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Den 13 mars firadeVästerås
Släktforskarklubb 40 år.

Det hela började vintem
1962-1963 och onsdagen
den 13 mars 1963 konsti-
tuerades klubben vid ett
årsmöte i Mariabergets lilla
möteslokal. Många män-
niskor har kommit och gått
i klubbens medlemsregister
under dessa 40 år. Vad som
har hänt genom åren finns
att läsa i vår jubileumsskrift
som delades ut vid års-

mötet den 13 mars och
jubileumsmiddagen den 15

40-ärs jubileum

mars. Om någon saknar ett
exemplar finns det att ffi på
våra kommande möten.

Jubileumsdagen firades den

15 mars med ett öppet hus

på Västerås stadsbibliotek,
där fiirevi sades släktforskar-
rummen samt tre olika
foredrag med foljande
fiireläsare: Bibliotekarie
Jan Larsson berättade om
donationer av medeltida
böcker vid Stift sbiblioteket.
TV- och radiomannen,
tillika professor Hans

Villius berättade om
Historisk källkritik - ett

spännande detektivarbete.
Författaren och historikern
vid Linköpings universitet
Kalle Bäck berättade om
Brott och Straff under
300 är. Jubileumsdagen
avslutades med en middag
på Apalby Wirdshus och
där höll Kalle Bäck ännu ett
foredrag, nu om den "Den
b e sv tir li ga svärmod ern ".

Mer om detta finns att läsa

på sidorna 10-14.

Vem är mannen
uniform?

Möte med farfars far
Kjell Åsberg berättar om
sin forskning och hans

möte med sin farfars faE

vårdaren av vattenborsen
Jonas Risberg.
Mer om detta på sidan 8.
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Västerås Släktforskarklu bb

Orgnr: 878001-8324

rssN 1402-300

Föreningen bildades 1963 och har
till ?indamål att fiirena dem som är

intresserade av släktforskning och

liknande forskning.

Vi har nuca440 medlemmar.

Vi är anslutna till Sveriges
Släktforskarforbund.

Medlemsavgift 100 kr
Familjeavgift 130 kr
Junioravgift under 25 är 20 kr

Postgironumm er 9 6 054-2

Upplaga 600 ex.

Lösnummerpris: 20 kr

Adressändring: Meddela kassören

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

Artiklar, tips och uppslag mottages

tacksamt av redaktören eller
redaktionskommitt6n.

Alla artiklar som är undertecknade

med fet stil är insända av medlemmar
i klubben

På vår hemsida hittar du aktuell
information http ://arosiana.tk

Du hittar fler fotografier ifrån Apalby
Wiirdshus och vår jubileumsmiddag
på sidan 14
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Tel 021-84 1 1 1 1 E-post flygarc@glocalnet.net

Suppleant Anne-Lie Hellman, All6stigen 78,722 14 V?isterås
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Ordföranden har ordet

Du håller nu i din hand klubbens
fiirsta sommarnwnmer av Arosiana.
(t1'vtirr lcraftigt försenat, red.anm.)
Årsmötet beslöt att vi skall öka antalet
tidningsutgåvor och att årsavgiften
skall höjas till 120 kr f.o.m. tu 2004,
för att finansiera tryckning och porto.
Vi hoppas att du tycker det var ett bra
beslut, och att du också bidrar med
egna artiklar till kommande nummer.
Presentera gärna dig själv, berätta
om din forskning och lämna in en

antavla.

Klubbens 40-årsfirande blev ett lyckat
arrangemang. Det var många som
besökte fiireläsningarna i hörsalen
på biblioteket, och den avslutande
middagen avnj öts påApalby Wiirdshus
av 40 personer. Vi uppmärksammades
både i VLT och V?isteråstidningen.

Det finns några exemplar över av
jubileumsskriften. Jag tar med dem på
kommande möten, om någon vill ha

ett exemplar.

Som ni säkert märkt, har det skett
stora forändringar i forskarsalarna
på fackbiblioteket. För att spara

har man lämnat halva Gula huset
och istället bl.a. tagit det högra
forskamrmmet till kontorslokal. Som
ersättning disponerar släktforskarna
några av forskarcellerna till vänster
om Västmanlandssamlingarna, dit 5

läsapparater har flyttats. Där finns
nu även klubbens bibliotek. Alla
mikrokort och filmer finns nu i det

vänstra forskamrmmet.
Under våren har jag varit med-
bedömare av en elev på Rudbeckianska
Gymnasiet som valt släktforskning
som sitt projektarbete. Du kan läsa

om hm hon gjorde och se hennes

antavla längre fram i tidningen. Det
2ir roligt att se att även ungdomar är
intresserade av väran hobbv.

Vårens sista möte blev tyvärr inställt,
eftersom en av ftireläsarna fick
fiirhinder. Vi forsöker återkomma
med programmet nästa år.

I fiirra numret av tidningen erbjöds
medlemmarna att ffi samla Mac-

datorer med släktforskarprogrammet
Disgen. Det blev ingen större rusning,
så erbjudandet kvarstår. Hör av dig
om du vill prova på hur det går till att
sammanställa sin forskning med hjälp
av en dator (Tel.02l-20494).

I år är Riksstämman med släktforskar-
dagama fiirlagd till Ronneby Brunn
den23-24 augusti. Passa på att besöka
dem om du har vägarna forbi.

Trevlig sommar
Sven

Från Förbundet
51 %
Projektet NAMN ÅT DE DÖDA
tickar på. Nu är hela 5I%o av samtliga
poster "adopterade" och de f;irdig-
kompletterade forsamlingarna ström-
mar in. \år koordinator, Anna-Lena,
hoppas snart kunna skriva 2lYoklara
poster på sin statistiksida. Men det
behövs ännu mer "gas i botten"
om den nya versionen av Sveriges
Dödbok skall bli så bra som vi
hoppas. Ni som ännu inte har vågat
er på att ta hand om era fiirsamlingar:
Tveka inte liingre! Era döda behöver
också ä narnn...

Kontakta Sven Olby fiir mer infor-
mation om du är intresserad.

EMIBAS
KäNNEr Ni tiII EMIBAS - dEN

miljonstora databasen över svensk
utvandring ca 1850-1930. Projektet,
som bygger på de mångas frivilliga
insatser, har pågått under många år

men tyvärr ännu inte blivit tillgängligt
på något bra sätt. Efter samtal med
Emigrantinstitutet, som är huvudman
for projektet, överväger fiirbundet nu
ett samarbete, med en CD- produktion
av det befintliga materialet som måI.
För den som söker uppgifter om
utvandrare är detta en ovärderlig
och ytterst användbar källa. För
svenskättlingar i f1ärran land är den

absolut oumbärlig!
(Ur ftrbundsrötter)

Af la medlemmar fär
rabatt
På fiirekommen anledning vill fiir-
bundsledningen härmed meddela
att alla som är medlemmar i någon
eller några av förbundets medlems-
ftireningar eller sammanslutningar
numera har rätt till det LÄGRE av de

två priser som anges i våra prislistor
och annonser. Tidigare var det endast

florbundets stödjande medlemmar som
hade denna ftirmån.,
Detta gäller såväl den nya CD-
skivan "Sveriges Befolkning 1970"
som alla andra produkter ur vårt
sortiment. Texterna på Rötter och
i våra publikationer kommer att
ändras allteftersom, men redan nu
är det bara att åberopa medlemsskap
for att erhålla det bättre pnset. (Ur
förbundsrätter)

BERGSLAGSROTTER
Vid en samarbetsträff i V?istanfors

med regionens släktforskarfiireningar
diskuterades bla intresset ör ett

Västmanlandsrötter liknande Da-
larötter, Viirmlandsrötter med flera
som finns på forbundets hemsida
www.genealogi.se. Man enades

om att namnet Bergslagsrötter var
ett mer rättvisande namn ör det
geografiska området som hemsidan
forhoppningsvis kommer aff. tiicka.
Hemsidan kommer att behandla
viktiga nyheter om släktforskning i
Bergslagen/Mälardalen, kalendarium,
länksidor, fiireningsinformation, pro-
jekt m.m.
Leif Svensson, Västerås Släktforskar-
klubb kommer attta fram en prototyp
på hur hemsidan kommer att se ut.
Mer information om denna nya
släktforskarportal kommer i nästa

nummerArosiana.

htn://arosiana.tk



Riksrondsredaktören
Anders Pont6n från Glanshammar

Medlemsmötet den 13:e februari, 2003.

Anders Pont6n var inbjuden att berätta
om Den Svenska Läkekonstens
Historia.
Han anlände iklädd en svart
långrock, egendomlig hatt och en

gammaldags doktorsväska. Det
visade sig att han hade tagit på sig
en gammal provinsialläkaruniform.
Det skulle vara den enda av detta
slag, som finns bevarad. Herr Pont6n
hade vid något tillfiille efterhört med
skattemyndigheten, huruvida han
var tl'ungen att redovisa moms, på

inkomsterna från sina olika Riredrag,
i diverse ämnen. Till svar hade han
fatt, att såvida framträdena kunde
hänftiras till kategorin, som kunde
sägas ha konstnärli5 värde, var de

a|t betrakta som momsbefriade.
Därav kommer det sig att redaktören
mestadels uppträder iklädd någon
slags uniform eller dyl.

