligt till sin verksamhet. Afiiklar med bilder välkomnas!

rii

Här visas några historiska bilder.
Det dr hurudsakligen byggnader.
Det är inte lätt att efter hundra år
hitta människor som kan och vill
berätta.
Sveriges forsta flygflottilj forlades till Västerås,
en början i kasernerna på Viksäng (1920-tal)

Detta var början

till

till ICA.
Hakon Swensson

Flyglottor i stridsledningscentral
under andra världskrieet.

Den nordöstra delen av nuvarande Kopparlunden (Metallverkens
område) som den såg ut 1915. Här syns arbetarbostäderna.
Västerås
Godtemplares
Fastighetsstyrelse år 1895.
vänster i
främre raden

Till

sitter byggmästaren
Edvard
Karlsson.

Anna på Vita bandet har köpt en T-Ford.
Här rattar hon själv bilen.
Västerås

S

läktforskarklu bb
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Edvard Karlsson tog mycket
aktiv del i stadens utveckling.
Han var en av arrangörerna till
Hantverks- och Industrimässan i
Västerås 1908. På mässområdet
hade han låtit uppfora en egen
utställning "Arbetarhemmet", ett
litet hus som närmast var att

likna vid ett torp överfort till

stadsmiljö. Mot en avgift på 10
öre fick mässbesökarna tillträde
till "Arbetarhemmet".
Jag har sökt i flera nationella
arkiv, men inte lyckats hitta några ritningar på mässobjektet. Är
det någon som har bilder eller
andra handlingar rörande
"Arbetarhemmet".

Industrihistoriska Föreningen
söker efter bilder och nedtecknade berdttelser från
ftirra seklets början. Hör av dig om
du har en god idö.
Ivun Öberg

&
&

ä
&

S. I

-,:nr:]:l

Ett av husen med arbetarbostäder på Metallverkens område.
':):)):'

Lars-Olof Rudh guidade oss i Kopparlunden i augusti. Här står han på trappan till gamla arkivet.
Vikingaskeppet var ftin Metallverkens symbol.
Lyssnar gör Lars Bergman.

Kopparlunden

Daniel Sköld, Inez Persson, LarsOlof Rudh och Kjell Persson utanfor
gamla huvudkontoret med symbolen
for koppar på dörrarna.
Nva foton: Sven Olbt,

Så här ser fabriken ovan ut idag.

t0
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Sockenstämmoprotokoll från ett nödår
Nedanstående dokument har vi
ffitt från Tortuna Hembygdsfiirening, som har en grupp som
renskriver gamla skrift er.

Protokoll, hållet i Allmän
Sockenstämma med Thortuna
församling, den 30 nov. 1845.

Socknens vågnar, vidtaga de åtgärder och beslut som erfordras,
samt å forsamlingens vägnar, uttaga och quittera, äfvensom
ibland Sockenboerna distribuera
den undsättning i säd eller pänningar, som i nåder varder Socknen beviljad.

l.

4. Följande utvaldes, att jämte

Den framställda frägan om utväljandet af ombud for begärandet af anstånd med Kronoutskylderne lemnades utan afseende.

Pastor deltaga i FattigvårdsStyrelsen och Fattigvården,
neml: Kyrkovärdarna Anders
Olofsson i Åby och Jan Anders2. I anledning af framställd proson i Ängesta, Rusth. Pehr
position om sarnmanskott af Säd
Christoffersson i Nyby, Nämntill de fatttga beslöts, att denna deman Jan Ersson i Nortuna; och
Säd äfven i år borde utgå af
till biträde åt FattigvårdsstyrelSockenmagzinet, och uppmanades ft)rvaltarena vid nämnde Ma-

gazin att indrifva räntorna, hvarvid Lånetagarena skulle, i år, ega
frihet att lemna Korn i stället ör
Råg, i rdnta.

Åt Sockennämnden, bestående
af floljande Ledamöter: Herr

3.

Comministern och v Pastorn J.G.
Höglund, Kyrkov. och Nämdem.
Jan Andersson i Ängesta, Hemmansegaren Eric Persson i Råby,
Kyrkovärden Anders Olofsson i
Ost-Åby, Hemmansegaren Eric
Matthsson i Wändle, Rusthållaren Per Abrah. Abrahamsson i
Niktuna, Nämndem. Eric Olofsson i Hälla, Rusthållarena Fredrik Larsson i Nyby, Joh. Er.
Lundmark i Lundby, Anders Nor6n i Häpplinge, Nämndemännen
Anders Larsson och Johan Ersson i Nortuna, Rusthållaren Anders Bergström i Ekeby, samt
Hemmans Egaren Johan Gust.
Johansson i Dräggesta uppdrogs
nu Sockenmännen, att, å fiirsamlingens vägnar, handlägga alla
drenden, angående undsättning
och vidtaga alla de åtgärder som,
i öljd af innevarande års missväxt, komma r fräga, så att denna
Sockennämnd eger ratt att, ä
Västerås Släktforskarklubb

sen invaldes: Rusth. Fredr. Larsson i Nyby och Jan Ersson i Vest

Äby,

Fjerdingsman Lindberg

och Hemmansbrukaren Anders
Thorell i Nortuna, hvilka sednare
det tillhör att hafva Controll öfver Socknens Fattige att de icke
med betlande besvära andra Församlingar, samt tillse att icke
Thortuna Församlingen, såsom
hittills varit fallet, öfversvdmmes
afutsocknes och okända tiggare,
hvilka de, på anmälan, böra låta
hemfiira till sin uppgifvna hemort.

5. I anledning af Lands Höfding
Embetets i Westerås kungörelse,
No 311, hvilken nu ytterligare
upplästes, lemnades öljande äskade upplysningar:
A/ Thortuna eger, utom Prestgärdarna 34 % hemman och en
folkrnängd af omkring 670 personer.
B/ Widare äskades uppgift på
de mer eller mindre behöfvande
Classer af denna folkmängd
samt antalet af hushåll och personer inom hvardera Classen:
1: Finnes Possessionater. Hemmansegare och andre hvilka icke
anses vara i behof, utan kunna
Arosiana 2006-3

hjelpa andra? Svar: Nej, icke boende innom Församlingen.
2: Finnes Hemmansegare och
andre, hvilka oaktadt missväxten
kunna nätt och jämt med Sparsamhet ftirsörja sig och sitt hushå11, utan undsättning, men icke
nu kunna bispringa andra? Svar:
Nej, utom Grefve Hamilton, som
afsagt sig all delaktighet i understöd for sina under eget bruk här
liggande hemman.
3: Finnes hushåll, hvilka i
mindre grad behöfva undsättningslån? Svar: 35 hushåll - 84

personer.

