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Nummer 1/07 * Årgång 14 * Pris 20 kr 

Mäster Georg Putensen i Munktorp göt år 1641 om den 900 kg tunga storklockan. Den har latinsk in-
skription och en relief av församlingens och stiftets samtida högste företrädare, iförd prästkappa och 
hatt. I anslutning till den läser man i den vigda malmen att avbildningen avser den kraftfulle och 

initiativrike: 
 

DOCT: IOHANNE RVDBECKIO. EPISCOPO AROS: ET PASTORE LVNDBYENSI. 
(Doktor Johannes Rudbeckius. Biskop i Västerås och kyrkoherde i Lundby). 

 
Läs mer på sidan 15 

 

 

Lundby kyrka 



2 Arosiana 2007-1 Västerås Släktforskarklubb 

Västerås Släktforskarklubb  
Orgnr: 878001-8324 
ISSN 1402-300 
 
Föreningen bildades 1963 och 
har till ändamål att förena dem 
som är intresserade av släktforsk-
ning och liknande forskning. Vi 
har ca 500 medlemmar och är an-
slutna till Sveriges Släktforskar-
förbund. 
 
Medlemsavgift 120 kr. 
Familjeavgift 150 kr 
Junioravgift (under 25 år) 20 kr 
Plusgironummer: 96 054-2 
Bankgiro: 5481-4843 
Upplaga 550 ex. 
 
Adressändring: Meddela kassö-
ren snarast, så att utskicken kom-
mer fram till dig. 
Artiklar, tips och uppslag motta-
ges tacksamt av redaktionskom-
mittén. 
 
Redaktionskommitté: 
Ulla Sköld 
Orkangatan 4 
723 50 Västerås 
Tel: 021-80 46 35 
E-post: 
ulla.skold@tele2.se 
 
Karin Jyrell 
Stolphusgatan 4 
723 53 Västerås 
Tel: 021-84 15 88 
E-post: karin.jyrell@tele2.se 
 
Ingemar Widestig 
Lyckovägen 13 
734 37 Hallstahammar 
Tel: 0220-127 90 
E-post: 
ingemar.widestig@telia.com 
 
Materialansvarig 
Gun Envall-Larsson 
Krysshammargränd 4 
724 64 Västerås 
Tel: 021-13 16 42 
E-post: b-v.larsson@spray.se 
 

Nuvarande styrelse 
 
Ordförande Sven Olby 
Ragnaröksgatan 12 
723 55 Västerås 
Tel: 021-204 94 
E-post: sven.olby@telia.com 
 
Vice ordf. Peder Danielsson 
Frödings väg 7 
723 34 Västerås 
Tel: 021-14 05 47 
E-post: peder.danielsson@ 
malarenergi.se 
 
Sekreterare Karin Jyrell 
Stolphusgatan 4 
723 53 Västerås 
Tel: 021-84 15 88 
E-post: karin.jyrell@tele2.se 
 
Kassör Gunnar Andersson 
Soldatgatan 8 
723 45 Västerås 
Tel: 021-12 35 48 
E-post: gg.andersson@telia.com 
 
Ledamot Ingemar Widestig 
Lyckovägen 13 
734 37 Hallstahammar 
Tel: 0220-127 90 
E-post: 
ingemar.widestig@telia.com 
 
Ledamot Larsowe Roman 
Kungsfågelgatan 38 
724 69 Västerås 
Tel: 021-35 86 91 
E-post: owerom@tele2.se 
 
Suppleant Ulla Sköld 
Orkangatan 4 
723 50 Västerås 
Tel: 021-80 46 35 
E-post: 
ulla.skold@tele2.se 
 
Suppleant Monica Holmgren 
Gamla vägen 6 
722 33 Västerås 
Tel: 021-660 57 
E-post: 
hakanholmgren@telia.com 
 

Revisor Maria Bäversten 
Fyrbåksvägen 1 
722 10 Västerås 
E-post: mariabaversten@ 
vasteras2.net 
 
Revisor Lennart Jonsson 
Lerkärlsgatan 13 
723 51 Västerås 
Tel: 021-41 65 24 
E-post: lennart33@tele2.se 
 
Valberedning 
Vakant 
Hjälp oss med några namn! 
 
Redaktör 
Vakant 
Finns det någon som ställer upp? 
 

Innehåll 
 
Ordföranden har ordet                3 
Heilborn                                      3 
Notiser                                        3 
Åter till fädernas marker del 7    4 
Det var då, det!                           7 
Kvinnspersonen Carl Lapp       12 
Min egen forskning                   13 
Arkivens dag                             14 
Hülphers-CD                             14 
Västerfärnebo-CD                     14 
Lundby kyrka                            15 
Något om tideräkning               16 
Datorn i släktforskarrummet     17 
Internetlänkar                            18 
Läsövning                                 19 
Lösning till läsövning               20 
Boktips                                      20 
Detta kan vara nyckeln till 
husförhörslängderna                 21 
Nya medlemmar                       22 
Nya böcker i bokhyllan             22 
Efterlysning                              22 
Dagordning till årsmötet           23 
Program                                    24 
 
Manusstopp för nr 2/07 
1 juni 2007 
 
Adressen till klubbens hemsida: 
www.arosiana.se 



3 Arosiana 2007-1 Västerås Släktforskarklubb 

Ordföranden har ordet 
Ett stort tack till er som hjälpte 
till med kompletteringen av 
”Namn åt de döda”. Tack vare ert 
arbete kommer nästa utgåva av 
”Dödboken” att vara mer kom-
plett. 
Till allas vår glädje har pro-

grammet Släktband återkommit i 
P1. Sändningstiden är måndagar 
kl. 10.03 med repris på natten kl. 
00.03 och lördag kl. 11.35. Du 
som missat ett program kan gå in 
på www.sr.se och klicka på P1, 
sedan på Program A-Ö, sedan på 
Släktband och sist på Högtalaren. 
Under våren utökar vi, på prov, 

servicen till medlemmarna, ge-
nom att en gång per månad ha en 
”Jourhavande släktforskare” sit-
tande vid datorn i stora forskar-
rummet på huvudbiblioteket i 
Västerås. Se tider under Notiser 
till höger. 
Du, som har en bärbar dator 

med RadioLAN, kan nu koppla 
upp dig trådlöst mot Internet på 
biblioteket. Det fungerar i båda 
husen och även ute i botaniska 
trädgården. 
Tyvärr måste vi meddela att den 

nya dator, som installerades i det 
lilla forskarrummet i höstas, näs-
tan omgående blev stulen. En er-
sättningsdator har dock inköpts. 
I detta rum finns också pärmar 

med utbytestidningar från hela 
Sverige. Passa på att läsa i dem 
då du besöker biblioteket. 
Det är nu dags att lämna in mo-

tioner till årsmötet. Vi vill också 
gärna ha några namn till en val-
beredning, eftersom den fortfa-
rande är vakant. 
Med tidningen följer ett inbetal-

ningskort på medlemsavgiften 
för 2007. Fyll gärna i en aktuell 
e-postadress och betala före års-
mötet 15 mars.            Sven Olby 

Jourhavande släktforskare 
 

Till din hjälp sitter en representant 
från klubben vid datorn i stora 
forskarrummet onsdagarna 28/2, 
28/3, 25/4 och 23/5 kl. 16-19. 
 

Kyrkobokföringshistorik 
 

Med senaste numret av Släkthi-
storiskt Forum medföljde en CD 
av Nils Marelius och Björn Fyr-
lund. Vill du låna den kontaktar 
du kassören. 
 

Anbytardag i Sörmland 
 

Eskilstuna-Strängnäs Släktfors-
karförening ordnar en anbytardag 
i Aspö Bygdegård lördag 14 april 
kl. 10-15. 
Anmälan till Karl-Inge Karlberg 

016-252 57 el. essf.arr@telia.com 
 

Daladag 
 

En dag om släktforskning i Dalar-
na kommer att anordnas på Släkt-
forskarcentrum i Sundbyberg lör-
dag 5 maj kl. 10-17 
 

Industrihistoriska 
Föreningen 

 

har flera projekt på gång. Ett av 
dem har rubriken "Svartådalens 
industrihistoria" med underrubri-
ken "I vattenhjulets tecken". 
Projektet kommer att presenteras 

i en bok eller på en DVD. 
Vi har börjat bemanna projektet 

med författare. Nu önskar vi få 
kontakt med släktforskare med 
anor i Svartådalen för att kunna 
ge mänskligt liv i skildringen. 
Ivan Öberg, 021-14 78 26 

 

Årets släktforskardagar 
 

Dessa hålles i Halmstad 24-26 au-
gusti. Mer information finns på  
www.genealogi.se/halland 
 

Länktips: www.svedviberg.se  

I förra numret efterlyste vi infor-
mation om Heilborn. Detta har vi 
hittat: 
 
Släkten inflyttade till Sverige 
omkring 1805 med informatorn 
Henrik Heilborn 1776-1852. 
Henrik föddes i staden Rosen-

berg i Schlesien. Han tillhörde 
den s k Breslaugrenen, som lär 
kunna spåras i Tyskland ända 
tillbaka till 1300-talet. 
Han gifte sig omkring 1820 

med Jeanette Benjamin (1787-
1838), som ursprungligen kom 
från Hamburg. Familjen bodde 
huvudsakligen i Stockholm. 
Henrik gjorde stora insatser runt 

om i landet genom att organisera 
utspisning vid regementen, fäng-
elser och andra offentliga inrätt-
ningar. 1821 inrättade han i Gö-
teborg en soppkokningsanstalt, 
där 140 fattiga utspisades mot 

ringa betalning. Han drev även 
billighetsrestauranger i Stock-
holm för att ge mindre bemedla-
de en god kost. Han kom också 
med förslag och initiativ i syfte 
att  skapa  bättre  social  trygghet,  
t.ex. för hantverkare som på 
grund av sjukdom blivit av med 
sina inkomster. 
Henrik och Jeanette fick fyra 

barn. Oscar (1825-1902), tvil-
lingarna Daniel (1827-1870) och 
Frans (1827-1898) samt dottern 
Emma (1829-1916). Endast so-
nen Daniel har fört släkten vida-
re. 
Familjen hade goda relationer 

med Bernadottarna. Ett uttryck 
för detta är att kronprins Oscar 
stod fadder för äldste sonen, när 
alla tre sönerna döptes i Storkyr-
kan 1827. 
Källor: www.heilborn.se och 

Svenskt Biografiskt Lexikon 

Heilborn 

Notiser 
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Här följer den sjunde delen av 

min berättelse om hur jag gått 

till väga för att få fram intres-

santa uppgifter om en av mina 

släktgrenar med utgångspunkt 

från min mormor Anna Maria 

Andersson. Berättelsen bör-

jade i nr 2/04. 
 

Eftersom Anders Nilsson verka-
de benägen att ändra sin förra 
utsago, men var rädd som ett 
barn för sin bror, fördes Lars 
Nilsson ut från rättssalen. 
Anders Nilsson berättade då att 

han följt med Jan Erik Löfgren 
till Sörby ”i ett ärende” och att 
Lars gjort dem följe. Anders 
hade haft med sig en spökvist 
hemifrån, men han hade inte sett 
om brodern hade haft en käpp 
eller liknande. 
När de mötte den åkande hade 

Lars varit ett stycke före, men 
inom synhåll för Anders. Ingen 
av bröderna hade ofredat den 
åkande. Inte heller kände han till 
att man talat om att ge Ekblad en 
släng. 
När länsman frågade Anders 

om hans ärende till Sörby fick 
han till svar att de skulle hälsa på 
en dräng hos Anders Andersson. 
Vad han hette visste inte Anders, 
fast de ”voro goda bekanta”. Det 
var heller inget särskilt han skul-
le prata med drängen om varför 
de vände om hem vid Sörby. 
När Lars Nilsson fick höra att 

brodern tagit sitt förnuft till 
fånga och delvis ändrat sig i sin 
berättelse, erkände Lars att de 
varit i Sörby och därefter i Till-
berga, men han nekade fortfaran-
de till att de mött någon åkande 
på vägen. 
Efter åtskilliga turer och besla-

gen med ”twetalan” gav Lars 
Nilsson med sig och sade att han 
ville bekänna alltsammans. Han 

berättade att han och brodern 
Anders följt med Löfgren, som 
skulle gå till sina föräldrar på 
Tränhammar. Då de kom till 
Sörby tyckte dock Lars att det 
var för långt att gå dit, så han 
övertalade Löfgren att gå med 
dem hem igen. De tog vägen 
över Tillberga By och halvvägs 

dit mötte de Ekblad. Lars hade 
kommit ett stycke före de andra 
två och när Ekblad passerade 
Lars gav denne Ekblad ett slag 
med käppen, som han hade haft 
med sig hemifrån. Lars hade 
dock inte haft något ont i sinnet 
när han slog Ekblad eller gått ut 
speciellt för att slå honom. 
 