Anders Pontön anländer i gammaldags
provinsialliikaruniform. Sven Olby i
bakgrunden Foto: Larsowe Roman

Eftersom vi var släktforskare så

berättade han, att hans forfrider till
stor del bestod av doktorer och präster
och div. adligt folk. Han är barnbarns
barnbarn till Peter Wieselgren (se

notis nästa sida)
Fetma har forekommit i alla tider.
Begravningsentreprenören William
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Banting var mycket tjock, han kom
pä att man skulle äta mindre ftir att
minska i vikt. Han började sprida
sina råd som kedjebrev, 1 873.

Wilhelm Erövraren; han som år 1066

hade vunnit slaget vid Hastings i
södra England, var så fet år 1087,

att hans häst inte orkade bära honom
tillbaka till Paris. Hästen stupade och
Wilhelm foll till marken, på väg ner
fick han in sadelknappen i magen
och skadades svårt av detta. Han
insjuknade och avled av sina skador.

Den store Erövraren begravdes i en

kista i staden Rouen. Post Mortana
gaser sprängde kistan, resterna
grävdes då ner, men nu vet man ej

var det skedde.

Konung Gustaf II Adolf, blev med
tiden tämligen fet. Det ansågs fint
att vara tjock, det visade ju att man
var så formögen att man kunde äta

sig mätt och mer diirtill. Konungen
krigade i Tyskland, (30-åriga kriget)
vid övergång av floden Wizla blev
han träffad av ett skott. Ett skott
rätt in i inälvorna, men kulan hade

stannat i det feta. Kungen klarade sig
alltså bra denna gång.

Om Napoleon berättas al1" han

vid slaget i den lilla Belgiska byn
Waterloo led av hemorrojder, sålunda
kunde han inte rida och siälv leda
striden.

Kompositören Jean Baptiste Lully
hade skrivit ett nytt musikstycke år
1685. Det framfiirdes med honom
själv som dirigent, olyckligtvis
råkade han tappa sin stora tunga
dirigentstav rakt på foten! Han fick
ett fult sår som angreps av kallbrand.
Lully avled efter fiorton dagar

fu tstg skulle kardinalerna samlas i
Rom for att välja en nypåve. Kardinal
Giovanni di Medici från Florens
hade fätt en böld i baken. Han bars
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Anders Pontön berättar fiir en lyssnande

skara om den svenska lökekonstens historia

Foto: Åke Dahlqvist

på mjuka kuddar de f'rtio milen till
Rom och konklaven. Man släppte

in en utomstående läkare, som skar

upp bölden. Ut med doktorn och

sen valdes Giovanni snabbt till Påve,

kallade sig Leo X. Det snabba valet
kom sig därav att det luktade starkt
och säkert ej särskilt gott från den

öppnade bölden. Han tillfrisknade
och lät byggu fiirdigt Peterskyrkan i
Rom. Pengar till att betala fiir bygget
skaffade han genom att kraftigt öka
produktionen av avlatsbrev.

De kunde köpas i fiirväg, i fiire-
byggande syfte.
Betala först, synda sedan!

Erik Bonde kom från Myrö slott,
strax utanftir Örebro, norr om
Hjälmaren. Han blev den forste
blodtransfusionspatienten år 1667

i Paris. Bonde var i Paris som

diplomat, han var nära släkt med
Rikskansler Axel Oxenstierna. På

den tiden ansågs det ej lämpligt
att tappa blod från någon som var
döende. Man skulle istället tillsätta
blod, men det fick ej vara blod från
en människa. Själen fanns i blodet,
så man kunde ej blanda blod från
två människor. Man använde istället
blod från ett fär. Djuret hängdes upp
i taket, och en slang fiistes på firet
och till armvecket på patienten. Den
ftirsta tappningen till Bonde gick bra.

Han fick en skvätt till, nästa dag, men
sedan avled han.

Det åtgår tre stycken fär, for att denna

typ av vård ska lyckas!



Fåret, patienten och läkaren!
Allt enligt redaktör Anders Pont6n.

Den fiirste svenske läkaren hette
Bengt Olsson och kom ifrån Örebro
skola år 1540. Han studerade vidare i
Strängnäs. Sedan ville han studera till
läkare och bad kungen om tillåtelse.
Kung Gustaf (Vasa) ger honom sin
välsignelse. Bengt Olsson reser

tillsammans med Göran Persson till
Wittenberg. Läkarstudierna tog fyra
är, att återvända hem tog sexton år.

Han återkom som Medicine Läkaren
Benedictus Olai. Han blev livmedicus
åt Erik XfV, senare också åt Johan
m. Så småningom blev han troligen
livläkare åt Karl IX.

En Nyttigh Läkare Book.

Är tsll utkom i Sverige den fiirsta
inhemska läkarboken. Titeln " En
Nyttigh Läkare Book ther uthinnen
man finner rådhlhielp och läkedom til
alle-handa menniskiornes siukdomar
bådhe inwertes och utwertes" av
kunglige lifmedicusen Benedicfus
Olai. Däri lär finnas ett botemedel att
användas vid "Hufuudvärk av dryck".
Det skall ha varit flitigt använt av Erik
XIV. Blanda ättika med rosenolja
och stryk in detta på hurudet. Täck
sedan hjässan med ett blad från ett
vitkålshuvud! Det iir fritt fram fiir
vem som vill prova.
Detta och mycket annat berättade
Anders Pont6n vid sitt besök hos oss.

Efter Anders Pont6ns "uppträdande"
var det dags fiir sedvanligt fika och
lottforsäljning. Lotterivinsterna denna
gång var enbart en mängd böcker. Ett
X-tra pris bestod av en kåseribok,
örfattad av riksrondsredaktören
himself, med nytecknad autograf i.
Vi var ett f'rtiotal medlemmar,
som tog del av detta underhållande
öredrag.

Anteclmat och nedslwivet av
Birgitta Roman.

Peter Wieselgren
1800-L877

Vem iir svenska nykterhetsrörelsens
banergestalt?
Peter Wieselgren naturligwis.
Mindre känt är att Wieselgren fak-
tiskt inte var nykterist!
Brännvinsdrickande ville han vis-
serligen fiirduda. Men i övrigt
manade han endast till att "måttligt
bruka jästa drycker". Han ansåg alltså
att det gick bra att dricka öl och vin.
Hur kunde han dä bli nykter-
hetsrörelsens frontfigur? Jo, genom
att en av nykterhetsrörelsens abso-
lutistiska skribenter omtolkade hans

skrifter och därvid kom fram till att
domprosten egentligen ogillade öl och
vin - fastän han inte vetat om det siälv!

Provinsialläkare

Provinsialläkardistrikt börj ade inrättas
i landet i slutet av 1600-talet.
I hela landet fanns då i riksstaten
upptaget 12 provinsialläkare. De
avlönades delvis av staten men huvud-
sakligen genom s.k. "sammanskott",
dvs lokala insamlingar, eller i vissa
fall, ingen avlöning alls. Provin-
sialläkart1'änsterna var äldre än
lasarettsläkartjänsterna. I den fbrsta
instruktionen fijr provinsialläkare
som tillkom 1744 (alltsä 8 år innan
den ftirsta lasarettsläkartjänsten
hade inrättats på Serafimerlasarettet)
poängterades provinsialläkarens
övergripande ansvar fiir sjukvård och
hälsovård.
I den instruktion som utfiirdades
fiir läkarna vid lasaretten fastslogs
atl provinsialläkaren skulle giva
"räd och biträde... när svårare
sjukdomshändelser fiirefalla... så

att ock i den wägen ingen möjelig
hjälp til de sjukas undsättning
fiirsummas". Provinsialläkarens be-
tydelsefulla stiillning markerades
också av att det ålåg honom att
övervaka skyddskoppsympningen
och barnmorskornas verksamhet.
Det var också provinsialläkaren som
skulle fiirrätta apoteksvisitationer och
mönstring av beväringsmanskapet.

Redaktörens ruta

Som den kritiske läsare du är märker
du antagligen att redaktören har haft
vissa problem att ffi ut det här numret
av tidningen i tid dvs det skulle vara
ett sommarnummer.
Det har sina forklaringar men jag
tänker inte belasta er med detta här
och nu.
Hoppas att ni har använt det sköna
sommarvädret till att besöka de

platser, gårdar och torp där era fiirf;ider
levde och verkade. Kanske ni har varit
på några hembygdsgårdar och letat
material som öremåI, fotografier eller
kanske rent av stött på någon avlägsen
släkting. Det är när man lyckas knyta
ihop släktforskningen med fizsiska
platser, fiiremål eller i vissa fall
levande människor, som forskningen
blir mer konkret, det finns något att ta
i eller se på.

Vi närmar oss hösten och ännu finns
tid att ge oss ut och leta spår efter
våra Rirfäder, innan vi år återgå till
läsapparaten och kyrkoböckerna.
Redaktionsgruppens ambition är att
varje nummer skall bli läsvärt och
omväxlande. Det har höjts röster
om att bladet borde innehålla mer
genealogiskt material och det kanske
vore önskvärt, men då krävs det
att flera i fiireningen hjälps åt att
samla material att publicera - eller
åtminstone kommer med id6er och
önskemåI.
Det behöver inte vara just efter-
lysningar utan vad man har kommit
fram till i sin forskning, personers liv
och yrkesverksamhet, se "Mötet med
farfars far" i denna tidning. En enkel
antavla som Maria Svensson, det
finns alltid några som hjälper till att
fylla i dom tomma lyckorna. Att själv
göra en släktbok eller på annat sätt
publicera sin forskning blir kanske

ftir stort och mäktigt arbete, men
några notiser eller kanske en artikel i
Arosiana blir en bra början, så plocka
fram era handlingar och skriv några
rader till nästa nummer avArosiana.