4: Deremot finnes innom Församlingen 56 mera behöfuande
hushåll med 298 personer, hvilka, då alla tillgångar blifvit af de
foregående årens knappa skörds
missväxter medtagna, nu äro i
stort behof af undsättning eller
understöd till brödfoda. utsäde.
kronoutskyllder m.m.
5: Här finnes 50 st. Utfattige
hushåll med 177 personer.
6: Personalen af Socknens Fattighjon är 30, for hvilkas behof
den vanliga fattigsäden ej nu kan
indrifi'as i forsamlingen.
7: 7 st. Tjenstlöse gifta personer med - barn hvilka sakna bröd
och arbets ftirtjenst, om icke
Sockennämnden kommer i tillftille att forskaffa dem någon
f,ortjenst.
8: 25 st. ogifta denstlöse perso-

ner afbåda könen finnas, hvilka
alla behöfva men sakna arbets
fortjenst.
Cl Resultatet af innevarande
års Skörd är:
Hvetet, hvaraf en obetydlig qrrantitet varit utsådd, har återgifvit
Y+ afutsådet.
Rågen återgifvit halfva utsädet
Kornet - halfva utsädet
Blandsäden -3/o af do.
Hafran - utsädet.
Ärter - halfva do.

ll

Jordfrukter - under medelmåttan
Fodertillgången är otillräklig i
afseende på halm; men af hö medelmåttig.
D/a) Om understöd eller forskott af allmdnna medel kunna
erhållas, så är ftirsamlingen betänk1, att igenom Sockennämnden skaffa de behövande afqvin*
nokönet arbets fortjenst med spånad af Ull, Hampa, Lin och Hår;
och blifua det beroende af de medel, Sockennämnden kan fä
emottaga, huru många fattiga
härmed kunna sysselsättas. Gråtande bedja dessa dagligen om
arbets ftirtjenst, hvilken for närvarande saknas.
b) 50 st. manspersoner kunna
erhålla arbets fiirtjenst vid utdikningen af Bocksjön och uppmuddringen af den derur fallande
än, så vida detta foretag kan

verkställas, och medel dertill erhålles.
c) Wille Församlingen igenom
Fattigvårds Styrelsen inrätta en
Soppkokning efter Heilnborns
method, hvarvid omkrig 30 personer gratis kunna erhålla en portion dagligen, så vida Församlingen örmår dertill anskaffa erforderliga medel.
E/ 1000 Rd Bco har Församlingen, sistledne höst, af Allmänna medel till Låns bekommit, ftir
hvilka, distribuerade på Hemmanen, råg utsäde blifvit uppköpt.
F/ Alla jordegare och jordbrukare inom denna Församling anhålla, med gemensam ansvarftirbindelse, om undsättning af allmdnna medel
1: till Utsäde 100 Tunnor korn
och 200 Tunnor hafra.
2: ttll brödfoda 100 Tunnor rås

200 Tunnor korn, 100 Tunnor
hafra, hvarforutan 300 Rd Bco
erfordras till lifsuppehälle åt utfattrga, fiir hvilka Socknens
Hemmansegare, sjelfa nedtryckta
af behof och nu öfverhopade af
skulldsättning, icke våga ikläda
sig någon återbetalningsskyldighet.

Uppläst och justeradt ut supra intyga på Församlingens vdgnar:
L Restadius

Pastor Loci
J G Höglund
Comminister

E Olofsson i Hrilla
J Ericsson i l{ortuna
Eric Matias Son i lYendle
A Norön

Är det någon som vet vad
Heilnborns metod innebar?

#frw+r'fi,t &o*r*-, '{r.1t

n* tmfl.+

rnF]?,M - /n, f{tf*

4.t

T2
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Nödhjälp eller ocker?
I en dom angående en kyrkostöld
ffir vi en inblick i nödhjälp anno
1697.

hade kommit tillrätta och där- ränta ft)r varje lånad tunna. Lån i
med ingen skada skett mer ån att juni med återbetalning i septemdörren till boden var sönderhug- ber innebar en rdnta på cirka 100
getr, ändrade hovrätten domen o/o! Man kan väl gissa att lor dem
till T gatlopp.
som lånade spannmål var detta
Var kommer nödhjälpen in? den sista utvägen.
Av domen framgår att landshövUrsprungligen hade Creutz
dingen Lorentz Creutz hade skänkt 50 tunnor som vuxit till
skänkt 50 tunnor spannmål till 250 tunnor.

Lars Andersson från Torstuna
socken och Anders Matsson från
Altuna socken hade natten mellan den 2 och 3 februari 1697 ur
en bod som tillhörde Altuna kyrka stulit 5 tunnor råg och 1 tunna
korn. Eftersom det var kyrko- Altuna kyrka på villkor att de
stöld dömde häradsrätten båda skulle utlånas på våren och somtill döden och Svea hovrätt kon- maren till nödträngda sockeninstaterade att det var dömt enligt nevånare. På hösten skulle de
Iagen. Men eftersom spannmålen betalas tillbaka med /+ tunna i

i Västmanlands län, Landskansliet D:I,
Volym 33 är 1697.
Källa: Länsstyrelsen

Ingemur Widestig

Abraham Abrahamsson Htilphers genealogier
Abraham Abrahamsson Hiilphers levde 1734 tlll 1798 och
samlade bl.a. genealogiska fakta som han skrev ner i nio
böcker. Under mitten av 1900-talet togs ett kortregister fram,
som förvaras i Västerås Stadsbibliotek.
Detta alfabetiska register, som omfattar ca: 40.000 namn,
är nu digitaliserat och finns att köpa på en CD. Alla böckerna
är mikrofilmade och finns i släktforskamrmmet eller går att
låna från SVAR. Beställningsnummer 500563 tom 500571.
Innehåll:

l. Adliga Slägter och Samslägtade Ofrälse Ätter. (s I -358)

ti.

2. Westmanlands och Dala Stifts Prästslägter. (s 1-205)
3. Westerås Slägter. (s l-229)
4. Ofrälse Stånden och Borgerlige Civil Ätter. (s l-172)
5. Diverse Slägter. (s 1-201)
6. Ofrälse Slägter. (s l-279)
7. Ofrälse Slägter i Landsorlerne, mäst Wermland. (s l0-228)
8. GreÅve och Frihene Ätter. 1s l0-4 13)
9. Några Store och Lärde Män. (s l-235)

Pris 200:- inkl frakt.

Västerf?irnebo-CD
wW$m#*å[&guo

Klubbens CD for Västerf;irnebo innehåller:
Födda 1648-1971 (ca 30 000 poster)
Vigda 1689-1975 (ca 7 000 poster)
Döda 1689-1971 (ca20 000 poster)

"r'

Vdtrdå r6s9"4$f6

ffiöde 16ffi-r*?1

Pris 300:- inkl frakt.
Skivan rdttas och kompletteras kontinuerligt.
Du som köpt en tidigare version kan uppdatera ftir 100:Skivorna kan beställas från Sven Olby, 021-204 94
E-post: sven.olby@telia. com
Västerås Släktforskarklubb
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Släktforskardagar
Under 3 dagar i augusti var
många släktforskare samlade i

lar som finns på olika arkiv i lan-

Stockholm.

Efter en bensträckare berättade
Henric Åsklund från Heraldiska
foreningen om hur man tar fram
sitt eget släktvapen. Det är fritt
fram f,or alla att skapa en vapensköld, bara man öljer vissa reg-

Ordförandekonferens
Fredag den 12 var ca 70 personer

samlade i Släktforskarcentrum i
Sundbyberg for att deltaga i Ordfiirandekonferensen.
Första punkten var utvärdering
av Släkforskningens dag i mars.