Förmildrande omständigheter 
När Lars vilat sig en stund, sa 
han att han inte visste att det var 
Ekblad han mött. Eftersom det 
var mörkt hade Lars inte känt 
igen honom. Men nu förstod han 
att det var Ekblad han hade träf-
fat med slagen. Lars säger också 
att det utdelade slaget bara skett 
som ett infall och av obetänk-
samhet och att det egentligen var 
avsett för hästen. Varken Anders 
eller Löfgren var närvarande ef-
tersom ”de bägge gångna åt si-
dan, för att lösa ned byxorna och 
göra sitt tarf”. 
Vittnena Borén och Fogel sade 

sig inte känna någonting till om 
målet. Varken om uttalade hotel-
ser mot Ekblad eller om själva 

misshandeln. 
Kyrkvärden Adolf Tunell vitt-

nade om att Ekblad, som bodde 
hos honom, hade kommit hem 
runt midnatt och då bett Tunells 
hustru att stiga upp, då han blöd-
de mycket illa efter ett slag, som 
han fått av Nils Erssons gossar i 
Rebro. 

”Sedan ljus blifwit up tände be-
fants at Ekblad full med blod i 
ansiktet och öfwer kläderna samt 
bröstfickan i den råck Ekblad 
hade under kappråcken, nära half 
genomstöpt med blod som ned 
runnit från ansiktet eller näsan. 
Påföljande morgonen befants på 
fotsacken till det af Ekblad före-
gående natten begagnade åkdon, 
så mycket blod att wittnet ansåg 
det wist utgöra ½ stop”. (1 stop = 
1,3 liter) 

Tunell, som var med under 
häktestransportens stopp i Alfs-
ta, berättade att han genom dör-
ren lyssnat på det enskilda sam-
tal Lars Nilsson bad att få med 
Ekblad. Han hade hört Lars 
säga: ”att om han finge fara hem 
igen, wille han betala hwad det 
kostade; derå Ekblad swarat: Om 
du will ge mig 2000 Dr tar jag 
det ej, ty jag behöfwer ej taga 
stryk för betalning”. 
Länsman Ekelund frågade Tu-

nell om inte Löfgren, vid förhö-
ret Ekelund höll med Löfgren, 
berättat att Lars och Anders 
Nilsson under vandringen till 

Åter till fädernas marker del 7 

  Rebro gård 
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och från Sörby sagt att de skulle 
slå honom när de mötte honom 
nästa gång. 
När Löfgren konfronterades 

med Tunells utsago, sade han sig 
nu komma ihåg att så var fallet. 
Då bröt Lars Nilsson in och sade 
att det var han och inte hans bror 
som gjort detta yttrande. 
Ingen av de öv-

riga inkallade 
vittnena sade sig 
ha hört bröderna 
Nilsson uttala 
hotelser mot Ek-
blad. 
Alla vittnen be-

gärde ersättning 
för sina tingsre-
sor. 
 

Kände sig hotad 
Vid nästkom-
mande tingsför-
handlingar var 
den skadade Ek-
blad återställd så 
mycket att han 
kunde ställa upp 
och avge sitt 
muntliga vittnes-
mål som över-
ensstämde med 
det skriftliga vittnesmålet. Flera 
detaljer kom dock fram vid den 
muntliga framställningen. Ek-
blad hade inte sett bröderna Nils-
son under auktionen på Beijby. 
Han trodde sig sett fyra personer 
men var ej säker nu.  
Ekblad hade inte sett ansiktet 

på den som slog honom, men 
han fattade misstankar mot brö-
derna eftersom ”de främst gåen-
de voro långa, samt att Lars 
Nilsson och Anders Nilsson äro 
de längsta karlar der i orten”. 
När vittnet Löfgren fick det se-

naste protokollet uppläst för sig 
ändrade han sitt vittnesmål. Han 
sade att det väl kunnat hända att 
han under förhöret med länsman 
Ekelund kunnat känna sig hotad 
av dennes åtbörder och då sagt 

att de åtalade både före och efter 
ankomsten till Sörby hade uttalat 
att de skulle slå Ekblad. 
Länsman Ekelund nekade till 

att han skulle ha hotat Löfgren, 
vilket fjärdingsman Säfström in-
tygade. 
För att vittna var nu några nya 

vittnen inkallade. Enkan Christi-

na Jäderlund i Jädra, Johan Tern-
berg i Skarprebro, drängen Per 
Jansson och pigan Maja Jandot-
ter i Rebro. 
Lars Nilsson anmärkte på att 

Enkan Jäderlund och hans familj 
skulle vara största ovänner och 
att hon skulle ha tagit några 
”gärdselstänger” ur en hägnad 
tillhörande hans mor. 
Om Maja Jansdotter berättade 

Lars Nilsson att hon blivit straf-
fad för att hon i sin ungdom 
mjölkat en annan persons ko. 
Han lämnade också in ett betyg 
för Per Jansson utfärdat av Johan 
Svan lydande: 
”Rebro den 26 September 

1832. På begäran af frälsebonde 
Hustrun Christina Larsdotter såg 
jag den 25 sept. drängen Per 

Jansson å Staden vara ursinnig, 
men om han war full eller tokig 
det wet jag icke. Äfwen har jag 
sett honom hemma hos mig i 
Gesala wara mycket oanständig, 
för att han ej borde räknas bland 
de förnuftiga menniskor, som jag 
här till bewis lemnar - Johan 
Svan”. 

 
Granngroll 
Änkan Jäderlund nekade till att 
ha tagit en gärdsgårdsstör från 
Lars Nilsson mors ägor. Den till-
hörde henne själv och kom från 
hennes gärdsgård innanför vre-
ten. 
Eftersom Lars Nilsson inte 

hade några bevis för stölden av-
slog rätten hans jävsinlaga. För-
hören med Maja Jansdotter och 
Per Jansson beslutade man att 
göra när de hunnit skaffa sig 
”Prest-betyg”. 
Beträffande Tunell så berättade 

denne att Ekeblad, som bodde 
hos Tunell, betalade för sig för 
rum och kost, varför Lars Nils-
sons besvär avslogs. 
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Änkan Jäderlund hade inte nå-
got nytt att tillägga, då hon inte 
talat med Lars Nilsson sedan fö-
regående sommar efter utred-
ningen om moderns misstänkta 
hembränning.  
Johan Ternberg hade heller inte 

hört Lars Nilsson uttala några 
hotelser mot Ekblad eller något 
annat som inte kommit upp i må-
let. 
Lars Nilsson återfördes till 

länshäktet medan Anders Nils-
son försattes på fri fot då nämn-
demannen Eklund och lieutenan-
ten Johan Jacob Tersmeden gått i 
borgen för honom. 
 

Självförsvar 
Vid nästkommande ting den 21 
november 1832 fortsatte rann-
sakningen och man läste bland 
annat upp föregående tings pro-
tokoll. Lars Nilsson avbröt upp-
läsaren och inflikade att Ekblad 
kört så nära den sida på vägen 
där Lars gått att Lars sträckt ut 
käppen och därvid hade Ekblad 
genom eget vållande kört på 
käppen. Anledningen till att han 
räckt ut käppen var att han ville 
värja sig och inte bli överkörd.  
Ekblad kontrade med att den 

gående, enligt lag, måste lämna 
företräde för åkande, samt att 
han inte kört närmare än att de 
kunde mötas obehindrat. Hade 
han kunnat ana Lars Nilssons 
uppsåt så hade han förhindrat 
detta genom att köra rakt på ho-
nom. 
För att vittna fanns nu närva-

rande sergeanten Per Erik Nord-
qvist i Alfsta, Jan Eric Berg i 
Tränhammar, grenadieren An-
ders Holm på Hallsta ägor, Jan 
Erson i Tösta, kyrkowärden Tu-
nells hustru Johanna, pigan Maja 
Jansdotter och drängen Per Jans-
son. De två sistnämnda medför-
de nu sina prästbetyg vilka berät-
tar om deras kyrkogång, kristen-
domskunskaper, allmänna upp-

förande jämte begångna brott 
och straff. 
Rätten fann att pigan Maja 

Jansdotter hade bättrat sitt lever-
ne och därför fick vittna medan 
Per Jansson inte godkändes som 
vittne. 
Per Erik Nordqvist bekräftade 

Adolf Tunells berättelse i sak 
men sade sig inte ha hört om 
Lars Nilsson erbjudit Ekblad 
pengar under transportuppehållet 
vid Alfsta. 
Under Jan Eric Bergs och An-

ders Holms vittnesmål framkom 
inga nya fakta i målet. Inte heller 
Jan Erssons och Johanna Tunells 
berättelser innehöll annat än det 
som var känt sedan tidigare i rät-
tegången.  
Ekblad lämnade slutligen in sin 

räkning på omkostnader han haft 
på grund av misshandeln. 
 

Slutplädering 
Kronolänsman Ekelund hade 
inte några fler vittnen att åbero-
pa, men ansåg att Lars och An-
ders Nilsöner voro överbevisade 
och yrkade bestraffning enligt 18 
Cap 7§ Missgärningsbalken och 
Kungliga Brefwet av år 1779, 
tillika med ersättning till Ekblad 
och vittnen, jämte för Urtima 
Tingen och sina egna kostnader 
och besvär.  
Lars Nilsson frågade Ekblad om 
han inte ville ta på sig och erkän-
na att han kört för nära inpå Lars 
Nilsson och att denne varit för-
anlåten att värja sig med käppen. 
Lars Nilsson förmodade att Ek-
blad skulle erkänna om han hål-
lits i häkte utan orsak lika länge 
som han nu gjort. 
Ekblad nekade till påståendet 

att han inte hållit åt sidan. 
Anders Nilsson sade sig vara 

oskyldig och yrkade på att läns-
man Ekelund själv skulle gottgö-
ra alla i målet onödigt inkallade 
vittnen, vilket även Lars Nilsson 
höll med om. 

Vidare noterades att krono-
fjärdingsman Säfström inte kräv-
de ersättning för sin närvaro vid 
tingen och kallande av vittnen. 
Därefter fick Actor (åklagaren), 
målsägare och Anders Nilsson 
lämna förhandlingen medan Lars 
Nilsson fördes ut i ett annat rum 
medan tingsrätten överlade och 
beslutade om påföljderna för de 
inblandade. 
 
Missgärningsbalken var en av de 
nio balkarna i 1734 års lag. Den 

innehöll en uppräkning av olika ty-

per av brott och straff. Ersattes 

1864 av en modernare strafflag. Nu 

gällande brottsbalk är från 1965. 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Det är som synes alltid intressant 
att söka uppgifter för sin släkt-
forskning även utanför kyrk-
böckerna. 
Om jag inte hade lagt ner lite 

extra energi på att söka efter brö-
derna Lars och Anders Nilssons 
”bravader” i domstolshandlingar 
och Krigsarkivets material hade 
jag inte fått reda på så många de-
taljer i deras liv. Dessutom har 
jag lärt mig en hel del om 
svenskt rättsväsende under 1800-
talet. 
Visst kan man nöja sig med 

platser och datum för förfäder-
nas levnadsbeskrivning, men så 
här i efterhand ångrar jag inte för 
en sekund att jag grävde djupare 
i deras och andra släktingars 
öden. 
Jag har även fått kontakt med 

folk som har egna anknytningar 
till personer i min berättelse om 
mormor Anna Maria Andersson 
och hennes släktingar.  
Så därför ett gott råd – skriv 

och berätta eller bara lägg ut din 
släkttavla på Internet. Någon där 
ute kanske hör av sig. 
 