Leif Svensson
Redaktör

http://arosiana.tk



Ärsmöte samt föredrag av Jouni Tervalampi
Medlemsmötet den 13:e februari, 2003'

Detta år är det den 40:e gången, det

hölls årsmöte i Våsterås Släktforskar-
klubbs regi. OTROLIGT. Det var

faktiskt exakt på dagen fyrtio år sedan

det forsta årsmötet avhölls.
Av de som var med och bildade
foreningen dä 1963 finns två personer

kvar i livet. Det är Olof Grannerud

numera boende i Örebro, samt Gert
Jacobsen. Den senare var närvarande

vid mötet. Båda herrarna utnämndes

till hedersmedlemmar i fiireningen,
det betyder livstids fritt medlemskap.

En JUBILEUMSSKRIFT har tagits
fram, den delades ut till de 50 personer

som deltog i mötet.
Mötesforhandlingarna hölls i vanlig
ordning. Denna gång valdes Ulla
Sköld till mötesordfiirande, till
sekreterare valdes ordinarie, dvs

Larsowe Roman.
Medlemmarna ansåg vid de olika
omröstningarna, att styrelsen hade

skött sitt arbete till belåtenhet.

En stadgeändring: Styrelsen ska

numera innehålla ordfiirande och

fem ordinarie ledamöter samt två

suppleanter

Ulla Sköld, Larsowe Roman och Sven Olby
lyssnar spcint på medlemmarnas synpunkter.

Foto: Arne Liljeros

Mötet beslutade att medlemsavgiften
höjs till 120:- ör enskild medlem;

Familjemedlemmar betalar 150:- per

år. Medlemsbladet AROSIANA skall
på prov ges ut ffra gånger per år.

Anledningen är att o'Nyheter" hinner
bli gamla när tidningen endast

utkommer en gång per halvår.

Klubben fick under kvällen mottaga

en gåva, tre stycken fotoalbum från
medlemmarna Ulla och Daniel
Sköld. Album med bilder från många

sammankomster och andra händelser i
klubben tagna under många år.
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Ulla och Daniel Slöld kimnar till Sven Olby 3

st fotoalbum. Larsowe Roman applåderar.
Foto: Arne Liljeros

Efter årsmötets avslutande vidtog
fikat, med sedvanlig lottfiirsäljning,
samt dragning av tre vinnare i
korsordstävlingen. Därefter foljde
ett foredrag av sameforskaren Jouni

Tervalampi.
Birgitta Roman

Sameforskaren Jouni TervalamPi
var fiiredragshållare pä årsmötet.

Presentationen handlade om våra

samer och deras bosätfiringar

framforallt i Mälardalen. Numera
bor ju våra samer i norra delarna av

vårt land, men så har det inte alltid
varit. Samer har funnits ända här

nere i Mälardalen. Man har ej funnit
så många tydliga spår efter deras

bosättningar, det beror väl på deras

rörliga liv, de foljer renarna i dess

vandringar på jakt efter ftida. Än
idag skiljer man ju på sydsamer och

nordsamer. De talar inte samma språk,

även fast man endast kallar språket

lappska eller samiska.

Man tror att samerna bodde i gruPPer

om ca 3-4 familjer, och att vaqe
familj ägde ca 10 renar. De stannade

4 veckor på varje plats, sen drog

de vidare till nästa stäl1e. Deras

flyttningar foljde ofta marknaderna i
städer och på landsbygden, där kunde

de å avsättning for sin slöjd. De har

alltid ansetts vara mycket skickliga
slöjdare, med arbeten tillverkade av
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trä, ex. kåsor, skålar av näver, korgar
både små och stora bundna av rötter,

oftast björkrot. När de slaktat en ren

fanns det användning ftir varenda

liten bit. Det var inte bara köttet som

togs till vara. Hudarna garvades till
skinn, for att användas i klädseln, de

skinn som man hade fiir att hålla sig

varm med, garvades ej. Horn och ben

formades till småverktyg, saltdosor,

knivskaft mm. Senor sydde man

med, osv. De öremål man sålunda

tillverkade användes av samerna

själva, men de var till stor nytta när

man behövde byta till sig sådant som

ej fanns. Det kunde vara salt, tenn,

silver, tyger eller något annat som

var eftertraktat. Silver var ju ej direkt
nödvändigt, men samerna har aldrig
sparat pengar på kistbotten, eller satt

in på någon bank. Deras "rikedomar"
byttes mot silveE vilket sedan ofta
omarbetades till smycken, knaPPar

eller dylikt.
I kyrkböckerna kan man ibland hitta
noteringar om att en lapp hade hittats
död, eller att nägot lappbarna hade

dött någonstans i någon sjukdom.
Samerna var ej välsedda, de jagades

oftast iväg, då renar och hästar ej gick
bra tillsammans. På 1 680-talet börj ade

kristnandet av samema, de blev döpta

men ansågs ej vara kristna.

VidAnundshög i Badelunda fann man

på 1950-talet delar av en samisk kam.

Flera platser i mellansverige har namn

med ordet Lapp i tex Lapphyttan.

Birgitta Roman

Jouni kr-valampi presenteras av Sven Olby



Storhögen vid Furby, norr om Anundshög, utanförVästerås
Av Jouni Tervalampi

I"Ransakningar om Antiqvi-
teterna" frän 1682 kan vi läsa att det
fanns en stor gravhög vid Ingeberga
men ingen i Furby. Troligtvis är
det "Furbyhögen" som menas och
av någon anledning placerats i
Ingeberga. Man ffir komma ihåg
att det är endast 2 kilometer mellan
gårdarna och högen ligger mellan
Furby och Ingeberga.
"14/idh Ingeberga rir och en stor
högh..."
1864 nämner Richard Dybeck i
"Reseberöttelsen jör år 1864" , att
den stora Furbyhögen hade ftirstörs
redan fiire 1800:
"Den 'stora högen'vid Furby, hvilken
nämnes i handlingar från 1600-talet,

Jbrstördes sannolih redan före I 800.

Nu vet man icke hvar han varit. En
mindre ås går öfver egorna från
öster till vester och på denna äro

flere stensättningar och mindre
kullar i behåll. Östligast fi)rekomma
tre större rittehögar och en stående
bautasten, hwilken min ledsagare,
den äldste inJödde hemmansegaren i
byn, påstod sig icke till Jörene hafwa
sett. En stor grusgrop dr upptagen
helt nöra. Jag jörbjöd dess vidare
anlitande."

I 900 skriver Ilerman Hofberg i VFA

[Viistmanland Forminnesftirenings
fusskrift] om "Westmanlands

fornlömningar och minnesmiirken
Siende Härad', att Furbyhögen är
uppdelat i wå delar och inte som

Dybeck nämner "Den 'stora högen'
vid Furby...fiirstördes sannolikt
redan ftire 1800. Nu vet man icke
hvar han varit".

"På samma byt egor, [FurbyJ
etthundrafemtio famnar norr om

byn nrira invid vrigen, som går
norrut till Ingeberga, ligger en

ansenlig ättehög, som i äldre
tider blifvit illa söndergrrifd och

nristan tudelad, så att han på
något afstånd lilcnar tvenne invid
hvarqndra liggande rittehögar.
Omlcring densamma ligga på
höjdsluttningen flera mindre
graflcullar"

Dybecks uppgifter om att Furby-
högen skulle vara helt ftirsvunnen är
helt felaktiga. Vid ett besök vid Furby
låg Furbyhögen där den skulle ligga,
cirka 200 meter nordväst om Furby
gård och cirka 200 meter väster om
grusvägen som går till Ingeberga.

Den var precis som Herman
Hofberg beskrev år 1900, tvådelad,
men klart synlig från grusvägen
och den låg på åsen vid det
grustag som Richard Dybeck
nämner 1863 och som användes

som grustag fore 1800-talet.
Märklig nog har inte Dybeck upptäckt
att Furbyhögen var tvådelad. För han

nämner gnrsgropen vid åsen, där man
har hämtat grus och där byborna har
grävt rakt igenom Furbyhögen. Jag

mätte upp Furbyhögen, vilket var
ganska enkelt eftersom högen var
igenomskuren.
Furbyhögen ir 27 meter i diameter
och 3 meter hög. Mätt i sydöstlig-
nordvästlig riktning.
Schaktet går genom högen cirka
15-24 meter, sett från sydöstra
mätpunkten till nordväst.
Högens mittpunkt är fortfarande
outgrävd, vilket gör att gravbålet kan
finnas kvar. Så gott som hela nordöstra
tårtbiten är bortgrävd. Furbyhögen är

återupptäckt efter att ha varit
"fiirsvunnen" i 100 år!

Jouni Tbrvalampi

Fttrbyhögen. Foto: Jouni Tervalampi @ Den tudelade Furbyhögen. Foto: Jouni Tbrvalampi @

http://arosiana.tk



Farfars far dog flera år innan jag

foddes. Min far Holger Risberg var

i l5-årsåldern lite släktintresserad

och intervjuade bl.a. sin farmor
Anna Sofia Andersdotter Risberg.