De flesta tyckte att det var

en

lyckad aktivitet, så det beslutades

att den skulle bli årligen återkommande den 3:e lördagen i

det.

erantforskar.

ler.
Dårefter var det dags for Gabriel Wallgren från Arkiv Digital att
b er åtta om deras di gitalfotografe ring i f;irg av arkivmaterial. Bilderna levereras på CD och läsbarheten är mycket bättre än på

mars.

de gamla svartvita mikrofilmer-

Punkt nr två handlade om Förbundets ekonomi. Förra året redovisas en miljonörlust mest beroende på for många anställda
medarbetare. För att minska kostnaderna har man avskedat två
personer. Detta innebär en sänkt
servicenivå mot medlemmarna.
Bland annat skall telefontiden
ftirkortas.
Som tredje punkt redogjordes
fiir den planerade utgåvan av
Sveriges Dödbok 4. För att den
skall bli komplett krävs att vi alla
hjälps ät att komplettera de forsamlingar som saknas helt eller
delvis.
"Gravstenseländet" stod som
nästa punkt på programmet. Det
handlade om hur många gamla
gravstenar bara tas bort och forstörs, ndr det inte finns någon anhörig som kan ta hand om graven. En kulturforstörins av stora
mått.
Förbundet planerar att ge ut en
CD med "Sveriges Gravbok", om
man kan få loss uppgifterna från
de olika kyrkogårdsfiirvaltningarna I landet.
Mikrofilmerna tillkom ofta ftire
det att originalboken fick sidnummer och register. Det vore
önskvärt att släktforskarna får
tillgång till de register och nyck-

na. De tar emot beställningar och
priset är från 30 öre upp till 1 kr
per bild. Till detta kommer en
startavgift på 30 krivolym.
Hemsida: www.akivdigital. se
Till sist presenterades några resor fiir släktforskare under namnet "Res med forbundet". Resorna går till platser som är forknippade med svensk historia. Man
har bl.a. planerat en resa till S:t
Petersburg 23-27 maj nästa år.
Låter det intressant kan du ta
kontakt med Omnia Resor, Stora
Gatan 44.tel.021-12 90 90.
Hemsida: www. omniaresor. se
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Avslutningsvis gick Anna-Lena
Hultman igenom hur man emi-

Girkelledarkurs
Under fredagen ordnades också
en kurs for cirkelledare på Riksarkivet. Det böqjade med ett besök i arkivet där man bl.a. visade
hur brand, fukt, ohyra och människor kan skada värdefulla arki-

$
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Stockholms landshövding
Mats Hellström fiirrättar
invigningen.

Invigning
Lördag klockan halv nio invigdes
släktforskardagarna utanfor Factory Nacka Strand av Stockholms
landshövding Mats Hellström.
Han berättade bl.a. om anf;ider
som bodde i Ångermanland.
Mycket folk hade samlats i det
fina vädret och efter "bandklippningen" blev det en lång kö
vid ingången eftersom man ftir
forsta gången tog inträde till utställningen och öreläsningama.

valier.

Carl Szabad berättade om skattelängder, till exempel mantalslängder, tiondeldngder, boskapslängder, Älvsborgs lösen, jordeböcker och fyrktalslängder. (En
taxerings- och rösträttsnorm på
landsbygden 1862-1909 som reglerade den kommunala beskattningen och rösträtten. Ju fler fyrkar, desto fler röster.)
Arosiana 2006-3

Bertil Larsson. Gun EnvallLarsson och Ulla Sköld väntar på
att fä komma in till utställningen.
Västerås Släktforskarklubb

Marianne Söderberg var en
av ft)redragshållarna.

Datorer fanns i nästan alla
montrar. Flera CD/DVD visades.
Ett urval:
Gods och Gårdar
Kugelberg (se sid. 20)
Emigranten populär
Sveriges befolkning 1 900
Grill, indelningsverket
Rosenberg, geografi skt lexikon
Hi.ilphers register (se sid. 13)

valdes Lars Elindersson, som v.
ordf. Karl-Ingvar Ångström och
som sekreterare Anna-Lena
Hultman.
Det dåliga ekonomiska resultatet diskuterades och forklarades,
men styrelsen fick i alla fall ansvarsfrihet. För att få lite större
inkomster hade styrelsen ftireslagit en höjning av ftireningsavgiften med 3 kr/ftireningsmedlem,
men stämman beslutade att höjningen skulle bli 2 kr till 9 kr.
Alla motioner antogs och avslogs enligt styrelsens forslag.
Ted Rosvall omvaldes som örbundsordfiirande. Nya i styrelsen
blev Anna-Lena Andersson från
Vargön, Michael Lundholm från
Vällingby och Ulf Mannberg
från Skellefteå.

Nicator visade flera släktforskardatorer med forinstallerade
program och databaser. Ett års
abonnemang på Genline och tre
års support ingår också.

www. slaktforskardatorn. se
En datasal med 10 datorer var
mycket populär, där besökarna
kunde "prova på" den digitala
släktforskningen.

Riksstämman

till for-

bud. Klubben representerades av

Ingemar Widestig och

Hans Peter Larsson

Olby. Till

stdmmoordfiirande
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Förbundet har tagit beslut om
en ny logotyp. Den har kommit
till på forslag av Jojje Lintrup i
Mora. Den består av ett människoträd med både krona och rötter som skall ge associationer till
både antavlor och stamtavlor.
Till sist hälsades vi välkomna
till ett 70O-årsjubilerande Halmstad,25-26 augusti nästa år.
Då släktforskardagarna avslutades på söndagen hade över 6.000
personer besökt de 73 utställarna
och de 43 foreläsningarna.
Förbundets 2O-årsjubileum var
avslutat.

Foto: Daniel Sköld, Karin Jyrell
och Sven Olb1,

Efter avlidne kassören Kurt
Modig gjordes fyllnadsval av

Sven

1-

Sven OIby
Ted Rosvall omvaldes
bundsordforande.

Lördag eftermiddag hölls riksstämman med nästan 160 om-

Förbundet delar ut flera utmärStockholms
Stadsarkiv utsågs till "Ärets arkiv". Mora Bibliotek blev "Årets
bibliotek och Elisabeth Thorsell
fick Victor Örnbergs hederspris.

kelser varje är.

i

Nr,näs-

Till salu

hamn.

Mikrofilmsläsare
Klubben har en mikrofilmsläsa-

re av mdrket Videolog. Med
den projiceras bilden på en
filmduk eller vägg.

Är du intresserad av att köpa
den, kontaktar du Sven Olby

tel.02l-204 94.
Karl-Ingvar Angström, Lars Elindersson och Ted Rosvall.
Västerås Släktforskarklubb
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UTOBREVEN del 3
min hungriga karlmun och Du

Fortsättning från ftiregående nr.