Monica Holmgren
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Jag borde egentligen kunna rita 
och måla! En röd stuga, till vil-
ken det leder en krattad träd-
gårdsgång kantad med äppelträd 
och bärbuskar. En berså fanns 
mellan sjön och stugan, och vid 
den ett stort, gammalt larsmäss-
päronträd. Grässlänten vid bersån 
lyste blå av ärenpris i soliga som-
mardagar. Förbi detta blå gick 
stigen ner till sjön, där brygghu-
set med drängkammaren låg. Vid 
stranden låg fem båtar. Stora 
ökan hade centerbord och kunde 
seglas, lilla ökan roddes bara, 
med två åror. Pappa rodde för-
årorna och av akterårorna rodde 
pojkarna varsin. De båda tjärade 
ökstockarna var fiskebåtar. 
Smackan, den minsta båten var 
försedd med medar, den kunde 
användas att dra på svag is. 
 

I notgården hängde egenhändigt 
bundna nät på tork. De lagades 
och sköttes mycket noga. I not-
gården hade pappa satt upp rep-
gungor åt oss barn. Bakom stu-
gan låg källaren, fylld av olika 
slags matvaror. Bredvid den 
fanns en verktygs- och snickar-
bod. Bredvid stugan låg matbo-
den. Ett stall för vår kära Norma, 
en ladugård där fyra kossor bod-
de och delade rum med grisen, ett 
höns- och ankhus nere vid sjön, 
ja detta var min barndoms miljö. 
Vid ladugårdsväggen låg en 
halmstack som gick bra att åka 
rutschkana utför. Att ibland slå 
sig halvt fördärvad hörde till. En 
grind ledde ut till hagen där kor-
na betade på sommaren. Gick vi 
genom den kom vi till ängen där 
det hö de skulle äta om vintern 
bärgades. 

Mormors stuga låg alldeles intill. 
Kring den fanns det en fin träd-
gård. Mormor hade blivit änka 
1865. Hon hade då tre egna barn 
och ett från morfars föregående 
gifte. Den lilla stugan på ett rum 
och kök och kammare på vinden 
hade morfar låtit bygga då han 
förstått att mormor skulle bli en-
sam. Lungsoten härjade! Det 
gällde att överleva, att få de fyra 
barnen försörjda. 
Mormor klarade det med att ta 

hem tvätt från stan. Dit var det 7 
kilometer och 12 kilometer 
landsvägen. Hur fraktades klä-
derna? Mamma berättade att en 
gång då hon var 14 år skulle hon 
dra hem en kälke med tvätt över 
isen. Det blev snöyra, vi kan kan-
ske gissa oss till 14-åringens 
kamp med snö, vind, kyla, det 
tunga lasset. 

Det var då, det! 

Carlshem någon gång mellan 1911 och 1918 (innan ladugården brann) 

Ridö, Fogdö och familjen från Carlshem. Så löd rubriken på en artikel införd i Arosiana 2/2005. Ett 
barnbarnsbarn till Carl och Anna Anderssons son Hugo, Marianne Kindgren, hade lämnat det bidraget. 
Till detta kan vi delge våra medlemmar yngsta dottern Ruths egna upplevelser. Ruth är den lilla flick-

an, med lockiga håret på familjebilden på sid 9 i Arosiana 2/2005. 
Ruth Andersson utbildade sig till småskollärarinna vid seminariet i Västerås och tog sin examen 1920. 

Denna berättelse skrev hon 1968 och är tillägnad sina syskonbarn - själv var hon ogift. 
Vi har genom Yngve och Lillkari Kullgren, Barkarö, erhållit denna berättelse. 

Låt denna målande berättelse, som Ruth tecknat ner, ge även er, våra läsare, inspiration att skriva ner 
”Min egen historia”. 

Karin Jyrell 

En berättelse tillägnad mina syskonbarn av faster – moster Ruth. 
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På sommaren rodde de antagli-
gen, jag vet inte om de hade båt 
eller om de fick låna. De drog på 
dragkärra från landsvägen. Det 
var säkert dammigt och varmt. 
 

Till detta arbete kom också träd-
gårdsarbetet. Mormor bröt stub-
bar och sten, planterade träd, det 
fanns ännu för 6 år sen kvar av 
dessa, knotiga och mossiga. Jag 
och mina bröder gick där en 
pingstdagsmorgon, jag tror det 
var 1961, och tittade och försökte 
minnas. Mormor anlade bänkar 
och drog upp plantor och odlade 
grönsaker och blommor. Jag 
minns särskilt scillamattan om 
vårarna, rosorna, gullvivor i olika 
färger. Inne i stugan hade mor-
mor ett stort slagbord i köket. 
Morfar hade snickrat 6 st. stolar, 
som när de stod i mormors kök 
var brunmålade. Där stod också 
en liten soffa i samma stil och så 
fanns där en stor skänk med räff-
lade dörrar och baksidan var av 
bräder, som inte var sågade utan 
huggna. I kammaren fanns en 
gustaviansk säng, en byrå, bord 
och rokokostolar. Allting var i 
högsta grad prydligt. Min äldsta 
syster, som var mycket hos mor-
mor då hon var liten, berättade att 
mormor aldrig dukade på sitt 
slagbord utan att först lägga dit 
en serviett. Hon hade så många 
vackra saker, som nu har gått i 
arv. Bl.a. en vacker silverkaffe-
kanna och en gräddkanna. Kaffe-
kannan köpte hon en gång då hon 
sålt ovanligt mycket från bänkar-
na. Överskottet måste förvandlas 
i något extra vackert. Hushåll-
ningssällskapets medalj för od-
lingsflit blev ett uppskattat erkän-
nande som kom henne till del. 
Hon levde till hon var 83 år, de 
sista åren dock omtöcknad av en 
hjärnblödning. Det var ett hårt 
och verksamt liv som ändades en 
sommar år 1911. 
Då hade vi flyttat, men mormor 

hade nog mycket litet begrepp 

om det. Hon ömsom ville till sin 
stuga igen och ömsom trodde hon 
att hon var där. 
Lite mer om tvätteriet måste jag 

berätta. Mormor och mamma 
stod ute i vattnet och klappade 
kläderna så länge det var isfritt, 
sen högg de upp en vak i isen och 
låg på isen och klappade. Antag-
ligen var det detta sätt att tvätta 
som gjorde att mamma fick reu-
matism. Hon berättade att hon 
var alldeles stel. Den botades på 
ett något dramatiskt sätt. Stora 
bykeskaret, väl omkring 150 cm i 
diameter, togs in och placerades 
mitt på köksgolvet. I skogen 
hämtades en myrstack i en säck. 
Myrstacken hälldes i karet, där 
hade en stol placerats, och på 
denna fick mamma sitta. Sedan 
hälldes kokande vatten på myror-
na och de doftande ångorna slog 
upp omkring patienten. Det kalla-
des myrbad. Mamma sa att myr-
kuren botade henne. 
 

I min ägo har jag en silversked 
från 1700-talet, ett arv från mor-
mor. Uppe i skaftet är en bit ur-
karvat. Pappa och jag kom en 
gång att resonera om detta feno-
men. Pappa berättade då att när 
det skulle ”slås ut” för någon 
som hade ”råkat för” så hade 
silvret tagits från denna sked. 
”Råka för” var att genom inver-

kan av troll, älvor och andra mys-
tiska vidskepligheter bli sjuk. 
Sådan sjukdom botades med att 

blanda ihop 9 olika element, hud, 
hår, naglar, något från kläder som 
tillhört den sjuke m.m. Detta 
skulle ske ex. en torsdagsnatt vid 
nedan. Slås ut där vägar korsades 
och under besvärjelser. Mamma 
berättade försiktigt en gång om 
någon som utfört en ”utslagning” 
och därvid fått se förskräckliga 
saker. Vad som visat sig vågade 
väl ingen berätta. Till vidskeplig-
heter som var aktuella hörde att 
inte lägga nyckeln på bordet, att 
inte sjunga på morgonen, då fick 

man gråta innan kvällen. Så värst 
aktuella kan dessa föreställningar 
knappast ha varit, jag kan inte er-
inra mig några fler just nu. 
 

Egentligen berättade inte far och 
mor mycket om ”hur det var då”. 
Långt efter sen far och mor gått 
bort berättade farbror Emil att 
han, då han var 17 år, hade gått 
till Dingtuna kyrka och lånat 
brudkronan åt min mor. Det var 
1887, och Anna och Karl skulle 
bo i Fullerö fiskarstuga, då de ta-
git arrendet å Fullerö fiskevatten. 
Jag förmodade att det bröllopet 
väl inte varit så ”märkvärdigt”, 
varpå farbror gav svaret: ”Tror 
du att din mormor, som var så 
noga, inte skulle göra ett fint 
bröllop för sin enda dotter?” Sen 
berättade farbror att han varit 
med om att mangla servetterna, 
som skulle brytas, och mormor 
övervakade att det hela blev per-
fekt. Morbror Alfred, som då var 
trädgårdsmästare vid Haga i 
Stockholm hade skaffat kamelior 
till brudbuketten, och farbror an-
såg att den var det vackraste man 
kunde tänka sig. I fiskarstugan, 
som efter några år ersattes med 
en ny och bättre, föddes 8 barn, 
Edit 1888, Hugo 1889, Elna 
1891. En liten tös som endast 
blev 14 dagar föddes, Astrid 
1894, Fridolf 1896, Evert 1900 
och jag Ruth 1902. Jag talade 
ganska tidigt och fick folk att 
skratta genom att förklara: ”Jag 
kom sist, jag!” 
 

Mina första minnen har jag från 
1905. Då byggde goda vänner 
från Västerås en sommarvilla in-
till vår trädgårdstäppa, och sonen 
till villans ägare, Kalle, som då 
var 4 år, och jag brukade klättra i 
byggställningarna. Jag fick också 
en hel krona av byggmästaren, 
minns tydligt att jag satt på gol-
vet vid spisen i köket, antagligen 
pysslade jag väl med katten Pel-
le, som fötts samma sommar. 
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Han hade en syster, Sara, som till 
min stora sorg blev sjuk och mås-
te dödas. Sen flyter ju minnena 
ihop med vad andra berättade. 
Mina äldsta systrar hade tydligen 
övertagit barnaskötseln från min 
mamma. I synnerhet Elna tyckte 
att jag borde vara fin som en 
docka. Edit var skicklig att sy 
och med förenade ansträngningar 
lyckades de i sina uppsåt. Men 
när jag inte uppskattade deras 
omsorger mer än att jag på sön-
dags morron kunde hoppa i sjön 
med mitt nykrusade 
hår var isynnerhet Elna 
ganska arg och förtviv-
lad över. 
 

Far skötte fisket med 
tillhjälp av mina bröder 
och två drängar, och 
där arbetades ganska 
hårt. Till långrevsfisket 
skulle det dras betes-
not, och det skulle ske 
kl. 2 på natten. När då 
karlarna skulle ut var 
mor uppe och hade mat 
på bordet åt dem innan 
de gick. Reglerad ar-
betstid hade ingen hört 
talas om. Vid den van-
liga notdragningen 
kunde det ibland bli så 
mycket fisk att de fick 
lämna noten på någon 
holme. Då gick budet 
till statarna och torpar-
na vid herrgården som 
fick ett mycket välbe-
hövligt tillskott till sin magra 
kost. Den ”finare” fisken, ex. 
gös, var det mycket noga med att 
den skulle finnas infångad för 
”herrskapets” behov. Den förva-
rades i sump eller i den isstack, 
som varje vinter togs upp och 
täcktes med ett tjockt lager såg-
spån. Far hade ensamtillstånd att 
fiska gös under några år. Det fis-
kades nämligen för en fiskeod-
lingsanstalt, och det var ganska 
intressant för oss barn med alla 

farbröder fiskeriinspektörer, som 
då och då gästade oss. En av dem 
fick en gång nöjet att ro ut och 
hämta Evert och mig, som inte 
sett efter att vi hade åror i båten 
innan vi sköt ut den. Vi var tillåt-
na att ro, jag tror från 5 års ålder, 
men vi fick bara ro till vasskan-
ten, om vi rodde längre skulle 
”skåpholmsfrun” komma och ta 
oss. Då stod hon med en fot på 
Skåpholmen och den andra på 
Norra Grundet - och så var vi 
fast. 