Hans anteckningar finns kvar och

tack vare dessa tycker jag att jag

nästan träffat honom.

Kyrkböckerna ger ftiljande fakta

om farfars far:
Namn: Jonas Risberg
Född som oäkta den 14 december

1845 i Floda socken, D län.

Död den 20 september 1920 i
Västerås, U län.

Fader: Sergeanten Jonas Risberg

vid Södermanlands regemente,

fodd i Piteå lfs, BD län

Moder: Pigan vid Bie gäst-

givargård Brita Andersdotter, ffidd
i St. Mellösa, T län.

Faderskapet noterat så håk i
dopboken: "Fader uppgifiies vara

Serg. Jonas Risberg Wingåk.
Compagnie."
Från annan källa vet vi också att

sergeanten betalade 12 Rdr om
året tills sonen fyllt 12 är.
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Möte med farfars far

Barndomsåren
Brita blev kvar på gästgivaregården

till 1848. Jonas skall, enligt vad

han berättat ör sin hustru, varit
en tid "hos ett folk i Närke, det

var nog min bästa tid". Troligen
var det någon släkting som

ftirbarmade sig över gossen.

1848 började Brita som Piga På
Wigersberg fijr att 1850-53 vara
"skriven på socknen". 1853-55

inhyses på gården Starrkäry allt i
Floda socken. Med undantag ftir
tiden i Närke bodde Jonas hos

modern.
Den 3 juni 1855 gifte sig Brita
med Lars Persson och flyttade till
Espedals Grindstuga i Grabbetorps

rote, Julita socken. Lars Persson

var daglönare vid Julita gård. I
husforhörslängden 1861-70 no-
teras han som "svagsint". Lars

hade två barn från ett tidigare
äktenskap och i det nYa äkten-

skapet fiiddes ytterligare tre barn,

det fiirsta redan en månad efter
bröllopet. o'Det var mycket fattigt
under de två år Jonas var hemma,

vattvälling och vattgröt for jäm-

nan" enligt vad han berättat ftir
hustrun.

Ut i arbetslivet
När Jonas var 12 år började han

arbeta som dräng på olika gätdat

runt Julita. På sista drängplatsen,

hos Erik Persson i Äsen, var han

i9år"
"Ska jag inte kunna lorsörja mig
utan att gå i den här socknen"

började han tycka. Skulle han gifta
sig var det inte annat än att "ta
stat", och vad det innebar visste

han. Han hade erbjudanden om
flera drängplatser men tYckte att
han gjort sitt i detta yrke. Många

sa' åt honom att han nog skulle
komma tillbaks som den ftirlorade
sonen, men det hjälpte inte. Jonas
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bö{ade som skogshuggare men

kunde knappt hålla sig maten.

Det var järnvägsbyggandets tid
och Jonas fickjobb vid bygget av
järnvägsbron i Kolbäck. Sedan blev

det fortsatt jobb som rallare, kom
till Tillberga och så småningom
till Västerås i mars 1875. Under
arbetet i Våsterås fick han tiPs om

bostad hos en änka, Anna Sofia

Andersdotter.
Så hiir berättar hon om fiirsta
mötet med Jonas: "Då såg han

for eländig ut, stövlarna i trasor

och västryggen var som ett så11,

men han hade pengar och jag såg

till att han fick ordentliga kläder
på kroppen". Jonas arbetade nu
med pålning i Västerås hamn och

tjänade bra. Det berättas att han

en gång ramlade i vattnet men tog

sig iland själv. "Tur att du kunde

simma", sa kamraterna. "Tänk, det

visste jag inte'', svarade Jonas.

Stadsbo
När arbetet i hamnen var klart drog

arbetslaget iväg till ett jobb i Norge
och basen ville ha med sig Jonas.

Men nu hade tycke uPPstått mellan
Jonas och änkan, som redan hade

sex barn, varav en del dock redan

liimnat hemmet. De gifte sig till
midsommar 1877. De bodde i en

stuga som Sofias fiirsta man, Carl

Petter Pettersson, bYggt. Den 1åg i
närheten av Djiikneberget men är

sedan länge riven. I äktenskaPet

foddes två barn, 1877 (farfar) och

I882 ("faster Elin").
Under de nårmast loljande
åren forsörjde sig Jonas med

diverse grovarbeten, bl.a. som

hamnsjåare. 1887 fick han arbete

som rörläggare hos Västerås

Stads Vattenledningsverk. Han

blev så småningom fiireståndare

fiir Vattenborgen, som 1åg intill
Djäkneberget. Jonas dog 1920,

Jonas Risberg



pensionerad blev han nog aldrig
men hustrun var mycket stolt över
änkepensionen.
Så här står det i dödsrunan:
"Jonas Risberg död.
På måndagen avled på lasarettet i
Västerås en av stadens äldre tro-
tjånare, vårdaren av vattenborgen
Jonas Risberg i sitt74:e är.

Redan år 1 887 kom Risberg i tjänst
vid stadens vattenledningsverk o.

tjiinstgjorde fiirst i flera år såsom

rörläggare, men under de senaste

20 fuen som vårdare av stadens

vattenborg samtidigt som han
skötte brandposter och ventiler
samt verkställde spolningar av

vattenledningar m.m.
I ordets fullaste bemdrkelse var
Risberg en vårdare av det han

fätt sig anftirtrott. Hans aöete
präglades städse av stor omsorg
och flit och han var alltid att finna,
där plikten kallade, dag som natt.
Många äro de västeråsare som
skola minnas den bortgangne
såsom den vänsälle och hjälp-
samme mannen, som alltid var
belåten med sin dag.

Jonas Risberg efterlämnar maka
samt barn och barnbarn."

Människan Jonas Risberg
Jonas dog som sagt flera är innan
jag foddes och jag kan därftir inte
ha några egna minnen av honom.
Mitt intresse fijr släktforskning
vaknade också så sent att jag
inte kunde prata med min farfar
om honom. Min far. har i sina
memoarer "Så blev det - minnen
fran ett vardagsliv" skrivit en del
om sin farfar Jonas Risberg.
Så här skriver han bl.a.:
"Vid den ena bassängen på
Vaffenborgen fanns ett ftimrm
där det satt en stor telefonapparct
med tratten direkt på väggen. Jag

undrade nog vad en telefon var ftir
något men tyckte inte att det var
konstigt att farfar kunde höras till
Hässlö, så högt som han pratade.

Han skulle också sköta kontroll

av vaffenposter och ledningar
i området där han bodde. Det

spännande att vara med när
släppte på vattnet, vi var

en hel hop ungar, som barbenta
plaskade i rännilarna. Farfar var
alla ungars vän och pratade hela
tiden med oss. Till farfars jobb
hörde också att sköta chefens,

överingenjörens, potatisland och
grönsaksträdgård. Det gjorde han

samvetsgrant och fick också tidatt
bryta sina egna land, små lappar
mellan bergknallarna dit han bar
jord från björkhagen utanfor, ör
staden tippade lövet från parkerna,
prima kompostjord således. Vi
ungar fick också var sitt land. Jag

planterade en röd pion på mitt och
efter ett par åtr rymdes ingenting
antat ddr.
Farfar kom ofta till oss med en

blomma från sina land, han var
mycket glad i sin sonhustru. Den
ftirsta hästhoven ör året kom
han alltid med. Jag tyckte därfor
att det var rätt aff blomman hette
"farfara'', niir jag började läsa

botanik i skolan.
Första gången han kom med
tussilago minns jag särskilt. Det
var när vi bodde på Ängsgärdet,
jag såg honom på långt hå11. Han
gick nåimligen på ett alldeles eget

sätt, bara med benen, kroppen i
övrigt var rak och nästan orörlig,
liksom om den inte hade med
benen att göra.
Så länge farfar levde bodde de i en
grön stuga vid Djäknebergsgatan,
som var en enkel grusväg då och
som slutade vid Vattenborgen.
Farfar och farmor var med i
Metodistfiirsamlingen, som hade

kyrkolokal vid Smedjegatan. De
gick regelbundet dit på söndagarna

och åt söndagsmiddag hos oss

efter gudstjänsten. Farfar vaf, en

iirligt troende kristen som också

forsökte leva efter Kristi ord. När
det gäller farmor fu jag inte säker
pä att hon hade det rätta kristliga
sinnelaget, hon hörde absolut

inte till dem som vände andra

kinden till. Farfar hade knappast

frtt mera undervisning än farmor
men han läste obehindrat och skrev

också bra. Han läste inte enbart

religiösa saker, jag minns att far
lånade honom böcket antagligen
historiska. På senare år talade han

ofta om Tomas Kempis. Han sa'en
gång till mig, jag vn 13-14 år, "kan
du forstå hur en så lärd man, som

levde fiir så låinge sedan (1380-

l47I), kunde skriva så enkelt och

klart att vi enfaldiga mär gott i
själen av att läsa honom". Det var
"Kristi efterfiiljelse" han då läste.

Sammanfattat av
Kjell Risberg, Ås

Efterlysningar
2003-02-l
Är det någon som vill forska fram
släktingar till prästen i Kolbäck och

Nora, Erik Johan Tiiktström fodd
1825. Hans far var E. R. Täktström
fodd1794 och död 1856.

Jag har tillgång till några kassaböcker

som han har skrivit.

Rubi Ernelius, Björskogsgatan 6,

Västerås, Tel. 021 -| 47 | 48

Tyvärr så är det ont om plats fiir efter-
lysningar i detta nummer.
Ni hittar ytterligare en sida med mer
eft erlysning ar pä sidan 22.