Skvaller...
"Herre Gud, vad ont det gör uti
mitt hjiirta, når jag hör såna ord.
Min vån, gör det dig illa ont ndr
di ljuger på dig, vad skall det
inte göra mig också ont. Jag ger
mig fan på, att under tiden jag
sått och skrev på detta brev, så
infiill det sig uti mig, att jag hade
rivit ihjäl den samme som sa ont
om dig. Di hundajävlarna! Gud
forbanne den som 1ög (ljög) på
dig och satte lessamhet i ditt
hjärta. Du vet att mannen är starkare uti sin natur. Hans gråtande
tärar är kalla när de rinna på
hans kindben. Kvinnans tårar är
rinnande heta på hennes kinder.
Men flera tärar har runni på dina
kinder min vän, som har sluppi
ut ftir min skull och andra med
sin lögn har fått dem rinnandes.
Haver jag icke sagt och så skrive, att ingen annan än döden när
som våra timglas och stunn är
ute, skiljer mitt unga ynglingahjärta från dig. Hav tack min lilla sötaste for det som stod på
bole (bordet) när jag kom in."

Det mörknar ...
"Aldrig haver Du varit ftirsmådd

"'j'**tt
Det här hjärtat ritade Jonas i ett av
breven, med initialema inskrivna.

Och slutet ...
"Ödmjuka tjänare nu och for alltid! Jag tackar allra ödmjukaste
ftir brevena jag nu har inhämtat.
Eftersom jag intet kan utftira
mitt tal med munteliga ord, ffir
jaghär päpapper tala.
Du tror att min flyttning är for
din skull, nej, det är han intet.
Min flyttning dr så, att jag ska få
mer än jaghar havi här - - - jag
har varit sämmer än en mask
som kryper på jorden. Jag har
tänkt år ifrån år att söka mig om
det inte finns bätter. "Men hila
kommer aldrig till vila."
Och jag hör att min ungdom
går allt fiir motsträve for mig.
Att min ungdom forvänder sig
uti sorg. Därfor fär jag i ödmjukhet nerfalla ftir dig, och be dig
att Du är med mig till det bästa.
Är det så sen att Gud hjälper
mig till det som gott och lyckligt
är, då kanhända att jag kan forhjälpa det på framtiden som jag
haver lovat. Det jag haver giort
tillstår jag nu.. Och barnet och

eller floraktad. Gud, om jag kunde bära dig på mina händer, så
ville jag, så väl mitt hjärta var tillika dig blir aldrig glömda.
mot dig."
Din tro är väl så, kanhända, att
"Jag ville gårrra gråta blod, om när jag kommer härifrån, att jag
det ej mina krafter tog."
då inte kommer ihåg dig och
"Du kan göra på ont och gott mitt lilla barn. Milde Gud skall
om Du vill, - - - lilla söta Du, gör det veta, att jag kommer ihåg hur
mig intet som är till onytta, kan jag i min ungdom har rusat fram.
jag intet belöna dig på mitt fram- O, jag söker ingen ann än den
tida väI, så skall jag alltid ha en jag har söke här i tiden. - - - Jag
goder bön till Gud som skall be- bjuder till efter fattigdom att
löna dig till gott."
hjälpa. När Gud giver mig mer
"Jag är av kött och blod, intet skall jag uppfylla. - - måste di ha gjort mig av ett tråOm jag är så hungrig att det
stycke!"
vore knappt om liv och jag hade
då en liten bit bröd och sticka i
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sa:

Giv mig! Jag tog den och gav

dig gäma. Sådan är jag sinna,
men illa trodd. Barnsligheten stiger allt mer ifrån mig. Stadigheten stiger ju närmare till mig.
Min resande lycka står i Guds
händer. Och kommer något treveligt, står det i dina. För nog
begriper jag att Du kan göra mig
både gott och ont. Allt vad jag
ber är att Du gör mig gott.
Ropa intet ve och forbannelse
över mig, for jag ber dig allra
ödmjukaste att Du hjälper mig."

"Uti välmenighet fär jag nu beråtta att om freda reser jag till
stan. Är det någe som jag kan
uträtta och far ha den äran, vill
jag gäma t1äna. Jag slutar med
ödmjukhet."

"Har jag syndat dig någe emot
som faller på dig tungt och svårt,
så beder jag dig ödmjukaste om

forlåtelse. En stor s5mdare forlåter Gud gärna. Må vä1, med
vördnad."

TILL SLUT NÅGRA GRÄTFLÄCKADE. SVÄRLÄSTA
RADER. TROLIGEN SKRTVNA AV ANNA.STINA OCH
ÄH,rxeop TILL JONAS.

"- - - hur hade jag vän göra dig
så stor sorg som Du har gjort
mig - - - flor din plågas sk-ull - - for all din tid - - - att jag inte
hade hjärta att göra som han vill,
for då vore du fiirlorad i all din
tid - - - far, mor, syster och
bror - - - sannan Gud av sannan
Gud. O, Guds lamm som borttager världens synder, ftirbarma
dig över oss - - - En fattig mans
barn som länge blir här, Gud
hjälpe den.
...... Anna-Christina Sandberg."

Västerås Släktforskarklubb

Och sen? - Ja, hur gick det ftir
de bägge människorna? - Jo,
Anna-Stina fick enligt den tidens
måttstock, ett långt liv, dog den
2ll5 1829, 65 är gammal och
blev begravd på Utö gamla kyrkogård uppe på o'Ön'', den delen
som nu är pansarskjutftilt. Där
torde också maken, fiskaren August Sandberg ha fätt sitt sista
vilorum 20 är tidigare. Och det
dödlodda barnet, en flicka som
Jonas Werner skulle ha varit far
till, fick Anna-Stina begrava där
i ovigd jord utanftir kyrkogårdsmuren, som sed var när det gällde odöpta.

Men Jonas då? Möjligen blev
han utvisad från ön och kallad
under fanorna i 1809 års krig
och fick ge sitt liv ftir kung och
land i de forskräckliga träffningarna vid Oravais Siikajock eller
vid Virta bro. Men kanske dog
han redan i någon av depåerna
där f;iltsjuka och svält skördade
lika många offer som kulor och
krut. Han är i varje fall ftirsvunnen.

På Utö, däremot gick livet sin
gilla gång. Anna-Stinas barn
med fiskaren Sandberg flyttade
från ön, utom Maria Christina.
Hon gifte sig 1815 med gruvfogden Jan-Erik Rosengren och
uppfostrade fyra flickor, Hedda
Christina, Johanna Charlotta,
Maria Elisabeth och Dorotea
Wilhelmina. Samt ett fosterbarn,
Johan Viktor Haak, som blev
gruvfogde på Utö under 1860
och 1870 talen, "och var en djär,.ul mot folket," enligt min mor-

beskedlig." . . . Och kanske tog
hon väl hand om sin gamla mor
som satt i en kammare i Lugnet
och klippte mattrasor.

Brevsamlingen finns i Utö
Hembygdsarkiv och urvalet har
översatts till modern stavnins.

Idag finns ett vargpar som har

sitt revir mellan Kolsva

I

och
Skinnskatteberg och foryngnng
har troligen skett. Björn passerar
då och då igenom länet. Diskussionen om rovdjursstammens
storlek pågår. Förr var både varg
och björn vanliga i Västmanland. Människorna gick oftast
till fots mellan olika torp, gårdar
och byar. Skogen var en viktig
tillgång for ved och kolning.
Man plockade säkert också bär

les gratis.

den.

200 millioner acers land är nu
tillgängligt for nybyggare.
Utvandrare, jordbrukare och
kapitalister böra forskaffa sig ofvannämnda underrdttelser, som
erhålles fritt Eder tillsända af
alla Emigrant-Agenter i Sverige.