Av de dofter jag minns från min 
barndom är tjärlukten då pappa 
tjärade båtarna om våren en av de 
ljuvligaste. Antagligen var det 
hela stämningen omkring detta 
arbete, som fick oss småungar att 
stortrivas. Där var sjön, som nyss 
blivit isfri, höns och ankor som 
kunde vara ute, dofterna från 
fjolårssäv och vårblommor. Far 
älskade sjön med hela sin varma 
själ, och han satte sin ära i att alla 
redskap skulle vara till ytterlighet 

välskötta. Säkert var det ett stort 
nöje för far att kunna sätta upp 
segel i ”stora ökan” och ta så 
många som rymdes i den med på 
söndagseftermiddagssegling, 
kanske för att på nära håll bevitt-
na de regattor som anordnades i 
Västerås. Seglen fick också göra 
tjänst vid de stadsfärder som fö-
retogs varje lördag. Då bjöd han 
ofta någon torpargumma att segla 
med, någon som eljest hade fått 
gå de 12 kilometerna till stan. De 
plockade blommor om våren för 

att sälja på torget, likaså 
bär om sommar och höst. 
För far var det ett spän-
nande äventyr att kunna 
klara båten i storm. ”Om 
jag bara varit ensam”, 
kunde han säga, ”men 
med båten fylld av kär-
ringar och grislådor och 
jag vet inte allt, var det 
allt litet knepigt ibland”. 
Och ändå var väl som-
marfärderna rena idyllen. 
När höstmörkret låg 
tungt och arbetet med 
nät och stadsfärder ändå 
måste skötas var det sä-
kert många ängsliga 
stunder för mor som satt 
hemma och väntade och 
undrade. Hon var med 
ibland och satt vid åror-
na. Då var hon aldrig 
rädd, men när hon var 
hemma visste hon vad 
det gällde. 
 

På vintern åktes skridsko på hem-
smidda, bastanta don. Fiskred-
skapen transporterades då i små 
slädar, ganska djupa lådor satta 
på medar. De små slädarna an-
vändes också till transport av 
”kvinnor och barn” då det gällde 
att vintertid hälsa på släkten, som 
bodde på Mälarens södra strand, 
en färd på omkring 20 km. Det 
togs för givet att alla skulle åka 
skridsko också långa vägar, som 
t.ex. till Eskilstuna och Torshälla. 

 

Ruth Andersson 50 år 
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Det fanns inga ångbåtsrännor på 
den tiden, det var bara att se upp 
för råkar, som bildades. En sänk-
råk i mörker var inte lätt att se, 
det krävdes att den som skulle 
klara sig var till ytterlighet upp-
märksam. Med vilken hastighet 
gick dessa färder? Far berättade 
att han åkte 6 mil på 4 timmar, 
men då ansåg han att det gått sak-
ta, hans följeslagare kunde inte 
åka så fort! Tidigt fick i synner-
het pojkarna lära sig att ”klara 
sjön”. Evert var med i stan, det 
led mot e.m. och far hade mer att 
uträtta. ”Du får ta kälken och gå 
hem”, sa far. ”Om du håller dig 
tätt efter stranden kan du inte gå 
vilse i dimman”. Evert klarade 
färden! Han hade då inte fyllt 10 
år. 
 

Binda nät och lägga på nålar åt 
dem som band, var något som vi 
tidigt fick börja med. Från 4 års 
ålder vet jag att jag lade på nålar, 
och riktigt måste det vara, eljest 
gick det inte att binda. Pojkarna 
fick börja att binda landgårdar till 
ryssjorna, ganska snart fick de 
visst en liten flitpenning också, 
eller minns jag kanske fel? Far 
och drängarna satt i en rad i ar-
betsrummet och band och lagade. 
På vintern måste näten också tor-
kas inne. Hur gick det? Stugan 
var ju inte så stor. I detta arbets-
rum fanns en högt uppbäddad 
gustaviansk säng, som innehöll 
en massa sängkläder. När kvällen 
kom förvandlades det till sovrum. 
Två kunde väl ligga i den utdrag-
na sängen, ibland bäddades också 
syskonbädd på golvet. Det kunde 
nämligen hända att några ridöbor 
varit över på fastlandet och på 
grund av mörker och dåligt väder 
inte kunde ta sig hem. Det var 
alldeles naturligt att övernatta 
hos ”fiskars”, och det var alldeles 
självklart för min mor att där 
skulle bäddas åt så många som 
just då behövde övernatta. För 
omkring 10 år sedan träffade min 

syster Edit och jag ett par som 
varit med och legat på vårt golv. 
De sa: ”Så roligt att träffa Edit 
och Ruth. Vi skall aldrig glömma 
vad era föräldrar gjorde för ridö-
borna”. Far och mor samlade ald-
rig några rikedomar trots sitt 
strävsamma liv, men för oss som 
fick höra detta omdöme betydde 
det bra mycket mer än guld på 
”kistbotten”. 
 
Men familj och gäster skulle ock-
så ha mat. I köket fanns ett stort 
fällbord, och när jag tänker tillba-
ka ser jag alltid detta bord utfällt 
och med varenda plats omkring 
det besatt med de mest olika 
människor. Vi hade goda vänner, 
som kom ut från Västerås, i syn-
nerhet minns jag ett par tonåring-
ar, som en gång satt med när ock-
så en av statarhustrurna från 
Almö var hos oss tillsammans 
med en 7-8 års pojke. Statarhust-
run ville visa att också de hade 
vanligt bordsskick. Hon ställde 
sig bakom sin lille pojke, knäppte 
händerna framför hans ansikte 
och så sa hon: ”Gussjelov för 
maten amen, säj de!” ”Nej”, sa 
pojken. Detta upprepades flera 
gånger till stor förnöjelse för oss 
och våra övriga gäster. Ibland 
kom gårdfarihandlaren och vanli-
ga luffare, men den som bjöds på 
mat, bjöds att sitta vid bordet. De 
drängar vi hade tillhölls att ”sitta 
som folk”, inga armbågar på bor-
det här inte! När det var ”kalas” 
och det dukades i finrummet, 
”salen”, var också drängarna 
med, men de måste snygga upp 
sig. Vad åt vi då? Till vardags 
potatis, salt spicken sill, hemba-
kat, torrt bröd, som hängde på 
spett i kökstaket tills det var rik-
tigt torrt och sedan förvarades i 
en stor trälår i matboden. Av 
smält och silat svinister gjorde 
mamma ”istersmör”. Det var sal-
tat och kryddat med purjolök. 
Som efterrätt fruktsoppa av hem-
torkade äpplen och päron, som 

måltidsdryck serverades alltid 
skummjölk eller svagdricka, som 
köptes av drickskörare. Det för-
varades i träkaggar. När en kagge 
köptes lämnades den tomma i ut-
byte. Vatten dracks ur en skopa, 
som hängde i kopparvattentunnan 
vid dörren. Det fanns ingen 
brunn, allt vatten hämtades direkt 
ur sjön. Massor av fisk åt vi gi-
vetvis, och mamma kunde kons-
ten att tillaga den på det mest de-
likata sätt. Knaperstekt braxen, 
stuvad lake, inkokt gös med 
skarpsås, pepparrotsgädda, utom 
det att när far sålde sin fisk till 
fiskhandlaren i stan så kom han 
ofta hem med lax o.d. som inte 
fanns i Mälarens vatten. Grisen 
lämnade fläsk, som saltades ne-
der i kar. Och skinkorna röktes i 
egen ”rökkur” med friskt enris 
som det fanns gott om. En stek 
till söndagsmiddag vankades väl 
också ibland, och när det var 
”kalas” fanns den vanliga svens-
ka kalasmaten på bordet. Regeln 
var: enkel, rejäl mat till vardags, 
när det var fest skulle det festas 
med besked. Ändå undrar jag nu: 
Hur fick mor det att räcka? Allt 
som kunde säljas såldes, produk-
ter från trädgård, hönsgård och 
ladugård. Men det måste ha 
krävts en myckenhet av beräk-
ning och omtanke för att alla 
skulle få sitt. 
 
Om det arbetades hårt under ar-
betsveckorna så var dock sönda-
garna absolut arbetsfria. Så 
många som kunde gick i kyrkan. 
Det var 4 km att gå. Jag minns 
dessa kyrkopromenader från det 
jag var mycket liten, 3-4 år, antar 
jag. Någon gång kunde det hända 
att min syster Elna och jag fick 
åka i grevens fina vagn, droska 
eller landå. När mina äldsta sys-
kon fått cyklar fick jag åka med 
på ramen hos bror Hugo. De var 
roligt att i kyrkan se på det epita-
fium, föreställande Elia vid bäck-
en, som ännu sitter på väggen i 
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Barkarö kyrka. Mamma var noga 
med att inte komma för sent. Åt-
minstone borde hon komma till 
syndabekännelsen. I hennes ung-
dom var kyrkoherde Wahlström i 
socknen, hans döttrar var i mam-
mas ålder och de umgicks och 
skrev brev till varandra. Den vän-
skapen höll livet ut, åtminstone 
vad det gäller den äldsta av präst-
gårdsdöttrarna, tant Ida, som vi 
barn kallade henne. Hon kom ett 
tag varje sommar så länge hon 
kunde. Klockar Falks familj hör-
de också till umgänget, men där-
av minns jag ingenting mer än att 
det pratades om dem. 
 

Mor hade således kyrklig förank-
ring. Far däremot hade frikyrklig. 
En av hans mostrar, moster Lina, 
sades vara Eskilstuna stads första 
baptist, och en annan moster, Ka-
rin, kom att under ett halvt sekel 
betyda mycket för Eskilstuna 
Baptistförsamling. Moster Karin 
hade matservering och släktens 
unga flickor placerades där för att 
lära sig hushåll. Elna gick också 
en tid i Eskilstuna, jag tror 1906-
1907. Den tiden kom att betyda 
förändring för hela familjen. Hon 
anslöt sig nämligen till baptist-
församlingen och kom hem till 
fiskars, glödande av sin nyvunna 
tro. Hon var 16 år då hon startade 
söndagsskola. Dit kom alla barn 
som bodde runt om. Arbetsrum-
met försågs med ”bockar och 
bräder” som långbänkar, folk 
från Västerås kom ut och hjälpte 
till, ett orgelharmonium hade in-
köpts redan 1905 och Elna hade 
lärt sig spela hos skollärare Berg-
ström. Där startade illa kvickt en 
ny rörelse. Farbror Frans, pastor 
Frans Pettersson, som då gick på 
Betelseminariet, var den första 
predikant, som höll möte i vårt 
arbetsrum. Jag var fem år då, och 
en gång då jag satt i hans knä vid 
orgeln frågade han: ”Kan du spe-
la?” ”Jag kan första versen på 
Gubben Noak”, svarade jag till 

familjens förtjusning. Den verk-
samhet som då begynte resultera-
de i att så småningom hela famil-
jen blev baptister. 
 
Greve Cronstedt, av vilken far 
arrenderade fiskevattnet, var till 
en början välvilligt inställd till 
söndagsskolverksamheten. En 
samlingssal, som fanns uppe vid 
gården, fick t.ex. användas för 
söndagsskolfesterna vilka drog 
mer folk än vår stuga kunde rym-
ma. Det blev dock snart andra to-
ner. En ny kyrkoherde blev oro-
lig för att socknen skulle förvil-
las, och han influerade också gre-
ven. Det hela slutade med att gre-
ven den 15 mars 1910 kom och 
sade upp till flyttning den 14 
mars 1911. 
 