Vi skall forsöka skapa mer plats i
kommande nummer.

vat
han

http://arosiana.tk



Jubileumsdagen inleddes med ett

foredrag av bibliotekarie Jan Larsson

om Stiftsbibliotekets boksamlingar.
Böckerna som fiirevisades var ifrån
medeltiden och fram till slutet av

1700-talet. Här fiiljer ett sammandrag

över de personer och böcker som Jan

Larsson prsenterade.

Israel Erlundi (Erlundson)

foddes i enhögadlig familj, Finstaätten,

och var kusin till Birger Persson,

den heliga Birgittas far. Släktingar

innehade höga kyrkliga ämbeten; en

morbror, Folke Johansson Ängel släkt

med Birger Jarl, och en farbror var

båda ärkebiskopar, andra var knutna

till Uppsala domkyrka. Israel Erlandi
gick i skola i Linköping och blev

kanik i Uppsala. Hans ställning men

även hans läggning predestinerade

honom till höga kyrkliga ämbeten.

I slutet av 1280-talet inträdde han i
dominikanorden i Sigtuna, där han

blev lektor och senare Prior. 1309

utsågs han till biskop i Viisterås och

vigdes till tjiinsten 1311.

Hans namn figurerar och bevittnar
en rad testamentsuPPgörelser och

andra ekonomiska angelägenheter.

fu 1273 flyttades Sankt Eriks
skrin fran Gamla UpPsala till NYa

Uppsala. Israel Erlandi fick därefter

i uppdrag att insamla och nedteckna

mirakelberättelser om Erik den

helige. I början av 1300-talet var

han inblandad i kätteriProcessen

mot bonden Botolf i Gottröra, en av

landets fi kända Processer av detta

slag. Botolf hade fiirnekat Kristi
ndrvaro i natfvarden.
Som biskop fortsatte Israel Erlandi
at1- ägna sig ät ekonomiska och

politiska spörsmåI. Han stod i kontakt

med den påvliga kurian i Avignon.

I Sverige rådde turbulens mellan

kung Birger och hans bröder fiire
Nyköpings gästabud. Efter valet av

den unge Magnus Erikson ingår han i
"ftirmyndarregeringen".
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Matthias, dekun i UpPsalu

Vi vet inte så mycket om Matthias;

han dog 1495 och testamenterade

Cypriani Epistulae till Västerås

domkyrka. Boken bör ha kommit till
domkyrkan kort efter hans död. Den

är en av bibliotekets 138 inkunabler:
böcker tryckta på 1400talet.
Kyrkofadern Cyprianus levde på 200-

talet. Han var biskop av Karthago och

en av grundfiiderna till det kristna

latinet.
Ägare till boken har, fore Matthias,

Clemens Ryting varit. Han var lektor
vid dominikankonventet i Stockholm
och ca 1480 vid Uppsala universitet.
Han är en av de få verkligt Privata
boksamlarna som vi känner till från

svensk medeltid och ägde åtminstone

ca 80 böcker, handskrivna och i tryck.

Tryckta böcker var en nymodighet vid
denna tid.

*:=
t)

40 - års jubileum 15 mars 2003
Stiftsbi bl iotekets boksamli ng
Föredrag av bibliotekarie Jan Larsson

Han bidrog aktir,t till en ökning

av såväl sin egen som kYrkans

ekonomi. fu t:tz gjorde han upp

en forteckning över vad som tillforts
domkyrkan under hans ePiskoPat.

Han hade köpt och bytt gårdar och

andra egendomar. Kyrkan hade

ftirsetts med mässkläder av olika slag

och dyrbara natfvardskärl. Redan i
Sigtuna hade han fiirvärvat böcker till
klosterbiblioteket. Han ärvde sin bror
Karls bibliotek år 1296. Efter Israels

död kom en del av hans boksamling
tilt dominikanerna i Sigtuna. Några

volymer återfinns idag i UPPsala

universitetsbilbliotek. I l3I7 års

fiirteckning nämns också att Västerås

domkyrka under hans biskopstid fått
en del mässböcker av stort ekonomiskt
värde. Inga volymer finns kvar idag i
V?isterås. Men kanske har någon av

de i Uppsala bevarade volYmerna

funnits i biskopens bibliotek under

Våsteråstiden? I så fall torde de vara

bland de äldsta bevarade böckerna

med anknytning till staden.

Israel Erlandi dog 1328 eller 1329 ca

80 år gammal. De sista lermadsåren

hade han pga kroppslig svaghet

bistånd i ämbetet av en hjälpbiskop.

Vår ordförande Sven Olby i samspråk med Jan Larsson

Foto: Daniel Sköld
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Erusmus Nicolai Arbogensis =
Rasmus Nilsson från Arboga

Föddes i Arboga. Fadern hette

möjligen Nils Tulesson och var fogde

i Åkerbo härad 1542-1562.
fuen 1554-1558 var Rasmus skol-
mästare i Arboga. Fr o m 1558

studerade han vid universitetet i
Wittenberg, diir han blev magister
1560. Två är senare blev han

skolmästare i Västerås och 1565-66

kyrkoherde där. Han var ordinarius,
d v s biskop i Stora Tuna, och kallade

sig "biskop till Tuna stift" och fr o m
1569 domprost i Våsterås och kunglig
predikant. Samtidigt var han en kort
tid kyrkoherde i Stora Tuna; Gustav

Vasas stiftsdelning 1557 varade bara
några år.

Rasmus Nilsson blev fortrogen till
Johan III i dennes religionspolitik, som
gick ut på att forsöka åstadkomma en

enhet av protestantiska och katolska
religionsyttringar. 1574 blev han

vald till biskop i Visterås och vigd
1575. Denna vigning av tre biskopar
i Uppsala domkyrka skedde efter
Johan III:s kyrkoordning; for forsta
gången efter reformationsriksdagen
brukades åter kräkla, mitra och

smörjelse. Möjligen är en ännu

befintlig biskopskräkla i domkyrkan
tillkommen till detta tillf;ille.
Redan under domprosttiden hade

han av kungen begåvats med tomter i
Västerås, en gård i Hässlö i Badelunda
och Björnön i samma socken med

dess fiskevatten.
Erasmus känsla for traditionen bidrog
till hans positiva attityd gentemot

kungens nya kyrko- och mässordning.
I kampen om liturgin ställde Erasmus

sig på kungens sida. Under sina talrika
visitationsresor i stiftet såg han till att

de nya ftirordningarna tillämpades.
Han blev strax öre sin död ombedd

att deltaga i undersökningen av

Klosterlasses jesuitiska verksamhet
i Sverige. Han hann dock inte med
detta innan han avled 1580.

Domkyrkan, biskopsgården och
hospitalet fiirbättrades och underhölls.
Prästernas arbets- och fiirsörjnings-
möjligheter reglerades, delvis efter
order uppifrån.
Vintern 1577 fickbiskopen Johan III:s

Jan Larsson visar gamla böcker
Foto: Daniel Sl{iild

uppdrag att ombesörja begravningen
av Erik XIV i V?isterås domkyrka.
Även under biskopstiden erhöll
Erasmus ytterligare gårdar och

avkastningen från dem i Badelunda

socken.

Sven Elofsson

var ämbetsman och historiker. Han

kom till Gustav Vasas kansli 1556

och gick efter kungens död över till
Erik XIV. Vid olika tillftillen deltog
han i diplomatiska beskickningar
till Polen. Under den forsta av dem

blev han tillfingatagen av hertigen

av Kurland och hölls som fänge på

slottet Bauske i tre år. Åter i Sverige

blev han involverad i kampen mellan
Erik och hans bröder Johan och Karl.
Han deltog som en av Johan III:s
representanter i fredsfiirhandlingarna
i Stettin 1570. 1573 gick han över
i hertig Karls tjänst. Han fiiljde
med hertigen till Heidelberg och
trolovningen med Maria av Pfalz.
Han hälsade hertiginnan välkommen
vid hennes ankomst till Sverige.

1596 drog han sig tillbaka till sin
gård i Viisterås. Där skrev han på

grundval av tidigare anteckningar en

krönika om de händelser av vikt, som
han deltagit i mellan 1556 och 1579,

den s.kParalipomena, utgiven i tryck
t825.
Vi vet ingenting om hans utbildning
men han var for sin tid en ldrd man
med goda språkkunskaper.
Sitt bibliotek testamenterade han till
domkyrkorna i Strängnäs (ca 100 vol.)
och Västerås, det senare enl. ett brev

daterat V?isterås den 25 augusti 1593

"som stöd till skolungdomen därstiides

i dess övningar och fiirkovran". Hans

hustru skulle ur denna donation fä ör
egen räkning plocka ut de svenska

och tyska böcker som fiirvarades i
hemmet. Sammanlagt 12 böcker kom
till V?isteråsbiblioteket.
Sven Elofsson levde ännu 1599.

Lars Grubb

var underståthållare i Stockholm,
diplomatisl medhjälpare till Axel
Oxenstierna, krigsråd och överste.

Han dog i slaget vid Leipzig 1642.
Två år tidigare donerade han 63

volymer omfattande 51 verk till
Västeråsbiblioteket.
Kan denna donation, som tillkom
på Rudbeckius initiativ, möjligen
ses som en ersätbning fiir de böcker,
utplockade i Maintz av lektor
Terserus, som aldrig kom fram till
biblioteket?