I 1739 års dödbok kan vi läsa:
"1739 No 40 Olof Hansson ifrån
Nedre Sunnanfors därest han ock
är fiidd, uti Junii månad 1703,
Fadren Bergsmannen Hans Nilsson ibidem, modr hustru Kierstin
Jonsdotter, blifwit döpt, kunnat
wäl läsa i och utan book och ftirstå sin Christendom, sedan hans
Broder wart död har han fiirestådt sin Broders huus med de
små barnen, blifiMit illa angripen
af ett grymt och Bestialiskt diur,
en Biörn på Baggå Bruk som honom jemmerligen sargat och Sijdan i en diup göhl i åhn nederkastat och forqwäft, then olycka
timades d 3l Aug Sistl. Sachtmodel och Christeligen lefwat,
36 år 1l weckor."

Gunborg Wild

Att locka
utvandrare

Västmanlands Läns Tidning
från år 1884 den 22 februankan där.
vi läsa loljande annons:
Kan de gamla kyrkböckerna
berätta om hur farligt eller ofarManitoba!
ligt det var?
Beläget vid Minnesota och DaNär jag gick igenom Skinnkota i Amerika. Hvarje nybygga- skattebergs dödböcker ftir åren
re erhåller fritt 160 acres, unge- l72l-1818 så hittade jag ett fall
f;ir 140 tunnland, godt land. In- där en person hade blivit dödad
tressanta illustrerade böcker och av en björn. Inget fall var noterat
cirkulärer m.m. öfver Manitoba, om att varg hade dödat en mänNordvesten och Redriverdalen, niska. Totalt var det drygt 5400
verldens största kornland erhål- personer som dött under perio-

i

En torpare här Sverige hade
nägra få tunnland att odla. Dessutom fick han betala med dagsverken. Det var kanske inte
konstigt att många utvandrade.

far. Men fick ett tragiskt slut i
Nyköpingsgruvan, där han dödsstörtade tillsammans med en arbetare.

Om Anna-Stinas dotter Maria
Christina Rosengren, däremot
står det antecknat i kyrkböckerna
ftiljande: "Läser väl uti bok, dito
Luth. katekes, dito Sveb. ftirklaringar. Och forstår ftirsvarligt. Är
dessutom till levernet ärlig och

Västerås Släktforskarklubb

Björn och varg

så

Källa: Skinnskattebergs
dödböcker F:1 - F:3.

Ingemar l4/idestig
Arosiana 2006-3
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SVAR

Vårresan

Riksarkivet har inlett ett samarbete med den mormonska fiirsamlingen i Salt Lake City, USA,
om att skanna och indexera
svenskt arkivmaterial (kyrkböcker, domböcker, militära rullor m.m.). Det aktuella materialet
innehåller inforrnation om främst
familj eforhållanden och enskilda
individer.
Riksarkivets avdelning SVAR
kommer att bistå i arbetet och får
därigenom kopior både av de digitala bilderna och av de sökin-

Vid sjön Oljaren i västra
Södermanland ligger
JULITA, ett stort gods
med levande lantbruk
och skog.
Till

denna vackert belägna plats
gick årets vårresa den 20 maj. Julita var under medeltiden kloster,

därefter kungsgård och senare
adelsgods. Under 1900-talet skapades ett friluftsmuseum av den
siste private ägaren, löjtnant Arthur Bäckström. Genom en donation tillhör godset sedan 1944

Nordiska Museet. På godsets
ägor visas herrgården med alla
sina byggnader, parken och kapellet. Fruktträdgården, med

Äpple- och Pärongenbanken, står
normalt i full blom vid den här
tiden. Tyvän hade den sena våren gjort att träden inte stod i
önskad prakt. Julita har även landets mest omfattande odling när
det gäller lorekomsten av rabarbersorter, både ätliga och giftiga.

dex som tas fram.
Ingång till kyrkan

Matsalen är dukad till fest med
kandelabrar och brutna servetter
som på hans tid. Sängarna dr
bäddade. Tavlor, fotografier och
böcker ligger framme. Textilier-

na ligger som de gjorde vid
19O0-talets början.

På andra våningen finns en stor

inglasad balkong som vetter ut
mot rosenparken.

monnonerna innebär en fantastisk möjlighet att snabbare fijra
över våra mikrofilmer till digitala

till hengården.
Stora huset på Julita som är
byggt i klassicistisk stil, stod

och kom så fram

dan dess. Huset har tre våningar
och tjugo av rurrmen är fullt möblerade. Det är inte mycket som
har forändrats sedan löjtnant Arthur Bäckström levde där.
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databärare så att var och en På ett

gese-

na, genom Genealogical Society
of Utah, kommer att skanna mikrofilmerna som de redan har i
Granite Mount Record Vault,
Salt Lake City, Utah, USA. Kvalitön blir därmed den bästa som
går att uppnå näst efter en skanning av originalböckerna som
fiirvaras hos de svenska landsarkiven.
Indexering, som kommer att utloras av mofinonefflas nätverk av
volontärer, gör handlingarna sökbara ned på bynivå. Sökindexet
kommer att göras fritt tillgängligt
på Internet både av monnonerna
och av Riksarkivet. Själva bilderna görs, mot en avgift, tillgängliga av Riksarkivet avdelningen
SVAR.
En av våra främsta uppgifter är
att göra våra stora samlingar tillgängliga, och efterfrågan på just

digitaliserad arkivinformation
ökar stadigt. Samarbetet med

Med en kunnig guide lotsades
vi genom parken, in i kapellet

klart omkring 1760 och har
nomgått flera ombyggnader

Ar,talet innebdr att mormoner-

Cisterciensermunk, staty i parken.

enkelt och effekti\t sätt kan få
tillgång till informationen, säger

Före middagen fanns det tid for
egna vandringar och upptäckter.

riksarkivarie Tomas Lidman.

Text och foto Karin Jyrell

Från SVAR:s hemsidu
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Lillhärad kvrka
Lillhdrads, till det yttre oansenliga, kyrka har anor från
medeltiden. Hon eldhärjades

svårt på själva

långfredagen
1840, men återuppbyggdes och
kompletterades med utrustning
från den nedlagda Hospitalskvrkan i Västerås.

EnliE bl.a. kyrkobeskrivaren Altartavlan med den korsfiåste
Sven Jönsson skulle namnet Kristus i centrum är målad på
kunna antyda att hon i ett tidigt 1700talet och härrör, liksom
skede varit hur,rrdkyrka i ett predikstolen, från Hospitalsmindre härad, utgörande en del
av det som sedermera blev Tuhundra härad.