Men jag skall väl berätta lite mer 
om fiskars innan vi flyttar där-
ifrån. Mina äldsta syskon var i 
sina unga dagar och där gick liv-
ligt till många gånger. Edit var 
väl ganska stillsam, hon gick på 
kurser i stan och lärde klännings-
söm och handarbete. Hon gick 
också på Tärna folkhögskola, dit 
jag en gång fick följa med för att 
hälsa på henne. Det var mitt livs 
första tågresa, och jag var mycket 
förvånad över att det var tak på 
vagnarna. När de andra roade sig 
på kvällarna fick jag ligga ensam 
i Edits rum. När hennes rums-
kamrat frågade mig om jag inte 
var rädd gav jag det något för-
numstiga svaret: ”bara det inte 
finns råttor”, var jag nu fick det 
ifrån. Jag vet mig aldrig ha lidit 
av råttskräck. 
 

Den nyvunna tron och engage-
manget i den kristna verksamhe-
ten lade inte sordin på livsgläd-
jen. Elna älskade att rida på den 
ganska livliga hästen Norma. I 
synnerhet att hämta Norma i ha-
gen och sen rida barbacka hem 
var ett omtyckt nöje. Norma hade 
ganska brått för det mesta och en 

gång sprang hon under ett frukt-
träd i vars grenar Elna fastnade 
med håret. Vig och spänstig kas-
tade hon sig av hästen och fick 
tag i trädet. Jag går inte i god för 
om detta hände före eller efter 
sen hon blev söndagsskollärarin-
na. Hugo var väl den som var iv-
rigast när det gällde att hitta på 
hyss. Vi hade stora stegar för 
fruktplockning. En sådan stege 
bestod av själva stegen + en fot, 
så att den var lätt att placera in-
till, eller nästan över det träd, 
som skulle plockas. En solig 
sommardag klättrade både Hugo 
och vår blivande svåger Oskar 
upp i toppen på denna höga stege 
för att, som de sa, göra 
”vigheter”. Den höga stegen föll 
förstås, och pojkarna räddade li-
vet med att hoppa. Men det som 
fått mig att minnas denna händel-
se är nog mest att vi hade besök 
av faster Sofi, vilken var ganska 
korpulent och rörde sig med stor 
värdighet. När hon såg pojkarna 
falla sprang hon runt stugknuten, 
och fastän jag nu, i skrivande 
stund är kommen till en ganska 
mogen ålder, kan jag inte låta bli 
att le vid tanken på faster Sofi 
springande. Vi var ganska livliga 
och vana vid det mesta så vi hade 
enbart roligt åt hela spektaklet. 
Sörjde inte ens över att stegen 
slagit sönder en massa fina blom-
mor för mamma. På kvällarna 
sen dagens arbete var slut före-
togs ofta en liten roddtur. Då 
skulle det sjungas i båten. Man 
skulle ha kunnat vänta sig lite 
glada sommavisor i den vackra 
kvällen, men vad jag minns från 
detta sjungande är ”Fall lätta snö-
flock, fall och bädda graven kall, 
det bröst som sjuder här det läng-
tar svalkas där. Och sen jag 
sänkts dit ner, fall, snöflock, fall 
än mer, att jag må bliva gömd, så 
gömd som jag är glömd.” 
 
 
Fortsättning i nästa nummer. 
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Kvinnspersonen Carl Lapp 
Den 1 september år 1694 hölls 

ett extraordinarie ting vid Skinn-
skattebergs häradsrätt över en 
person Carl Lapp som i hela sitt 
liv utgett sig för att vara man, 
men som efter sin död visade sig 
vara en kvinna. Nedan följer pro-
tokollet från tinget. Jag har gjort 
en lätt modernisering av texten. 
 

”Rannsakades en kvinnsperson, 
vilken i livstiden har hållit sig för 
att vara en mansperson, kallande 
sig Carl Lapp och varit 2ne gång-
er gift, samt skall ha avlat barn 
med första hustrun och är nu bli-
ven död och ännu inte begravd, 
således som följer. 
Om denne Carl Lapps tidigare 

och här på ortens leverne berättar 
häradsdomaren Pär Larsson Er-
lander således vara förlupit, att 
han varit en kusk hos en herre i 
Stockholm, där blivit gift med sin 
första hustru och för ungefär 30 
år sedan är han med hustrun 
kommen till Gunnilbo socken 
och antagen i tjänst hos bruksar-
rendatorn Frans Brun vid Killin-
ge hammare, som dagsverkskarl. 
1667 skall han ha avlat barn med 
sin hustru, en son som fick dop 
och kristendom den 13 mars och 
kallades Johan. (I Gunnilbo födel-
sebok C:1 för år 1667 står "Den 
13 mars föddes Carl Lapp son Jo-
han och döptes den 17 mars.) 
Carl Lapp vistades med sin 

hustru i Gunnilbo socken till 
1676, då han begav sig till Ram-
näs socken där deras son blev 
död och begraven, därifrån kom 
han till Bysala i Heds socken där 
hans första hustru blev död och 
där begraven. 
För 13½ år sedan begav han sig 

åter i äktenskap med den andra 
hustrun Karin Svensdotter som 
ännu lever, men med henne inte 
avlat några barn, har han till sin 
död vistats i Bysala. 

Ingen av såväl nämnd som all-
moge, vilka om denne Carl 
Lapps leverne och umgänge varit 
bekant med, har inte annat för-
stått och vetat än att han varit en 
mansperson, dock har han inte 
haft skägg och varit späd i sitt tal, 
men i övrigt gjort alla sysslor 
med huggande och stängslande 
och annat arbete som en mans-
person fram till sin död. 
Då han var död, som skedde 

förlidna annandag påsk, kom ett 
rykte ut i Heds socken av den 
hustru som honom tvättat att han 
var en kvinnsperson. 
Alltså framkallades Kerstin 

Olofsdotter, Lars Månssons hust-
ru och Henrik Nilssons hustru 
Carin Månsdotter, bägge boende 
i Bysala, som tvättat denne Carl 
Lapp, vilka efter avlagd ed med 
hand på bok gjorde var för sig 
följande bekännelse. 
Hustru Kerstin Olofdotter vitt-

nade att när Carl Lapp var död 
kom hans hustru till henne och 
frågar henne om hon ville kom-
ma och tvätta hennes gubbe, ef-
tersom han nu var död, då går 
hon och hennes grannhustru Ca-
rin Månsdotter till Lappens risko-
ja, bär alltså ut liket och lägger 
det på ett bräde, och när de drar 
av skjortan finner av alla omstän-
digheter att han var en kvinnsper-
son, över detta blev bägge förfä-
rade, omedelbart när liket var 
tvättat lade de det i en källare där 
det ännu ligger. 
Dagen efter berättar hustru Ca-

rin Månsdotter detta för fjär-
dingsmannen Erik Mårtensson i 
Bysala, hustru Carin Månsdotter 
vittnar ord för ord som hustru 
Kerstin, och tillstår att de direkt 
sagt detta till fjärdingsmannen 
Erik Mårtensson och han sedan 
för kyrkoherden vördige och väl-
lärde hr Johan Gryt, då kyrkoher-
den säger till fjärdingsman, att 

han med sexmännen Olof Matts-
son i Bysala, gästgivaren Pär Pe-
dersson och Lars Olofsson båda i 
Bysala, skulle gå och syna Carl 
Lapp, vilka alla nu närvarande 
tillstå att han var en kvinnsper-
son. 
Hustru Kerstin berättar vidare, 

att hon hört av sin mans styvmo-
ders hustru Carin, som är död, 
har sagt den som lever efter mig 
och Lappen dör, så skall de finna 
att han är kvinnfolk så väl som 
jag. 
Lappens hustru Carin Svensdot-

ter framkallades, och hon bekän-
ner att hon på 13½ år som hon 
varit gift med Lappen, aldrig an-
nat vetat än att han varit manfolk, 
bedyrar och på sin själs eviga sa-
lighet att han aldrig kom vid hen-
nes kropp på något sätt som gifta 
personer, eftersom hon var över 
40 år gammal när hon vigdes 
med honom, och han då var över 
70 år. Hon tänkte således inte an-
nat än han för sin ålderdoms 
skull ej kunde driva sin äkten-
skaps kärlek med henne, med 
högsta bedyrande, att inte vetat 
hennes man varit kvinnfolk förr-
än då när fjärdingsman kom och 
synade liket. 
Förutom ovanskrivna personers 

vittnesmål har också många and-
ra såväl resande som på orten bo-
ende personer av nyfikenhet skå-
dat denne Carl Lapp och funnit 
honom vara en kvinnsperson. 
 

Resolutio: 
Såsom denne Carl Lapp i sin 

livstid, missbrukat och gjort 
gäck med Guds allra högsta heli-
ga ordning i äktenskapet och an-
givit sig för att vara en mansper-
son, då han dock en kvinnsper-
son varit, var med han bedragit 
sina 2ne hustrur, och gjort sig 
delaktig i hordoms synd som 
den förra hustrun bedrivit, och 
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den förtigit och dolt. Låtit krist-
na barnet och det för sitt eget 
äkta barn erkänt, och efter dess 
död låtit begrava, samt efter sin 
första hustrus död, fortsätta i sitt 
onda uppsåt och grova synd med 
vidare förakt mot Guds heliga 
ordning, och bedragit sin andra 
hustru till äktenskap, för vilka 
svåra synder denne Carl Lapp i 
livstiden bedrivit, har nu med 
den jordiska döden blivit ställd 
under Guds den allra högstes 
rättfärdiga dom, och återstår all-
enast hur och på vilket sätt den-
na syndiga kropp skall begravas. 
Eftersom det inte finns någon 

beskriven lag för detta mål att 
basera ett utslag på så vill tings-
rätten i ödmjukhet lämna detta 
mål till Kungliga hovrättens 
högrättvisa omdöme och cen-
sur.” 
 

Kungliga hovrätten är detsamma 
som Svea Hovrätt. Häradsrätten 
sände alltså detta mål till hovrät-

ten därför att lagen inte täckte 
detta fall. 
Svea Hovrätts utslag är daterat 

den 5 december 1694 och över-
sänt till landshövdingen i Väs-
terås. Vi hoppar över inledning-
en och slutet lyder. 
”….har haft två hustrur, och 

med den första hustrun skall ett 
barn blivit avlat, har likväl den 
senare hustrun, som ännu lever 
och med Lappen i 13½ års tid 
varit gift, högeligen bedyrat, sig 
aldrig annat vetat än han varit 
manfolk men nu efter döden, har 
visat sig vara kvinnfolk, som åt-
skilliga personer som sett och 
besiktigat Lappens kropp edli-
gen betygat. 
Eftersom det är lämnat till den 

Kungliga Rätten, hur det med 
dess döda kropps begravning 
skall förfaras, så har den Kungli-
ga Rätten samma mål i övervä-
gande tagit, och för skäligt be-
slutat, det att Carl Lapps döda 
lekamen, skall av bödeln utta-

gas, till skog föras och där grä-
vas ner, vilket hr greven behaga-
de låta vederbörande verkställa. 
Dock så att sådant inte skall el-
ler bör, de som den döda krop-
pen, strax efter döden hanterat, 
och besiktigat, till någon deras 
ringaste förklening, förebråelse 
eller vidrigt eftermäle lämna. 
Stockholm den 5 december 

1694. 
Uppå den Kungliga Hovrättens 

vägnar.” 
 

Annandag påsk var den 28 mars 
1694 och liket var ännu inte be-
gravt i december. Det var ingen 
trevlig uppgift skarprättaren 
fick. 
 
Källor: 

Skinnskattebergs häradsrätt proto-

koll den 1 september 1694. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, 

Landskansliet, D:I volym 30 år 

1694. 
Ingemar Widestig 

Min egen forskning 19/10 

Några av dem som delade med sig av sin forskning. 

Solveig Kello-Aho informerade 
om finländsk forskning och mor-
far Albert Wretholm från Dingtu-
na. 

Margit Kellander-Storm berättade 
om efterlysningar i USA och om 
rallare. 