I nästa nummer av Arosiana fortsätter
Jan Larssons presentation av gamla

rariteter ur samlingarna
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40 - års jubileum 15 mars 2003
Historisk källkritik

Föredrag av Hans Villius

Villius tar ett exempel på berättande

källor, det kan vara källa A, B, C,

dessa kan vara besliiktade med

variuln. B och C kan ha använt A som

sin källa. Han ger ett exempel på ett
sådant fall. Det var fallet med Rolf
Machnov som togs upp. Han hade

gripits på "Plattan" vid Sergels torg
av två poliser och förts till en poliscell
på Stockholms central, varifrån han

inte kom levande ut. Han ger sedan

exempel på polisernas olika rapporter
samt även rättslåikarens rapport. Det
blir ett bra exempel på källor kan vara

beslåiktade med varandra. Framförallt
vad gäller saflrma ordval och kanske

viktigast sarnma misstag.
En annan berättande källa iir Löjtnant
Carlberg vid Fredrikshall och Karl
den XII:s död. Men det får tyviirr inte
plats i detta nummer.

Exempel på en kvarleva var t.ex.

en blodkantad order instoppad i
Greve von Pappenheims vapenrock i
samband med slaget i Lntzen 1632.

Ordern var att Pappenheim skulle
återvämda till huvudarmdn diir han

sedan blev dödligt sarad av en kanon-
kula och avled följande dag.

Historisk Källkritik, ett sp:innande

detektivarbete.

Att det åir spiinnande iir naturligtvis
mycket subjektivt, men detektivarbete

dåirför att man använder sig av de

metoder polisen eller detektiver an-

viinder sig av eller borde använda sig

av säger Hans Villius niir han inleder
sitt föredrag på stadsbibliotektet.

Villius forsätter, ndr man skall ta reda

på vad som har hänt, måste vi gå till
källorna, men det räcker inte alla
ganger, dom kan vara motstridiga. En
kiilla säger så, en annan kåilla säger si.

Det kan vara på det sättet eller kanske

på annat sätt, det kan vi kanske inte
avgöra, diirför skall man ha en metod.

Med hj:ilp av historiska källmetoden,
klassificerar vi källorna och bedömer
deras veirde, en metod som funnits i
över hundra år.

Man skiljer mellan två huvudgrupper
av källor:
Den ena gruppen kallar man

för kvarlevor, eller rester av ett
håindelseförlopp. Det kan vara finger-
avtryck, vapen, rapporter, order osv.

Och sedan har vi berättande kåillor
exempel på detta iir dagböcker, brev,
muntliga kiillor och tidningar. Det
karakteristiska för dom iir att dom
har alltid gått genom ett subjektivt
medium. Miinniskor tiinker olika,
kommer ihåg olika, kanske inte vill
berätta något.

Om dom hiir kvarlevorna, eller
resterna åir riktigt tolkade så har dom
alltid företräde mot dom berättande

källorna.
Villius fortsätter med exempel från
andra viirldskriget, han får namn och

artal att strömma som rinnande vatten

utan något skrivet manus. Det iir en

resa genom århundraden fram och

tillbaka ungefzir som Hans Villius
och Olle Hägers korta TV-prgram
ihopklippta till en langfilm.

Nästa exempel på hur kiillor kan

bringa viss klarhet var fallet Jane

Horney.
Svenskan Jane Horney avrättades

av den danska motståndsrörelsen i
krigets slutskede. Konkreta bevis för
hur likvideringen av Jane Horney-
Granberg gick till saknas. Genom

att studera de fakta och sparsamma

vittnesmåI. som trots försök fran
dansk sida att mörklägga affiiren ändå

kommit i dagen, kan man skapa sig en

god bild av vad som skedde.

Enligt Villius kunde man genom att
granska sparade vdderobservationer få
klarhet i att vissa vittnesmål var sanna

som tydde pä att Jane Horney hade

förts ut med en båt ifran Höganäs norr
om Helsingborg och likviderats på

internationellt vatten.
Hans Villius fortsatte sedan med

en lang föredragning om Raoul
Wallenberg. Wallenberg föddes 1912

och blev ledare av en räddningsaktion
förjudarna i Ungern ären l9M - 45.
Nåir sovjetarm6n i januari 1945 intog
den östra delen av Budapest fördes

Wallenberg som fånge till Moskva.
I början av 1950-talet bekråiftades

uppgifter om att Wallenberg suttit in-
spåirrad i s?ikerhetstjdnstens fiingelse i
Moskva. Sovjetunionen medgav detta,

men uppgav att Wallenberg enligt ett
återfunnet brev från en fiingelseläkare,

den s.k. Smoltsovrapporten, skulle

avtdit l7 juh1947.

Efter avslutat föredrag var det fritt
fram för frågor diir bla Peter Englund,
Jan Guillou, Herman Lindqvist
behandlades, vilket vi inte går in på

hiir och nu.

Återberättat från en sriker krilla.
Leif Svensson



Kalle Bäck presenterade sig som
historiker och lärare på Linköpings
Universitet. - Jag år noga med att
poängtera att jag bor på landet i
Trehörna som ligger i Ödeshög
kommun.
Han har specialiserat sig på
landsbygdsfiirhållanden, och började
en gång i tiden att skriva böcker om
bönderna, vad dom klagade på, hur
dom klagade, vanligt folks inflytande.
Sen började han med Sveriges näst
största yrkesgrupp, torpare.
1944 fijrsvinner den siste torparen,
och det blir fiirbjudet enligt lag att
varatorpare.
Nästa intresse var det svenska dasset.

otDet svenska dasset är inte bara en
skitsak" blev namnet på en bok.

EnliS Kalle Bäck f,'llde dasset
pä den tiden en mycket större
social funktion än vad det gör nu.
Man forenade nytta och nöje.
Man krökte en märla och
satt och pratade, säger Bäck.
"Hemlighuset" ett av de vanligaste
smeknamnet på dasset. Tvärtemot
vad många tror kommer det inte ifrån
att många i dag vill vara i fred när
de uträttar sina behov, dasset var en
plats där man utbytte hemligheter.
Det var ofta så trångbott att dasset
var det enda stället man kunde ha
ett ftirtroligt samtal på, säger Bäck.

Sen kom jag att ägna mig åt den
"Besvärliga svärmodern", se även
artikel på nästa sida.

Nu till dagens öredrag: "Brott

och straff'. Vi säger lite till mans
att brottsligheten ar väldi$ hög,
brottsligheten är högre än vad den
har varit tidigare. Det är sant om vi
jämfiir med fiir 150 år sedan, år 1850.
Men det är inte sant om vi jämfiir med
1750 och definitivt inte sant om vi
jämfor med 1650 säger Bäck vidare.

Straffen hårdare
Straffen var i vissa fall betydligt
hårdare forr tiden än i dag, sedan
mildras straffen. När man dömde i
domstolarna tidigare var alla brott
straffbara. Straffen skulle .vara

fostrande och avskräckande. Diiremot
graderades brotten, man skilde
på grov stöld och stöld av mindre
värde, sk. snatteri. Man gjorde
också skillnad på mord och dråp.
Man tog också i straffsatsen hänsyn
till om brottet upprepades. För "firirde
resan stöld' kunde man dömas till
hängning. Husaga var tillåten, men
ej misshandel. Ursprungligen fanns
enbart två straffsatser, böter eller
d ö d s s tr aff. I vissa fall äv en s kams tralf.
Med skamstraff menades att stå eller
sitta och skämmas infor befolkningen.
Att hamna i kyrkostocken var ett
sådant straff. Offret satt då fast med
armarrra eller benen i en stock.
Fängelsestraff infiirdes fiirst på 1600-
talet och var mer i form av straffarbete.
De fängelser som då byggdes var
allmrinfiingelser med stora salar där
alla ångar blandades. Cellf?ingelser
kom forst på 1840-talet.

Spöstraffet var vanligt vid mindre
fiirbrytelser. Det var vanligt i Sverige
aff straffet utdelades med två böjliga
spön och därmed utdelades fvå slag
varje gång. Därav uttrycket "pat
spö". Det var männen som som fick
sina ryggar sönderslagna med detta
redskap, kvinnor och barn piskades
i regel med risknippen. Till och med
brott av ytterst tvivelaktig karaktär,
till och med rena pojkstreck kunde
ge spöstraff. I 1653-års straffordning
stadgas att spöslitning kunde användas

http://arosiana.tk

som omvandling ay bötesstraff.
Vid rådbråkning krossades den
dömdes lemmar och rygg med en
järnstång eller en smedhammare.
Om bödeln var skicklig och uffiirde
rådbråkningen på rätt sätt levde
fortfarande offret och man avslutade
med halshuggning.
Fortfarande lever det gamla uttrycket
kvar "att bryta varje ben i kroppen".
I Sverige användes rådbråkning for
sista gangen 1733.

Förbindelser mellan en ogift och en
gift kallades fiir enkelt hor. Straffet
var dödsstraff och tingsrätterna
dömde också dödsstraff men nästan
alltid omvandlade hovrätten straffet
till böter. Bötesbeloppet var 80 daler
for den gifta och 40 daler fiir den
ogifta. Detta var mycket höga böter
som inte alltid kunde betalas. Då
omvandlades straffet till kroppsstraff.
För kvinnan vanligen spöstraff men
ftir mannen i regel gatlopp. Sex
gatlopp motsvarade då 80 daler.
1653 ändrades också lagen så att
enkelt hor straffades med enbart böter
och böterna skulle dömas ut redan på
tinget och rådstugor.