Anspråkslöshet präglar också
själva sockennamnet. Lillhärad
har befolkningsmässigt genom
tiderna varit en av stiftets minsta
ftirsamlingar. Numera salnman-

I

slagen med Dingtuna.

merparten av kyrkans fasta och

Men den som stiftar närmare
bekantskap med dess lilla helgedom ska finna att ingen möda for
den skull lämnats osparad, när
det gällt att forsköna den intima
och inbjudande famn hon utgör.
Här möts man av ett värdigt kyr-

oskattbara inventarier. Kyrk-

kyrkan. Den nuvarande dopfunten är tillkommen 1950, komponerad och utford av konstnären
Erik Sand i Strängnäs och bekostad av kyrkliga syftireningen.
De vackert dekorerade korfiinstren är frän 1950-talet och
komponerade av konservator
Torsten Hjelm. Donatorer var
Svenska Metallverken i Västerås
och Skultuna samt Eva Timm.
Kyrkan har f1,ra ljuskronor varav tre år frän I 600-talet.
I klockstapeln finns två klockor. Den mindre bdr ett flortröstansfullt budskap ur Psaltarens
84:e psalm: EN DAG I DINA
GÅRDAR Än BÄTTRE ÄN
ELJEST TUSENDE.

1840 års brandkatastrof blev en
tragedi for den lilla ftirsamlingen. Seklers omsorg och
oersättliga värden gick till spillo.

eldhavet forintades därtill

silvret lyckades man dock rädda
ur den övertända helgedomen,
liksom skrudar och ljuskronor.
En lycklig omständlighet var att
en stor del av de lorstörda

monisk helhet.
I sin nuvarande skepnad stod
kyrkan visserligen inte invig-

inventarierna kunde ersdttas med
utrustning från den i detta skede
nedlagda Hospitalskyrkan, som
låg vid nuvarande Munkgatan i
Västerås.
Den I juli 1849 kunde kyrkan
återinvigas av biskop Gustaf
Nibelius. Kyrkan har ddrefter

ningsklar fiirrän 1849, men i

genomgått genomgripande

Källhänvisning: Västmanlands
kyrkor i ord och bild. Hakon

grunden är hon dock medeltida om dn i omfattande grad nybyggd efter branden 1 840.

restaureringar åren 1893, då bl.a.

Ahlberg, Staffan Björklund.

korum, som i allt är ägnat fiir
tillbedjan och lovsång.
Hdr samverkar f;irger och utsmyckning till en skön och har-

Västerås Släktforskarklubb

den nuvarande

altarringen

tillkom samt 1954-55.
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Kugelberg
Av

Ted Rosvall

- en skattkista

igång. Carl Szabad utarbetade
metoden, arbetsgången, och sedan dess har det främst vant Sara

Otto Kugelberg (1843-1916) var
for 100 år sedan den store specialisten. Hans djupa kunskap i dåtidens släklforskning utnl'ttjades
flitigt av, ftir dagens forskare mer
välkända namn. som Gustaf Elgenstierna och Victor Örnberg.
{iir att bara nämna ett par.
En av hans stora samlingar är
de klipp ur ett okänt antal tidningar av fodelse-, vigsel- och

Sundin som arbetat med projektet. tidvis avlöst av Peter Karlsson och Åza Olofsson. Projektet
kan inte sägas ha varit högprioriterat, varför andra kansliuppgifter ftir det mesta ffitt gå ftire. Kugelberg blev något man sysslade
med på lediga stunder och när
trycket på kansliet under vissa
delar av året lättade. Därfiir kom
det också att ta hela fyra är att
fullborda, vilket givetvis är alldeles for länge lor ett projekt av
denna art. När bilderna väl var
skannade, togs de omhand av Johan Gidlöf, som utarbetade me*
nlprogram och de bildhanteringsverktyg som behövdes.
Vad kan man då hitta i Kugelberg? Förutom de rent genealo-

fh,f"

Lt

Åt{
^L!

vår i![E]i*'.}'r fe,lsr.

d"Ji', d* $fruhrpsårffffi*n

ffcrltndså{a Per J*nålls årffirs!|,
IliLk[ rtrsrl t1i å.Ptiä l'r11"

frir{firllt *,fsotriraCtt i l,intö'{}k1,",1li;"itr, el3upt siir;d a*}r
xshrred g,f **t" l,*rnb&rg, harl} ltarrtr'
trnrrr. *t;iktirrg+r,**wt rrångn r,::;nn{tr,
huftrg vi hir*:otl dsn $ån&rts$'lnn]*B {rlr-E'
stilXa ac.h

pitrg 11*n l3
lna

å'llkiinnrngifr.*

l!*rrrr:&,

Str. Ius" l!i3" rr; 'J a.

3"

furdfii*t'nrlagen dg*r rnnr i gr*F
*s;v*lJeC f tinF{p,Ilr*t',$drtdeperr
d*n 17 rf:r *J' r}*Jf C t. rn, ti,5:iä'1?

Observera att "Bernadotte" är
fodd 1812, året efter det aff Sve1888-1904. Denna värdefulla
valt en ny kronprins, med
rige
samling, som vid hans död donedetta främmande namn. Det var
rades till Kungliga biblioteket,
vid denna tid inte alls ovanligt att
har Släktforskarförbundet nu
oskyldiga gossebarn fick detta
skannat och presenterar på en
efternamn som förnamn, ör att
DVD med2l.600 bilder.
inte tala om alla som fick heta
Det finns flera tekniska möjlig"Oscar" efter 1811, ett verkligt
heter att tillgodogöra sig bilderinspirerat av den blimodenamn,
na. Man kan ftirstora dem, kliPPa giska uppgifterna om fodelse,
kungen Oscar I. lnnan
ut, spara och skriva ut.
vigsel och död, är det kanske vande
namnet knappast i vårt
dess
fanns
Sammantaget ger bildsamlingen främst dödsrunorna som fasciland.
en möjlighet att tränga in längre i nerar.
Kugelberg är en veritabel skattfamiljebilden hos dem som föreDet år givetvis de oväntade
kommer i samlingen än en vanlig uppgifterna som intresserar en kista. Tyvårc har det inte varit
död- eller ftidelsebok kan flor- mest. Särskilt duktig tycks Ku- möjligt att göra alla namn, som
fiörekommer på de släktnamnsvis
medla.
gelberg ha varit med det exotisRedan lor ett 20-tal år sedan ka, med uppgifter om svenskar i sorterade bladen, sökbara. Därtill
stiftade jag bekantskap med den utlandet, eller utlandssvenskar på hade det behöl'ts en teknik som
Kugelbergska klippsamlingen. besök i hemlandet. Vad sägs t.ex. knappast ännu finns, alternativt
Jag tror att det var ett antal hän- om denna notis, som handlar om en manuell hantering, som skulle
ha fordröjt publiceringen y'tterlivisningar på Genealogiska Före- min morfars äldste kusin:
gare många år, om den över huningens registerkort, som fick
ll
{t{t'
r,ud taget hade varit möjlig. Låt
mig på spåret, med flitiga besök t&tlls F rlsll r4j+R
i nr*E;,rl*sk* llSss' oss i stället glädja oss åt en spänIlaLu
lrårr
på Kungliga Biblioteket som J'rnj!*{g5n
h;rr n*gr;r rlager grltitt fi$*lata på trrt'
foljd. Redan då insåg jag, att det- larrdirrts *nhf,ri;4a. X{n $', $tinr I i*Iåls' nande ny resurs, där datorn inte
gör allt, utan där man måste vara
ta var en källskatt av ovanligt srl!
tlrrsEuntl ,*ntIri*5 !å år, nr t:lt''I ri't No
lite flitig och lite fifflg for att fä
och magnifikt slag, och en resurs i,Jr- --n-tuir;;'. 7 rf fi"lf
ut mesta möjliga.
som fler borde få del av.
Med detta lilla florbehåll vill jag
Sådant kryllar det av i KugelDet var den I I april 2001 jag
presenterade min idö for for- berg, liksom notiser om "fint rekommendera KUGELBERG
bundssty'relsen, om att skanna de folk" och ibland även om mindre till snart sagt alla sldktforskare,
ca 15.000 bladen med tidningsur- fint, d.v.s. ftirbrytare och skum- åtminstone till dem som intresseklipp kring liv och död från misar. Att även alldeles vanliga rar sig fiir släkter med särskilda
1880-talet till 1915. Förslaget människor ibland kan begåvas släktnamn.
dödsannonser huvudsakligen från