Torsten Gellerstedt redogjorde för 
sina anfäder med utgångspunkt 
från en gammal släktbok. 
Han varnade oss också för hur lätt 
det är att komma in på fel spår. 
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Abraham Abrahamsson 
Hülphers genealogier 

 

Abraham Abrahamsson Hülphers levde 1734 till 1798 och 
samlade bl.a. genealogiska fakta som han skrev ner i nio 
böcker. Under mitten av 1900-talet togs ett kortregister fram, 
vilket 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 släktforskarrummet eller går att 
låna från SVAR. Beställningsnummer S00563 tom S00571. 
 
Innehåll: 
1. Adliga Slägter och Samslägtade Ofrälse Ätter. (s 1-358) 
2. Westmanlands och Dala Stifts Prästslägter. (s 1-205) 
3. Westerås Slägter. (s 1-229) 
4. Ofrälse Stånden och Borgerlige Civil Ätter. (s 1-172) 
5. Diverse Slägter. (s 1-201) 
6. Ofrälse Slägter. (s 1-279) 
7. Ofrälse Slägter i Landsorterne, mäst Wermland. (s 10-228) 
8. Grefwe och Friherre Ätter. (s 10-413) 

Västerfärnebo-CD 
 

Klubbens CD för Västerfärnebo innehåller: 
Födda 1648-1971 (ca 30 000 poster) 
Vigda 1689-1975 (ca 7 000 poster) 
Döda  1689-1971 (ca 20 000 poster) 
 
Pris 300:- inkl frakt. 
Skivan rättas och kompletteras kontinuerligt. 
Du som köpt en tidigare version kan uppdatera för 100:- 
 
Skivorna kan beställas från Sven Olby, 021-204 94 
E-post: sven.olby@telia.com 

Arkiv Västmanland stod som 
värd för arkivens dag med temat 
Mat och dryck. Utställningen var 
förlagd till Rikssalen på Slottet. 
På en skärm presenterade Gun-

nar Andersson artikeln ”Del i 
gården och underhåll i natura gav 
trygghet förr” (införd i Arosiana 
nr 1/06). 
På en annan skärm och i en 

monter presenterades rättaren vid 
Svanå, Carl Wadelius, hushåll år 
1871. En avräkningsbok i origi-
nal låg i montern. Den var lånad 

från Svanå bruksarkiv. 
Familjen bestod av Carl, 
hans fru Eva, en son och 
6 döttrar. I hushållet 
fanns även en piga och 
en tjänsteflicka. 
 
DIS-AROS deltog med 
liknande uppgifter om 
en smedfamilj. 
 
 

Karin Jyrell 

Arkivens dag 11/11 
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Lundby kyrka 
 

Biskopstemplet på landet 

Redan namnet, Lundby kyrka, 
antyder att det varit helig mark 
ända sedan hednisk tid. Sannolikt 
var en offerlund belägen här, in-
till vilken en forntida by eller 
gård etablerades. Det bör ha varit 
i anslutning till denna som kyr-
kan ursprungligen restes. 
Lundby kyrka är till sina ur-

sprungliga delar en av stiftets 
äldsta. Hennes sydvästra murpar-
ti i anslutning till tornet härrör 
nämligen från en romansk 1100-
talskyrka som bestod av ett rek-
tangulärt långhus med smalare 
kor, vilket lätt kan spåras i den 
nuvarande helgedomen. 
 

Troligt är att denna äldsta sten-
kyrka haft en föregångare på 
platsen – sannolikt av trä och i 
stavkonstruktion. Den heliga of-
ferlunden tros ha legat cirka 500 
meter söder om kyrkan, och 
knappt 100 meter, norr om kyr-

kan fanns en käl-
la som ansågs he-
lig. 
 
Lundby kyrka 
har inte bara en 
vördnadsbjudan-
de ålder. Under 
mer än 350 år har 
hon också åtnjutit 
en alldeles speci-
ell status i stiftet. 
Mel lan  åren 
1564-1916 ut-
gjorde nämligen 
församlingen ett 
s.k. biskopspre-
bende. Det inne-
bar i praktiken att 
biskopen, jämte 
sina stiftsåliggan-
den, skulle vara 
fö r saml ingens 
kyrkoherde. 

På 1200-talet tillbyggdes sanno-
likt nedre delen av kyrkans torn-
mur i väster och kröntes med en 
anmärkningsvärt hög och späns-
tig spira. Den höga tornspiran 
finns på teckningar från 1754. 
Något senare byggdes ett vapen-
hus över den ursprungliga höga 
och smala portalen i sydväst. Yt-
terligare omfattande utbyggnad 
gjordes och från 1890 är kyrkan i 
sitt nuvarande omfång. 
 
Kyrkan har haft många helgon-
bilder bl.a. Jungfru Maria och 
Den Heliga Birgitta. Kvar är den 
altartavla som sitter ovanför dör-
ren till sakristian och skildrar 
korsfästelsen. Den är skänkt år 
1673 av biskop Nicolaus Rud-
beckius med maka Margareta 
Laurelia. 
Kyrkans äldsta klenod är dop-

funten av grå sandsten, daterad 
till 1100-talets förra hälft. 

På 1630-talet fick kyrkan ge-
nom biskop Johannes Rudbecki-
us förmedling överta ett dop- och 
korskrank med grindar och 
”swarwarewärk” från domkyr-
kan . 
 
I mittgången sitter tre ljuskronor 
av mässing. Den största om 16 
pipor är troligen anskaffad 1653. 
Till norra utbyggnaden anskaffa-
des 1891 två ljuskronor från 
Keijsers i Västerås. 
 
Gamla fina klockor 
Av kyrkans båda klockor är den 
mindre äldst. Hon göts redan 
1541, sannolikt av Petrus And-
ré –”Mäster Pedher”– i Västerås. 
Storklockan omgöts av Mäster 

Georg Putensen i Munktorp år 
1641. 
Se bild på tidningens framsida. 

 

Källa: Västmanlands kyrkor i ord 

och bild. Hakon Ahlberg, Staffan 

Björklund. 

 

 

Sammanställt och fotograferat 

av Karin Jyrell 

Birgitta Tillenius döper Carl 
Svärd i den gamla dopfunten 
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Något om tideräkning 
 

Varför fanns den 30 februari år 1712? 
I Sverige och i stora delar av 
världen används idag den grego-
rianska kalendern. De flesta 
släktforskarprogram har inbyggt 
både den julianska och den gre-
gorianska kalendern samt den 
svenska. 
Vad skiljer dem åt och varför? 

Julianska kalendern 
Den julianska kalendern har fått 
sitt namn av Julius Cesar, ro-
mersk kejsare död år 44 f.Kr. På 
hans tid var det stor oreda i tide-
räkningen och året var i förhål-
lande till solåret förskjutet med 
ca 3 månader. Solåret är den tid 
det tar för jorden att fullborda ett 
varv kring solen. Därför beslöts 
år 46 f.Kr. att införa den julians-
ka kalendern och att solåret var 
365,25 dygn. Året fastställdes till 
365 dagar. Skottdagar infördes 
som en extra dag vart fjärde år. 
Tidpunkten för Roms grundande, 
som antogs ha skett, år 753 f. Kr., 
var utgångspunkten för den juli-
anska kalendern. 
Den julianska kalendern var i 

bruk i ca 1600 år tills den ersattes 

av den gregorianska kalendern. 
Den julianska kalendern och 

bruket att använda Kristi födelse 
som utgångspunkt för tideräk-
ningen kom först på medeltiden 
till Sverige. 
Problemet med den julianska 

kalendern var att solåret inte är 

365,25 dygn utan 365,2422 dygn. 
Denna skillnad på 0,0078 dygn 
eller 11 minuter och 14 sekunder 
per år, gjorde att på 128 år blev 
året förskjutet med en dag. 
Vårdagjämningen inföll den 24 

mars i den julianska kalendern. 
På 300-talet hade förskjutningen 
blivit 3 dagar så att vårdagjäm-
ningen inföll den 21 mars. På 
konciliet i Nicaea år 325 e.Kr. 
beslöts att acceptera att vårdag-
jämningen skulle infalla den 21 
mars. Vårdagjämningen var vik-
tig för kyrkan eftersom den var 
utgångspunkten för beräkning när 
påsken skulle infalla. På 1500-
talet hade förskjutningen blivit 
ytterligare 10 dagar. Vårdagjäm-
ningen inföll alltså omkring den 
11 mars istället för den 21 mars. 

Gregorianska kalendern 
Påven Gregorius XIII beslöt där-
för att rätta till detta fel genom att 
år 1582 ta bort 10 dagar i okto-
ber. Den gregorianska kalendern 
infördes i de katolska länderna 
under 1500-talet. 
Orsaken till att kyrkan intresse-

rade sig för tideräkning-
en var som ovan nämnts 
att påsken beräknades 
från vårdagjämningen. 
  För att felet inte skulle 
uppstå igen bestämdes att 
århundraden, som inte är 
jämt delbara med 400, 
inte skall vara skottår. 
(T.ex. var inte 1700, 
1800, 1900 skottår, me-
dan 1600 och 2000 var 
ett skottår). På detta sätt 
minskas felet så att det 
dröjer 3600 år innan en 
förskjutning på ett dygn 
uppstår och det får de 
som lever då hantera. 

De protestantiska och icke ka-
tolska länderna kunde givetvis 
inte följa det en påve bestämt 
varför det dröjde till 1700-talet 
eller i vissa länder ännu längre 
innan man gick över till den gre-
gorianska kalendern. I Ryssland 
infördes den först år 1918. Det är 
därför som oktoberrevolutionen 
år 1917 enligt rysk juliansk tide-
räkning var en novemberrevolu-
tion enligt västeuropeisk gregori-
ansk tideräkning. Skillnaden var 
då 13 dagar. Sist i Europa inför-
des den i Grekland år 1923. 
 

Svenska kalendern 
Den svenska kalendern är den ju-
lianska kalendern och den grego-
rianska kalendern med de juster-
ingar som gjorts för att införa den 
gregorianska kalendern. 
 

Almanacksblad för mars månad år 1801 (Wår Månad) 

 Almanacksblad för februari månad år 1842 (Göje Månad) 
OBS Väderförutsägelsen och det gamla datumet till höger 
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År 1699 beslöts att successivt 
övergå till den gregorianska ka-
lendern genom att ta bort 11 
skottdagar. Skottdagen år 1700 
enligt den julianska kalendern 
togs bort men sedan blev det inte 
mer. Det kanske var det stora 
nordiska kriget som kom emel-
lan. År 1712 var Karl XII i Tur-
kiet och därifrån beslöt han att 
Sverige skulle återgå strikt till 
den julianska kalendern. Februari 
år 1712 fick därför 30 dagar. 
Det skulle dröja till år 1753 in-

nan Sverige införde den gregori-
anska kalendern. Övergången 
gjordes så att 11 dagar i februari 
togs bort. Dagen efter den 17 feb-
ruari blev den 1 mars. 
Den svenska kalendern eller 

som den också kallas den nya sti-
len kan sammanfattas: 

• Från medeltiden t.o.m. den 
28 februari år 1700 lika med 
den julianska kalendern 
• Från den 1 mars år 1700  
t.o.m. den 30 februari år 1712 
en helt unik svensk kalender 
(Lika med den julianska plus 
en dag) 
• Från den 1 mars år 1712  
t.o.m. den 17 februari år 1753 
lika med den julianska 
• Den 18 februari år 1753  
t.o.m. 28 februari år 1753 
fanns inte 
• Från den 1 mars år 1753 lika 
med den gregorianska 
 

Övergången 
Det var många som ogillade 
övergången och ansåg sig berö-
vade 11 dagar av sitt liv. I alma-

nackorna fanns under lång tid 
både den gamla och nya tiden re-
dovisad. 
Uttrycket ”Om Erik ger ax, ger 

Olof kaka” stämmer knappast 
längre. Uttrycket betydde att om 
höstsäden gått i ax på Eriksdagen 
den 18 maj så skulle man kunna 
baka bröd på Olofsdagen den 29 
juli. Nu blev dessa dagar 
”tidigarelagda” med 11 dagar 
varför säden inte mognade till 
Olofsdagen. Talesättet har ändå 
levt kvar till våra dagar. 
 