Förbindelser mellan tvä gifta Gj
med varandra) kallades for dubbelt
hor och var belagt med dödsstraff.
Dödsstraffet gällde under hela 1600-
talet utan nåder. Detta luckrades
sedan upp under 1700-talet.
Hängning var från böq'an en
avrätbringsmetod avsedd fiir tjuvar.
Hängning skedde från speciella
ställningar, galgen. Även träd,
exempelvis ekar, kunde användas.
Att dömas till hängning ansågs
vanhedrande. Däremot att halshuggas
eller "rrittas med svärd' betraktades
som betydligt mer hederligt och var
ett straff avsett fiir män. Det ftirekom
att man benådade en dödsdömd från
att hängas i galge till att avrättas
med svärd eller bila på stupstock.
Vid halshuggning användes bila
(speciell yxa) eller svärd.

Sammanfattat av Leif Svensson

40 - års jubileum 15 mars 2003
Brott och straff

Föredrag av Kalle Bäck
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40 - års jubileum 15 mars 2003
J u bi leumsmiddag Apal by Wärdsh us

På lördagskvällen den 15 mars

samlades ett 40-tal medlemmar i
V?isterås Släktforskarklubb fiir en
jubileumsmiddag på Apalby Wärds-
hus i Våsterås.

Förutom en 3-rätters middag var åven

historikern Kalle Bäck inbjuden att
ännu en gång under denna dag hålla
ett uppskattat fiiredrag. Denna gång

inte så våldsamt och blodigt som
tidigare under eftermiddagen med

tanke på att det skulle ätas middag.
Föredraget gick under namnet Den
besvärliga svärmodern - myt, nidbild
eller verklighet,

Det var ett roande foredrag där
han bland annat skiljer mellan
den välkända "Kronblomsmlrten"
och den svärmors-situation som
var bister verklighet i det gamla

bondesamhällets slutfas. Enligt myten
är Svärmor ett manligt problem:
världen befolkas av matronor som

Fr v: Bertil Larsson, Gun Envall-Larsson,
kvällens öreläsare Kalle Bäck, Wera
Lew6n, Ingbritt Jacobsen, Gert Jacobsen

Foto: Daniel Sköld

Fr v: Stig S Jonsson, Anita Engman, Sam

Engman, Karl Åke Claessson
Foto: Daniel Sköld

I4

Väntar på maten gör från vänster mot kameran: Rune Ek, Ulla-Britt Kazen, Elsa
Halvardsson, Maria Olby, Sven Olby, Ulla Sköld.

Foto: Daniel Sköld

Fr.v Sten-Ove Sandell, Maj Stin Sandell,
Birgitta Andersson, Gunnar Andersson

Foto: Daniel Sköld

härskar över sina toffelhjältar
till äkta makar och sina hunsade

offer till svärsöner. I verkligheten
var det tvärtom. Från mitten av

1800+alet till mitten av 1900-talet
präglades stora delar av den svenska

landsbygden av tregenerationshushåll
i mangårdsbyggnader med två
våningar. Det fiir lantbruket ansvariga
paret bodde i nedervåningen; makens
(mer sällan makans) fiiräldrar bodde
på ovanvåningen. Medan den äldre
mannen hade accepterat att den yngre

övertagit ansvaret fiir gårdsbruket
hade den äldre kvinnan inga planer på

atttråda tillbaka från sin dominerande

position inom hushållet. Följden
blev en traumatisk konflikt mellan
svärmor och sviirdotter som inte
sällan resulterade i livslång olycka
for den yngre kvinnan. Verklighetens
Svärmor var ett kvinnligt, inte ett
manligt, problem.
För den som vill läsa mer om Den
besvtirliga svärmodern så finns
den att låna i bokform på närmaste

biblioteket.
Andrahands uppgfter noterade av
Leif Svensson

Mona Benckert-Nor6n och Lars Noren
Foto: Daniel Sköld
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Björksta lryrka syns på långt håll.
Foto: Leif Svensson 2003

Björksta liirsamling och kyrka.
Bj örksta fiirsamling ligger längst öster-
ut av Irsta pastoratets forsamlingar,
och gränsar mot Uppland och Ärke-
stiftet. Församlingen är en gammal
jordbruksbygd.
Björksta kyrka är uppford i gråsten

med torn i rött tegel. Det mäktiga
tegeltornet fangar genast den resandes

blick. De nakna gråstensmurama ger
intryck av orubblighet och styrka. Den
äldsta delen av kyrkan har troligtvis
uppörts på 1200-talet. Högaltaret
invigdes är 1349 av biskop Egisl i
Västerås. Ungefiir samtidigt tillkom
en kyrkdörr som nu finns på Statens

Historiska museum.

Våra fö rsam I i n gs kyrkor
Björksta kyrka

På 1400-talet byggdes det mäktiga
tegeltornet.
Kyrkan har åtskilliga gänger drabbats

av brand och byggts om och byggts
till. Här finner man dock ännu många
gamla foremåI. Äldst ar foten till en

dopfunt från 1100-talet, som ftirvaras
i tornkammaren. En träskulptur från
1300-talet, som ftireställer S:t Olof,
finns på kyrkans norra vägg.
Predikstolen frå"n 1652 är ett hög-
klassigt konstverk, troligen tillverkad
i Danmark eller Nordtyskland.
Kyrkans fyra valv har målningar
som troligen kommit till under slutet
av 1400talet. Kyrkans dopfunt är

en kittel av malm, tillverkad 1529 i
Västerås. De sex ljuskronorna har
olika tillkomståq och den äldsta är

en Skultunakrona från 1600-talet som
finns i koret.

Kyrlagården
Foto: Leif Svensson 2003

Björksta lqtrka med sitt mriktiga torn.
Foto: Leif Svensson 2003

Mycket speciella gravkors i järn på
lgtrkans norra sida.
Foto: Leif Svensson 2003

Kyrkoböckerna ör Bj örksta
örsamling fiirvaras på Landsarkivet
i Uppsala.

Dom äldsta böckerna är enlist
foljande:

HusforhörslängdAI:1 1687 - 1695
Födelsebok C: I 1688-1718
Dödbok F:l 1714-1760

Mikrokort och rullfilm for Björksta
finns på Västerås stadsbibliotek.

Västmanlands
landskapsblomma

Misteln

Under en värmeperiod for 8000 år
sedan var delar av Sverige täckta
av "djungel" i form av gigantisk
ädellövskog med helt andra fiirut-
sättningar: då kom Västmanlands
mistel och Gotlands murgröna.
Ur boken Blomstertider - Stefan
Casta.

http://arosiana.tk
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Varför inte släkt-
forska med hjälp av
en GD-skiva?

svHffi$ffiffi5
ffiil3å3äå#ffi
sa*ffiffi*Xry1ery

ffi
ffi
M

Det flnns numera en mängd olika
CD-skivor fiir dig som släktforskaro
och ofta finns mer svar än man
tror.

Utvecklingen går hela tiden framåt.

Internet och olika CD-skivor med

register, databaser gör det lättare

att lyckas hitta personer som man

själv har gått bet på. Via dom olika
registren kanske personerna dyker
upp i en annan forsamling än den man

har tänkt sig och kanske lagt många

timmar på att söka efter.

Man fär dock inte glömma att intemet
och olika CD-skivor bara är en

andrahandskälla, dvs dom är avskrivna

i vissa fall från
men även andra

for varje gång man skriver om en

uppgift ökar risken for felskrivning.
De mest användbara CD-skivorna är

Sveriges dödbok 1950-1999, Sveriges

Befolkning 1970, Svenska Orfiramn
och kanske även CD-Emigranten I
& 2. Dessa skivor passar alla oavsett

var i Sverige man forskar. Därutöver
finns det en mängd lokala skivor tex

Stocholmsskivorna, Söder, Klara
och Gamla Stan. Den senaste tiden
är det kanske inte så många nYa

skivor, men några som är vätda att
nämna är Virmländska Smeder av

släktforskaren Kjell Åberg. Kjell
har med hjälp av Sven Myhls och

egen forskning sammanställt 42.000

personer i HTML format, vilket gör

det lätt att söka och dessutom se

hela antavlor på olika värmländska

släkter. En annan skiva är Begravda

i Stockholm. Här finns uppgifter av

varierande grad om cirka 480.000

människor som ar begravda i
Stockholm. Cd-skivan har getts ut
av Storstockholms genealogiska

forening. Samtliga kyrkogårdar är

dock inte inmatade på skivan.

Så varfor inte låna hem en skiva ur
klubbens samling och börja leta På
kusiner, grannar, skolkamrater som

levde tex 1970.

originalböckerna, SöfmländSka
tryckta källor och

knektar i databas
på Internet
Löjtnant Evert Wahlbergs imPo-

nerande forskning kring soldaterna

och soldattorpen vid Södermanlands

regemente presenteras nu i en data-

bas på Internet. Wahlberg avled

1999, och hans forskningsmaterial
har sedan dess lagts in på data under

ledning av kapten Per-Olof Ros6n.

Totalt omfattar det uppgifter om

närmare 20.000 knektar och över

1.000 soldattorp, och i dagsläget finns

ungefiir hälften i databasen. Resten

kommer efter hand.