f

upptogs positivt, och efter överläggningar med Kungliga Biblioteket kunde så arbetet komma
20

med "fina" namn är kanske denna dödsannons eff bevis for:
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Skivan kostar 395 kr
(medlem 345 kr)
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På denna sida visas några renskrivna

notiser med lokal anknyning.
1890 2416

En kamratfest af åldringar.

fu tA:S öfuerenskommo lärjungarna i
den tidens s.k. c/assl^s quarta af dåvarande Westerås' gymnasium att tio år derefter å Midsommardagen sammanträffa i
Stockholm f,or att upplifiua de gemensamma skolminnena och att sederrnera hvart
tionde år fiimya detta sammanträffande.
Denna öfiverenskommelse har ock
punkligen bli{\,it iakttagen. fu t845
samlades 8 af kamraterna. 1855 och
1865 hvarldera året 12 samt 1875 och
1885 hvarje gång 16. Vid sistnämnde
års kamratmöte. som tillika firades som
ett halfsekeljubileum, bestämdes emellertid, att tidpunkten ftir nästa sammanträffande skulle i anseende till de flesta

{:}il$å*l tw,
f|j r å]*fult*xgr, "*.Jqt:i*a'-

medlemmarnas redan uppnådda respektabla ålder inskränkas till 5 år eller till

domsminnena från det gemensamma

år 1890.

"Gymnasium Arosienso".
Auditör Afzelius påminde om de öregående minnesrika festerna och egnade en varm minnesgärd åt de bofigångna vännerrra, som hvar på sin plats giott
heder af sin alma mater.

I

senaste kamratmötet år 1885 deltogo

ftiljande personer:
Auditör O. O. Afzelius. landskamrer
L. W. Ahlm. riksarkivarien R. M. Bovallius, med d:r J. L. Dahlberg, professor W. Eggertz, justitieombudsmannen
N. A. Fröman, kyrkoherden S. J. Karls-

son, läroverksadjunkten C. J. Kä11ström, rektor A. L. Mossberg, kyrko-

herden E. M. Schultzberg, professor W.
E. Svedelius, brukspatron N. W. Victo-

rin, pastor J. A. Westen, reklor J. E.
Westman, läroverksadjunkten F. J. L.
Wulff och brukspatron C. R. Ulff.

Af

dessa hafua floljande under de

gångna fem åren skattat åt ftirgängelsen: Eggertz, Fröman, Svedelius och nu
i lördags Schultzberg.

Närvarande

vid kamratfesten i

går,

som firades med middag å Hasselbacken, voro fiiljande i ordning efter lefnadsåldern namngifna:
Borgmästaren O. M. Schenström; f.d.
adjunkten S. H. Rathsman; f.d. riksarkivarien R. M. Bovallius: auditören O. O.

Afzelius; f.d. adjunkten C. J. Källström; f,d. distriksläkaren J. L. Dahlberg; komministern J. A. Westön; f.d.
adjunkten F. J. L. Wulff; f.d. landskamreren L. W. Alrlm: bankdirektör N. W.
Victoriq kyrkoherden S. J. Karlsson; f.
d. rektorn A. L. Mossberg; f.d. adjunkten A. V. Källström.
De närvarande lefnadsålder utgiorde i
medeltal 72% är.
Raden af skålar öppnades af f.d. riksarkivarien Bovallius, hvarefter borgmästaren Schenström i eft stämnings-

fullt och med hänliirelse åhördt ltiredrag fiireslog en skål

ltir de gamla ung-
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kamratlifuet

vid allas alma mater

Följande personer finns med på CD:n
Sveriges Befolkning 1890:
Schenström Oskar Magnus

f.

1813

f.

I 8 15

Köping stad,
Rathsman Samuel Herman
Gry-thyftan,

Bovallius Robert Mauritz f. l8l7
Berg U-län,
Afzelius Oriel Otto f. 1817 Stockholm,
Källström Carl Johan f. l8l7 Husby,
Dahlberg Johan Leonard f. 1817
Västerås.
West6n Joh. Ad. F. 1816 Västerås,
Wulff Fredrik Johan Lenonard f. 1819

1895 18/8

Högtidligheterna inleddes med psalmen

486, hvarpå kyrkoherden Svensson
framträdde till båren och tecknade den
dödas lif och verksamhet
varmt och sympatiskt tal.

i

ett hjerte-

Jordf;istningen fiiljdes nu i vanlig ordning. Från orgelläkaren utfiirdes derpå
en begrafningshymn af Lund, dervid
solopartierna sjöngos af fru Olga Bro-

berg; ackompagnemanget sköttes under
hela högtiden af organisten Nilsson i
Badelunda. Komminister Broberg höll
så en anslående betraklelse öfuer texten:

"Kristus är mitt lif. döden är min vin-

ning", hvarefter kören från orgelläktaren uppstämde: " O, huru stilla slumra
de saliga", af Beneken. Infor altaret
trädde derpå kyrkoherden Svensson
och komminister Broberg och en fullständig begrafningsmessa ftiljde. Sedan

Säby,

välsignelsen lästes och psalmen 221 v.

Victorin Nils Wilhelm f. l8l9 Nora.

3 afsjungits, var den högtidliga

Karlsson Seth Justus f. l8 I 9 Dingtuna,
Mossberg Aron Ludvig f. 1820 Ryfterne,
Källström Anian Vildor f. 1820 Husby.

akten
slut.
Såsom en egendomlig tillfiillighet kan
nämnas, att grefuinnan Lewenhaupts

begrafningsdag
1895

l0/8

Ch. E. Lewenhaupt f . I lördags afled
på Geddeholm i Vestmanland grefvinnan Charlotta Elisabeth Lewenhaupt,
ftidd von Essen, uti en ålder af68 år.