Källor: 

Nationalencyklopedin 

Lodén, Tid 

Rötter www.genealogi.se  

 
Ingemar Widestig 

 

Följande finns tillgängligt på Västerås 
Stadsbiblioteks dator i släktforskarrummet. 

•     Sveriges befolkning 1890. 
Persondata om alla skrivna i 
Sverige 1890. 

•     Sveriges befolkning 1900. 
Persondata om alla skrivna i 
Sverige 1900. 

•     Sveriges befolkning 1970. 
Persondata om alla skrivna i 
Sverige 1970. 

•     Sveriges befolkning 1980. 
Persondata om alla skrivna i 
Sverige 1980. 

•     Sveriges dödbok 3. 
      Ca 80 % av de som avlidit i 

Sverige 1947-2003. 
•     Emibas. Innehåller uppgifter 

om 1,1 miljoner utvandrare. 
•     Gamla stan 750 år. 
      Artiklar kartor, rotemansarki-

vet 1878-1926 m.m. 
•     Söder. Rotemansarkivet för 

Söder i Stockholm 1878-
1926. m.m. 

•     Rosenberg. 
      Geografiskt statistiskt hand-

lexikon över Sverige. 

•    Smed4K. Smedsläktregister 
2005 från Föreningen för 
Smedsläktforskning. 

•    Västerfärnebo. Födda 1648-
1971, vigda 1689-1975 och 
döda 1689-1971. 

•    Svenska ortnamn. Databas 
med över 400 000 ortnamn 
från den gröna kartan. 

•    NAD 98. Här kan man söka 
efter flertalet av landets ar-
kivförvarande institutioner.  

•    19361936. Stockholms Stads-
arkiv. Register över mantals-
böcker 1800-1870. 

•    Svenskt bibliografiskt lexi-
kon. 

 
•    Genline Family Finder. 
      Alla Sveriges kyrkoböcker är 

nu scannade t.o.m. ca 1895. 
SCB-filmerna av dessa är för 
många svåra att hitta i. Det 
finns ett bra hjälpregister. 
Detta finns på www.genline.
se. Gå sedan in på ”Källor & 

tips” och sedan ”SCB-regist-
er” och följ anvisningarna. 
Genline finns också på Bäck-
by, Skiljebo och Önsta-Gryta 
bibliotek. De flesta bibliotek i 
andra kommuner har också 
Genlineabonnemang. 

 
•     SVAR-Arkion. Tillgång till 

SVAR:s och Arkions databa-
ser. Bl.a. folkräkningarna 
1890 och 1900. Lite finns 
också för 1870 och 1880. 

 
Det mesta av materialet på CD 
och Internet (undantag scannade 
originalböcker) är andrahands-
källor, som man alltid ska kon-
trollera med originalkällan. Ange 
alltid källan i din dokumentation. 
Då vet både du själv och andra 
som läser dokumentationen var-
ifrån uppgiften kommer och kan 
värdera och kontrollera den. 
 
Ingemar Widestig 
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Anders Thornströms föredrag 
om Släktforskning på Internet var 
mycket uppskattat. Här följer en 
del tips. 
 
Först är det på sin plats att 
varna för att allt som finns på 
”nätet” inte är korrekt. Det är 
en mycket god regel att alltid 
försöka att hitta originalhand-
lingar och inte lita på alla upp-
gifter på Internet. 
 
1.  Google. (www.google.se) 
Google är en sökmotor. Fördelen 
med Google är att man kan skri-
va i klartext det man söker och 
får upp länken. Man behöver inte 
hålla reda på en massa Internet-
adresser. 
Ex: Skriv ”Riksarkivet” (utan 

citattecken) och man får upp en 
länk direkt. 
Ex: Skriv ”Västerås bibliotek” 

och man får upp en länk dit. 
Ex: Skriv ”Västerås Släktfors-

karklubb” och man får upp en 
länk dit. 
2.  Sveriges Släktforskarför-
bunds hemsida Rötter (www.
genealogi.se) (Google ”rötter”) 
innehåller mycket och många 
länkar. 
Ett bra och enkelt sätt är att gå 

in på ”Sakregister A till Ö” och 
sedan leta rätt på det du är intres-
serad av. T.ex. klicka på ”L” och 
sedan på ”Länktips”. Dessa länk-
tips är klassade i popularitetsord-
ning. Dessutom finns en kort be-
skrivning om innehållet. 
Här kan man också nå alla Sve-

riges släktforskarföreningars 
hemsidor. De varierar dock 
mycket i kvalitet. Det kan löna 
sig att se vad det finns för infor-
mation tillgänglig. Många har 
lagt ner mycket tid på att skapa 
CD-skivor med i många fall mat-
nyttig information. 
Det finns många tips om littera-

tur. Dessa är sorterade landskaps-
vis. Klicka t.ex. på ”V” och se-
dan ”Västmanland, forskartips” 
och sedan på ”Litteratur och 
länktips” och man får en lång lis-
ta på litteratur och länktips som 
rör Västmanland. 
Anbytarforum är en sida som är 

sorterad på landskap och socknar. 
Där kan man ställa frågor till 
andra forskare när man t.ex ”kört 
fast”. Alla inlägg finns kvar se-
dan flera år så man kan undersö-
ka om det finns något intressant. 
3. Kungliga Biblioteket. 
(www.kb.se) 
Här kan du finna många länkar 
och böcker. Här finns Libris 
webbsök där man 
kan söka efter de 
flesta böcker och på 
vilka bibliotek de 
finns. Här finns 
också en mängd da-
tabaser att söka i. 
4. Riksarkivet 
(www.ra.se) 
På denna sida nås 
bl.a. landsarkiven, 
krigsarkivet och 
SVAR.  
NAD-Arkivsök 
finns också där. 

5.  Hans Högmans hemsida 
(www.algonet.se/~hogman) nås 
enklast genom att söka på 
”Högman” på Google. 
Denna sida innehåller massor 

av uppgifter som är intressanta 
för en släktforskare. 
6.  Mölndals bibliotek 
(www.bibliotek.molndal.se) har 
en mycket omfattande länklista. 
Sök via Google på ”Mölndals 
bibliotek” och Du kan hålla på att 
klicka på länkar hur länge som 
helst. Gå gärna till ”Genealogi” 
och leta vidare. 
7.  Forskning i Finland 
(www.genealogia.fi) Detta är 
Genelogiska samfundet i Fin-
lands sida. Här finns information 
om forskning i Finland och en 
del kyrkoböcker som är sökbara. 
8.  Svenskt biografiskt handlex-
ikon (www.runeberg.org/sbh/) 
9.  Sökmotorn Altavista. Det är 
många som lägger ut sin forsk-
ning på Internet. Man hittar 
många fler släkttavlor på Altavis-
ta än på Google. Sök på socken-
namnet. 
10. Det finns flera bra kartor 
på Internet. Bl.a. www.hitta.se 
och www.eniro.se. Båda har ut-
märkta sökfunktioner och dess-
utom flygfoto eller en hybrid 
(karta+flygfoto). Se också www.
lantmateriet.se, historiska kartor. 

Internetlänkar 

Hörsalen var fylld till bristningsgränsen 
Sammanställt av Ingemar Widestig 

Anders Thornström 
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Läsövningen är från: Almanach för året efter Frälsarens Christi födelse 1801. 
Till STOCKHOLMS Horisont, belägen wid 59 grad. 20½ min. polhöjd. 
Efter Hans Kongl. Maj:ts Nådigaste stadgande. Utgifwen af dess Wetenskaps Academie. 
Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 
Säljes häftadt och skuret för 2 Skilling B:ko.                            Lösning till läsövningen finns på sidan 20 
Du som tänker bygga ett hus, och vill läsa fortsättningen, kan kontakta ordföranden! 

Läsövning 
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Lösning till läsövningen på sidan 19. 
 
Underrättelse för Allmogen 
at bygga Hus af Lerbruk. 
Af AXEL ADLERSPARRE, Ryttmästare. 
 
Bristen på skog wisar sig tämmeligen allmän. På många 
orter kan nu mera nästan ingen mogen timmerstock fås, 
utan nödgas man bygga hus af så dåligt wirke, at de aldrig 
kunna bli waraktiga. Af upriktigaste wälmening för den tal- 
rikaste och minst bemedlade Klassen utaf bofaste Invånare i 
wårt Land, wil man upgifwa et i Swerige nytt sätt at bygga 
Hus, som likna Stenhus, bli lika så warma och waragtiga, 
men kosta på de fleste ställen mindre än Trähus, efter man har 
materialierne nemligen Lera, Sand och litet Skräphalm för 
intet. Byggnadssättet är wäl bepröfwadt och hus redan bygde 
af nära 100 alnars längd och öfwer 30 alnars bredd *) 
Sättet är följande: 
Där man närmast intil byggnaden har tilgång på lera, up- 

gräfwes den, sedan matjorden är wäl afskild. Nära därintil 
utses en rund plats, som ej sluttar åt någondera sidan. Där ut- 
bredes leran helt jämnt, och ofwanpå leran bredes wanlig mur- 
sand lika jämnt, så at bägge hwarfwens djuplek tilsammans 
ej öfwerstiger en half aln. Ingen slags lera är härtil oduglig 
utom den, som är blandad med mo-sand. Ju fetare leran är, 
desto mera sand tilblandas. Således tager man til blå- 
lera hälften sand; til röd– eller brunaktig lera blott 
tredjedelen sand, och til sandblandad eller mager lera, än- 
nu mindre. En fet lera är benägen at spricka. Detta före- 
 
*) Hus af Lerbruk äro nu bygde i Skåne, Wästergöthland, 
Östergöthland, Nerike, Wästmanland och Upland, hos 
Herremän och Bönder, i Städer och på Landet, til både 
boningsrum och alla slags uthus. 

Medlemsmöte 21 september 
 

Fil.dr Bror-Erik Ohlsson gästade oss och berättade 
om: Främmande ord och uttryck, som släktforskare 
möter. Vi fick en trevlig kväll och fick höra exempel  
på många underliga ord och uttryck. 
Nedan följer en lista på böcker, som kan ge en 
förklaring till det man har svårt att förstå. 
 
Albert W Carlsson, Med mått mätt 
Sam Owen Jansson, Måttordboken 
Ernst Nathorst-Böös, Vad kostade det? 
Henrik Anderö, Ordbok för släktforskare 
Adolph Törneros, Brev och dagboksanteckningar 
Gunnar Lagerkranz, Svenska sjukdomsnamn i gångna tider 
John Kjederqvist, När ord blir roliga: språket och skämtlynnet 
Barbro Lunsjö, Släktforskarens uppslagsbok, 3400 bouppteckningsord 
Carl Magnus Ekbohrn, Förklaringar över 100.000 främmande ord och  
namn m.m. i svenska språket tillika med deras härledning och uttal 

Så här stor är en famn! 

Åke Dahlqvist, Ulla Sköld 
och Bror-Erik Ohlsson 
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Emigrantregistret EMIBAS, som 
utkom på CD under 2005, har vi-
sat sig vara ett ypperligt hjälpme-
del även för dem som inte pri-
märt intresserar sig för emigran-
ter. Hur då? 
Husförhörslängderna 1860-

1895 saknar ofta geografiska re-
gister. 
Särskilt besvärligt är det för den 

som forskar i Östergötland och i 
Småland, där mormonernas mik-
rofilmningsinsatser ofta hann 
före landsarkivets framtagning av 
ortsregister till husförhörsläng-
derna. 
Hur avhjälpa denna brist, som 

understundom tvingar oss att 
ägna många trista timmar åt att 
bläddra igenom de tjocka voly-
merna på jakt efter just den lilla 
gården eller torpstället. Svaret 
kan vara EMIBAS! 
På EMIBAS sökformulär finns 

det en ruta som heter ”Utvand-
ringsort”. Det finns möjligheter 
att söka på län, församling/plats 
och landskap varvid det mittersta 
alternativet är det nyttigaste, och 
därmed det som i normala fall 
gäller (default). 
I denna ruta kan man nu skriva 

in ett sockennamn. Men, om man 
i stället trycker på knappen längst 
ut till höger, den som heter - 
”Välj sökord på lista” - så kom-
mer det fram en förteckning på 
alla svenska församlingar, både 
på landet och i städerna. Här väl-
jer man nu den församling man 
är intresserad av. 
Men i stället för att högerklicka, 

markera och sedan söka på van-
ligt sätt, tar man och dubbelklick-
ar på församlingsnamnet. Då 
framträder en ny geografisk lista, 
nämligen över alla orter, gårdar, 
ställen o.s.v. inom den angivna 
församlingen, som någon ut-
vandrat från. Det framgår också 

hur många emigranter som har 
utflyttat från just dessa ställen. 
Man markerar, bekräftar och 
genomför sedan sin sökning. 
Vad händer då? Jo, man får upp 

ett antal emigranter, som alla har 
det gemensamt att de utvandrat 
från just denna gård, ställe, kvar-
ter eller adress, fast vid olika tid-
punkter.  
I respektive notis framgår det 

från vilken sida i husförhörsläng-
den just denna uppgift är hämtad, 
och bingo! – här har vi den nyck-
el vi behöver för att, omedelbart 
och utan möda hitta fram till just 
den sidan. 
 
Ett exempel: 
 
Låt oss ta ett exempel. Jag vill 
hitta ”Helsingstomten” i husför-
hörslängden för Falköpings 
stadsförsamling omkring 1890. 
Jag öppnar EMIBAS, trycker på 
”Välj sökord på lista” för Ut-
vandringsort och skriver in bok-
stäverna FALKÖ. Upp kommer 
två förslag, Falköpings landsför-
samling och Falköpings stadsför-
samling. Jag ställer mig på den 
senare, dubbelklickar, får fram 
alla ortsnamn i Falköping och 
scrollar mig ned till Helsingstom-
ten, som tycks ha haft sex emi-
granter. Jag högerklickar på Hel-
singstomten så att den får en liten 
bock i vänsterkanten, bekräftar 
mitt val med en klick på den grö-
na lampan samt trycker SÖK. 
De sex emigranterna framträder 

omedelbart i träfflistan. Genom 
att ställa mig på dessa sex rader, 
en i taget, kan jag snabbt oriente-
ra mig om när just dessa emi-
granter gav sig iväg. Jag konsta-
terar att det var 1864, 1880, 
1883, 1889, 1890 och 1904. Jag 
studerar posterna från 1889 och 
1890, som ligger närmast den tid-

punkt jag söker, och noterar att 
personerna förekommer på sidan 
319 i husförhörslängden för den-
na tid. Via mikrokort eller Genli-
ne tar jag mig så till rätt volym, 
och kan därmed omedelbart 
klicka in mig på rätt, eller nästan 
rätt sida. 
 

Särskilt storstäderna 
 

Särskilt underbart blir detta bak-
vända register när det gäller att 
orientera sig i de stora städerna, 
där det ibland kan handla om fem, 
sex, tio tjocka volymer, och tusen-
tals sidor att gå igenom. Vilken 
genväg! I Stockholm finns det 
som bekant inga husförhörsläng-
der, men där får man i stället hän-
visningar till Rotemansarkivet 
(Söderskivan etc.) eller till Flytt-
ningslängd. 
När jag hade kommit underfund 

med denna oväntade bonusfunk-
tion hos EMIBAS, gick tanken 
vidare till Sveriges Befolkning 
1890 och 1900. Här får man ju 
ofta rätt detaljerade geografiska 
besked om var hela Sveriges be-
folkning var kyrkobokförda den 
31/12 1890 respektive 1900. Men 
inga sidhänvisningar, eftersom 
dessa båda databaser ju bygger 
på Statistiska Centralbyråns av-
skrifter, och inte på originalböck-
erna. Här har vi nu en 3-
stegsraket för den som vill forska 
i det sena 1800-talet. Först en 
sökning i 1890 och/eller 1900. 
När man tror sig om att ha hittat 
de personer man söker och fått en 
geografisk anvisning, hoppar 
man raskt över till Emibas, för att 
med hjälp av en eller annan emi-
grant från just den platsen via 
den ovan beskrivna metoden få 
fram en exakt sida i husförhörs-
längden, som man analogt eller 
digitalt tar sig in i. 

Detta kan vara nyckeln till husförhörslängderna 
Utdrag ur Ted Rosvalls veckobrev 2006-10-30 på www.genealogi.se 
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Nya medlemmar 
som hälsas välkomna 

 
Anita Lovén 
Köpmangatan 4A 
641 30 Katrineholm 
 
Gunilla Laudon Andersson 
Stenstuvägen 10 
723 55 Västerås 
 
Gunilla Pejcic 
Björnramsvägen 30 
722 42 Västerås 
 
Seth Jansson 
Hyacintvägen 49 
722 46 Västerås 
 
Gunnel Sundström 
Ragnaröksgatan 33 
723 55 Västerås 
 
Britt Bäcklund 
Musseronvägen 13 
725 91 Västerås 
 
Kerstin Hallste Andersson 
Diskusgatan 48 
722 40 Västerås 
 

Böcker 
 
Jobbet i livet, Livet i jobbet 
Kvinnor i Hallstahammar berättar. 
 
Skildringarna är från den tid då 
kvinnan successivt övergick från 
att sköta hem och barn samt hus-
hållspengarna, som mannen tjäna-
de, till att ha egen anställning. Vi 
får bl a läsa om lanthandel, tele-
fonväxel i privata hem, sjukvård, 
utbildningar, samhällsvård av 
barn, kontorsarbete, dagbarnvård, 
fabrikssömnad. För oss som inte 
titulerar varandra eller gömmer 
"obemärkta" är det lärorikt att få 
läsa om möjligheter och hinder på 
kvinnors arbetsmarknad samt om 
kvinnors sätt att lösa problem. 
Utgiven 2005. 
Redaktör: Mona Pers. 
ISBN 91-631-7164-3 
Boken kan köpas från Svedvi Berg 
hembygdsförening 0220-174 09 el. 
E-post: svedviberg@telia.com 
Pris: 100 kr 
 
Ulla Sköld 

 
Två böcker som finns att låna i vår 
bokhylla i det lilla forskarrummet. 
 
EB-Nytt från Riksarkivet 
 
Tema: Kvinnoarkiv: 
Arkiv från kvinnoorganisationer. 
Rosalie Olivecrona. 
Fredrika-Bremer-förbundets arkiv. 
De borgerliga partiernas kvinno-
förbund. 
Kvinnor i Sveriges Perspektiv. 
Tre kvinnliga journalister. 
Crème brûlé och spioneri. 
Om föreningen Kvinnliga Mis-
sions Arbetare. 
Kvinnorna i den svenska idrottsrö-
relsen. 
Sophiahemmet - drottningens sjuk-
hus blir vårdbolag.

Bergslagshistoria 
 
Föreningen Bergslagsarkivs års-
bok 2006: 
Malmen, stålet och storkapitalet. 
Med risk för ras. 
Carl Bergström. 
Kvinnor och professionalisering. 
Företagskultur och ledarskap. 
Ett eget hus. (Folkets Hus) 
 

Efterlysning 
 

Daniel Arosenius 1764-1838, son 
till rektor, senare kyrkoherde och 
prost i Söderbärke, Petrus Westrén 
(Rank) sedermera Arosenius, var 
gift i sitt första gifte den 2/11 1794 
m Christina Ulrika f. 1762 d. 1801 
dtr till direktör Abraham Hülphers 
Abrahamsson (1734-1798) ohh 
Anna Christina Grave (1740-
1804), Västerås. Han var på 1780-
talet informator hos sin svärfar där 
han även bodde med alla sina sys-
kon efter föräldrarnas tragiska död. 
Daniel hade 10 syskon, blev 1784 
gymnasielärare i Västerås, 1804 
rektor, 1816 kyrkoherde och prost 
i Söderbärke. Han gav ut två dis-
putationer på latin om dövunder-
visningen. De utgör en samman-
hängande avhandling med titel 
"Disseertatio philosophica de arte 
surdos mutoasque educandi" ("Om 
konsten att undervisa dövstum-
ma"). 
Man vet inte, om Arosenius själv 
undervisade någon döv.  
Nästa släktgren som vi är intresse-
rade av är Pär Aron Borg välkänd 
för stiftandet av Institutet för blin-
da och döfstumma på Manilla i 
Stockholm. 
 
Vad finns noterat om dessa  
släkter och dövhet? 
 
Ingvald Berntsson 
E-post: ingvald2003@yahoo.se 
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       Dagordning för Västerås Släktforskarklubbs årsmöte år 2007-03-15 

 
 
1.    Årsmötets öppnande 
 
2.    Frågan om stadgeenlig utlysning av mötet. (Minst 1 vecka före mötet) 
 
3.    Fastställande av dagordningen 
 
4.    Val av mötesfunktionärer 
       A) Ordförande 
       B) Sekreterare 
       C) Två justeringsmän tillika rösträknare 
 
5.    Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
6.    Resultat- och balansräkning 
       Förslag att årets överskott, jämte ingående kapitalbehållning, balanseras i ny räkning 
 
7.    Revisorernas berättelse 
 
8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
9.    Förslag till budget för år 2007 

 
10.    Styrelsens arvode 2008 
 
11.    Val av ordförande för år 2007 
 
12.    Val av tre ledamöter för två år 
         Avgående: Karin Jyrell, Gunnar Andersson och Larsowe Roman 
 
13.    Val av två suppleanter för ett år 
         Avgående: Ulla Sköld och Monica Holmgren 
 
14.    Val av två revisorer för ett år. 
         Nuvarande: Maria Bäversten och Lennart Jonsson 
 
15.    Val av valberedningskommitté 
 
16.    Fastställande av årsavgift för 2008 
 
17.    Behandling av motioner 
 
18.    Utgivning av forskarförteckning 
 
19.   Övriga frågor 
 
19.   Mötets avslutning 
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Avsändare: 
Västerås Släktforskarklubb 
c/o Sven Olby 
Ragnaröksgatan 12 
723 55 Västerås 

Program 

Vad kan SVAR göra för dig som släktforskare? 
Onsdag den 21 februari kl. 18.00 i Hörsalen på Stadsbiblioteket i Västerås. 
Mariia Mähler och Tommy Dahlberg från SVAR kommer och demonstrerar 
sin hemsida och sina andra produkter. 
Ett samarrangemang med DIS-Aros 
Ingen föranmälan. 
 

Årsmöte 
Torsdag den 15 mars kl. 19.00 i Kyrkbacksgården (Wallinsalen) 
Dagordning på sidan 23 i detta 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 eller  
e-post: gg.andersson@telia.com 
 

Släktforskningens dag i Västerås 
Lördag den 17 mars kl. 10.00-16.00 i och utanför släktforskarrummen i Stadsbiblioteket. 
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. 
Program i Hörsalen: 
Föredrag om släktforskning av ordförande Sven Olby kl. 10.30-11.30 
DIS-Aros visar hur man använder datorn i släktforskningen kl. 12.00-13.00 

Ingen föranmälan, det är bara att droppa in. 
 
Inbjudan från kyrkan i Tillberga 

Gammalt om Bergslagen, sagor och sägen, Gunborg Wild 
Tisdag 20 mars 2007 kl. 14.00. Församlingsgården Hökåsen. Kaffe med bröd för 15 kr. 
Anmälan till tel. 021-33 97 73. 
 

Att forska i sin släkt på 1600-talet 
Torsdag den 19 april kl. 19.00 kommer Gunilla Didriksson från Lindesberg 
och berättar om bergmästardömen, mantalslängder, skattelängder mm. 
Lokal: IOGT, Slottsgatan 6. 
Anmälan senast 15/4 till Sven Olby tel. 021-204 94 eller e-post: sven.olby@telia.com 
 

Välkommen! 
 

Vårutflykten är inställd pga för höga kostnader 
 

FÖRENINGSBREV   B 

SVERIGE 
 
 
 
 
 
 
PORTO BETALT 