Grefuinnan Lewenhaupt var fodd
1827 och dotter af öfuerstelöjtnanten i

arm6n, majoren vid Skaraborgs regemente friherre Thure Gustaf von Essen
och hans friherrinna Ulrika Charlofta
Cronstedt. Hon ingick 1848 äLtenskap

med grefue Carl Gustaf Lewenhaupt

tillika varit

hennes

bröllopsdag. Kistan var öfverhöljd med
kransar. ett femtiotal från alla samhällsklasser, från medlemmen vid konungens rådsbord till den ringe arbetaren, ja.
till och med barnen hade icke glömt sin

välgörarinna,

i

det från Bamhemmets

i Västerås sändts en krans. Förutom den aflidnas närmaste anhöriga
barn

hade länets höfding m.fl. framstående

sig samt dessutom
mangrant nästan hela Irsta ftirsamling.
Kistan nedsattes i det CronstedtLewenhauptska grafkoret i Irsta kyrka.

personer infunnit

och var sedan 1864 enka.
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Oxenstiernaprojektet
Axel Oxenstierna var rikskansler från 1612 tlll 1654. Arkivet

band). Denna avdelning täcker
alltså tiden från riksdagen i

efter honom är Sverige viktigaste
sammanhållna källmaterial från
tidig stormaktstid, ett forskningsmaterial av central betydelse for
svensk och europeisk historia.
Efter rikskanslerns död har arkivet mesta tiden ftirvarats på hans
slott Tidö, innan det i två omgängar, 1848 och 1967, fowårvades av staten och överfiirdes till
Riksarkivet. Trots diverse forluster och avsöndringar omfattar arkivet alltjämt ca 500 arkiwolymer. I Riksarkivet ingår handlingarna i två bestånd, Oxenstiernska samlingen och Tidöarkivet. För övrigt finns åtskilligt
material också i svenska handskriftssamlingar utanftir Riksarkivet, framfor allt i Kungliga
Biblioteket, Uppsala Universitetsbibliotek och Linköpings
Stiftsbibliotek. Brev från Oxenstierna ftirvaras i många arkiv
och bibliotek runtom i Europa.

Stockholm 1605 till Oxenstiernas
återkomst till Sverige sommaren
1636, efter tio års vistelse på
krigsskådeplatserna i Preussen
och Tyskland.
Avdelning II innehåller brev till
Oxenstierna, hittills tolv delar.
Här finns brev från kung Gustav
II Adolf och olika nyckelpersoner inom riksstyrelsen (Pfalzgreve Johan Casimir, Johan Skytte, rikskanslerns broder Gabriel
Gustavsson Oxenstierna, Hugo
Grotius m.fl.), vidare brev från
fåltherrarna i det tyska kriget

f
i

,'*#
''-*s-

Axel Oxenstiernas skrifter och
brewäxling (ftirkortat AOSB) är
en av Sveriges stora källeditioner. Hittills har 28 band publicerats - det ftirsta kom ut 1888, det
senaste 1977. Utgävan är uppdelad i två avdelningar. Avdelning I
omfattar skrifter och brev från
Oxenstierna hur,rrdsakligen från
tiden 1605 t o m juli 1636 (16
22

(Banör, Horn, Torstenson,

(James) Spens, den svenske residenten iZijrj'ch Carl Marinus och
av hovkanslern Johan Adler Salvius. Dessutom ett urval av skrivelser m.m. från Oxenstierna till
olika adressater från ären 16361654 samt 96 brev som utväxlades mellan Axel Oxenstierna och

drottning Kristina under
www. ra. se/oxenstierna/
oxenstiernal.html
F rån Riksarkivets hemsida

Nva medlemmar

Wrangel) och från ledande personer inom bergsbruk, handel och
finanser samt inom kyrkan. Utgivningen av ftirsta avdelningen
stannade av 1977, medan andra
avdelningen upphörde redan
1930 mitt i tolfte delen (Brev
från andlige och lärde).
De flesta delarna finns att köpa
lor 150 kr/st.

Jaktvårdsgatan 5
722 23 Västerås

Oxenstiernaprojektet drevs i
samarbete mellan Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets

Ann-Christine Baard
Gammelhagen22l
136 53 Haninge

Akademien och Riksarkivet. Projektets uppgift var att avrunda utgivningen av Axel Oxenstiernas
skrifter och brevväxling. Projekttiden var sex år (1999-2005).
Arbetet har bedrivits efter två
linjer: Inventering av Oxenstiernamaterial och utgivning av texter. Resultaten görs tillgängliga

dels i form av en

databas

(Oxenstiernaregistret), dels i
form av en textedition. Databasen innehåller idag drygt 5.700
poster, varav 3.800 utgörs av
brev från Axel Oxenstierna från
tiden 1636-1654. Texteditionen
omfattar brev av den holländske
diplomaten Jan Rutgers, den
skotske adelsmannen Jakob
Arosiana 2006-3

åren

r633-r654.

som hälsas välkomna

Meit och Bengt Andersson

Leif Andersson
Håkantorpsgatan
724 76 Västerås

l0l

Karl-Gunnar Johansson
Släggkastargatan 3
722 4l Västerås

Elisabeth Kumlin
Albäcksvägen 4l
7ll 95 Gusselby
Lennart Rönnqvist
Katthedsvägen 13
730 50 Skultuna

Västerås Släktforskarklubb
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Foto och montuge: Gunnel Falk
Västerås Släktforskarklubb
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SVERIGE
Avsändare:
Västerås Släktforskarklubb
C/o Sven Olby
Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås

FÖRENINGSBREV

B
PORTO BETALT

Program
Torsdag den 16 november kl. 18.00 Hörsalen på Stadsbiblioteket
Sök dina rötter på Internet.
Arkivarien och släktforskaren Anders Thornström berättar om släktforskning på ndtet och hur du söker militära handlingar i Krigsarkivet.
Ingen foranmälan.
Torsdag den 25 januari kl. 19.00 i stora salen i Lovisagården
(IOGT), Slottsgatan 6.
Nu och Då. Bilder ur Elsa Eklunds donation 1975.
Det stora lyftet i Trångfors smedja. Film av Daniel Sköld.
Anmälan senast 2Ill tll|r Karin Jyrell, tel. 021-84 15 88.

Lördag 2711, l712 och 2413 kl.9-12 i lilla salen i Lovisagården
(IOGT), Slottsgatan 6.
Nybörjarkurs i läsning av gammal handstil. Kostnad 300 kr.
Anmälan senast 2Ill tlll Ulla Sköld. tel. 021-80 46 35
Onsdag den 21 februari kl. 18.00 i Hörsalen på Stadsbiblioteket
Vad kan SVAR göra för dig som släktforskare?
En representant från SVAR kommer och demonstrerar sin hemsida.
Ett samarrangemang med DIS-Aros och Biblioteket
Ingen fiiranmälan.

Kallelse

tiil Årsmöte

Torsdag den 15 mars kl. 19.00 i Kyrkbacksgården (Wallinsalen)
Dagordning medftiljer nästa nummer av Arosiana.
Underhållning av Bertil Olsson som bl.a. sjunger visor från Bergslagen.
Anmälan senast 10/3 till Gunnar Andersson, tel. 021-12 35 48.

Lördag den 17 mars kl. 10-16 i och utanför släktforskarrummen i Stadsbiblioteket

Släktforskningens dag.
Vi träffas både nybörjare och gamla rävar för att umgås och hjälpa
varandra att komma igång eller lösa gamla svårlösta problem.
Tag med vänner och bekanta, så de får prova på vår intressanta hobby.
Ingen foranmälan, det är bara att droppa in.

Aktiviteterna för april och maj presenteras i nästa nummer av tidningen.
Troligtvis blir vårutflykten en resa till Norberg och Brategården.

Välkommen!
Arosiana 2006-3
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