Länk till hemsidan: vntuv.pl0.se

Västerfärnebo CD

Vår CD fiir Västerfiimebo är

uppdaterad enligt fiilj ande :

Födda: 1648-197 1 (29.7 30 poster)

Vigda: 1689-1975 (6.965 poster)

Döda: 1689-1971 (20.446 poster)

Registerfilerna är i excel-format.
Priset fiir denna skiva är endast

300:- inkl frakt.
De som har köpt den ftirsta utgåvan

kan köpa en uppdatering fiir 100:-

Beställ från Sven Olby
(adress sid 2)

Wisterftirnebo kvrkn

GD-skivor för hemlån
1. Söder i vårahjärtan (Söderskivan)

2. Sveriges dödbok 1950-1999

3. Ättlingar till JohannesRuckius 1620-1900

4. Register till Släkt och Hävd 1950-1999

5. Svenska ortnamn
6. Falu-Kuriren 1894-1928, artikJat om emigranter

7. Bouppteckningsregister Uppsala län

8. Norbergsskivan
9. Namn ur hammartingsprotokoll, viirmland, Öster och viisterbergslagen

1 0. Klara-skivan (Stockholm)

1 1. Bjärka-säby (Östergötland

12. Smedskivannr 2 ny utgåva.

13. Mormonernas CD-skivor över Skandinavien

14. Soldatskivan (soldatregistret)

15. Gamla Stan under 750 är

16. Sveriges befolkning 1970

1 7. Bouppteckningsregister Södermanlands län

18. Begravda i Stockholm
Dessa kan hyras av Gunnar Andersson (adress sidan 2) veckovis fiir 20 kr/st

och vecka.
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Albertus Pictor var tysk
Målaren Albertus Pictor, en av den

medeltida svenska kyrkokonstens
allra största,var själv inte svensk.

Han var tysk invandrare. Det har
ett forskarlag med konsthistoriker
och språkvetare nu slagit fast.

Albertus Pictor, Albert Målare
utsmyckade en lång rad kyrkor i
Uppland och Mälardalen under 1400-
talets andra häIft. "Livets hjul" i
Härkeberga kyrka och "Döden spelar
schack" i Täby är formodligen de

mest berömda enskilda målningarna.
Första gången målaren omnämns i
skriftliga källor är pä 1460-talet.
Hans ursprung har varit dolt i dunkel
fram till i år. Det var doktoranden
i konsthistoria, Pia Melin, som

Vågrött
I Hurudstad i Florida.
I I Ö - ingår i Ned. Antillerna.
12 Folk i S. Indien och Ceylon
13 Lat. Icke.
14 Förs. i V?irmland.
15 Transportfiiretag.
18 Körstämma.
19 Filmfigur.
21 Gensubstansen.

22 Bibi Anderssons dansande
syster.

23 Kan ses i mangegen.
25 Finns for både kungar och
hav.

26 Polarforskare, den l:e genom
NV - passagen.

27 Mlr.dre lqnkbåt.
29 Snabb transport.
30 Syns ofta 30:e april.
3 I Bonniers Folkbibliotek.
32Den höga finns.
34 Nordisk myntenhet.
35 Extra ordinarie.

36 Överdrivet påkostat.

deltar i ett ftoskningsprojekt om
just Albertus Pictor som stötte på

de fiirsta ledtrådarna. Vid ett besök
i Sollentuna kyrka köpte hon en

broschyr om kyrkan. Där stod ett
citat från Martin Ascheneus, som
var riksantikvarie på 1600talet. Han
hade skrivit att kyrkans målningar var
signerade Albertus Immenhusen. När
Pia Melin visade vad hon funnit for
sina forskarkollegor kunde man helt
plötsligt efter många års forskning
lösa en kryptisk signatur i Sala kyrka.

Det finns en ort i närheten av Kassel
i Tyskland som heter Immenhausen.
Kanske var det därifrån han kom. Helt
säker är man inte då det finns fler orter
med detta namn. Men att Albertus
Pictor var tysk är man säker på.

Källa: SvD 030329

Förlängd tid för att
beställa häradskartor
Lantmäteriet har fiirlängt beställ-
ningstiden fiir hdradsekonomiska
kartor på DVD-skiva fram till den

25 augusti. Den häradsekonomiska
kartan upprättades mellan 1859 och
1934 och konceptversionen i skala
1:20000 omfattar mer dn hälften av
Sveriges län och cirka 1.560 kartblad.
Norrland finns dock tyvän inte med
med vissa undantag. Enligt planerna
ska DVD-skivan vara klar i oktober
2003. Förhandspriset är 695 kr
(ordinarie pris 995 kr).
Läs mer på Rötter
www.genealogi.se
eller Lantmäteriet
www.lantmateriet.se

Korsord Arosiunu I{r 2/2003

Korsords lanstruktör B irgitta Roman

Lös korsordet, lämna svaret till sty'relsen, redaktions-
kommitten eller sänd det till direkt till Birgitta Roman,
Kungsfågelgatan 38, 724 69 Västerås Svaren skall vara
inlämnade till23 oktober 2003.
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress, telefon-
nummer, och om du har, din email-adress. 3 st små vinster
delas ut. Korsordet konstruerat av Birsitta Roman.

Lodrött
I Huvudstad, äldre på
Madagaskar.
2 Ämynning; finns östra
och västra.
3 Plats i UJän, vid
Sveriges 4:e största sjö,
Götlunda fors.
4 Eqg pound:0,4536kg.
5 Fön på bil från
Stockholms stad.

6 **{.{.{<t<**x* oceanen,
7 Läggapåhög.
8 Förstadiumtillvåfflor.
9 Emma Igelström.
l0 Passar till stort
däggdjur.
16 Skänker.
17 Kan man säga om
innevånare på Lovön.
19 Ernst Rolf.
20 Är kardad, korsvis
utlagd färull.
2 1 Händelser, uppgifter.
22Yargen
24 Ort vid Kalixälven.
25 General Johan

Hederstedt.
28 Gråben.
30 Snöfri.
3l En av Cartwrights från
TV.
32 Plats i S-län, Våse örs.
33 SvenTumba.
34 KonradAdenauer.
35 Bär blå bär.
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EFTERLYSES I
Vi söker dig som vill vara med i
redaktionskommitt6n.
Redaktionskommitt6n - vad gör den?

Den har till uppgift att hjälpa
redaktören med att efterlysa, insamla
och sammanställa allt material som
inkommit, till att bli nästa nummer av
vår tidning Arosiana. För närvarande
utkommer den med 4 nummer per år.

Det är alltså icke kommitt6ns ansvar
att skriva allt material som skall
publiceras. Idealet vore istiillet om allt
material kom fran andra medlemmar.
Våra källor kan ju inte räcka i evighet,
även om det dyker upp nya "saker"
både nu och då. Du som känner dig
manad att prova pä, ta kontakt med
redaktör LeifSvensson tel 021-84 11

11 eller ordfiirande Sven Olbv 021-
204 94.

Lösning till korsordet
Nr 1/2003

EFTERLYSES II
Vi välkomnar alla sorters material. Det
kan vara långa eller korta släktutred-
ningar Uppgifter om överraskande
släktskap, notiser ur kyrkböcker eller
andra handlingar. Varfor inte läta
publicera någon av dina antavlor,
gärrra med något västmanländskt
inslag men ej något krav.
Det kanske kan ge mer än du tror. Har
du några foton eller andra bilder så

kanske de publiceras. Du har säkert
varit på något intressant besök på

någon släktgård, hembygdsgård
eller hittad några ftiremål efter dina
fiirfäder som kan bli några rader i vår
tidning.
Efterlys dina "borttappade" anor, det
kan finnas någon som stött på samma
problem och lyckats bättre. \ärtidning
går till ett 80-tal andra foreningar, så

det är många runt om i vårt land som
läserArosiana. Ta kontakt med någon i
redaktionskommitt6n: Leif Svensson.

Ulla Sköld, Birgitta Roman. Adresser
hittar du på sidan 2.

EFTERLYSES III
Vi vill ha dina slmpunkter fiir att

tidningen skall bli ännu bättre.
Vad tycker du om vår tidning? Vad

tu bra? Vad är dåligt? Vad skulle vara

annorlunda?
Något som skall bort? Snälla läsare -
tala om era synpunkter. Ni kan maila,
skriva, ta upp det på något av våra

möten. Adresser hittar du på sidan 2.

Lotteriförsälj ni ng vid
medlemsträffarna
Då och då händer det på medlems-
träffarna, att vi fiirsöker att sälja lotter
från en lottring, fijr fem kronor styck.

Vi brukar kontrollera hur många som

har foranmält sin närvaro, om ca 30

st eller flera har tänkt att komma på

mötet, brukar vi ha med en lottring.
Det brukar oftast vara 6 vinster.
Överskottet från forsäljningen går till,
att i forsta hand skaffa mikrokort. från
sådana forsamlingar som biblioteket
ej tänkt köpa in.
De vinster som lottas ut och de som
går till pristagarna i korsordstävlingen
är alla skänkta av något ftiretag, någon

medlem eller annan person. Om du har

något att skänka som pris i lotteriet,
så mottages det med tacksamhet.

Biryitta och Larsowe Roman

Vinster till lotterierna vid
medlemsträffarna 13:e feb och
13:e mars 2003 samt priser till
korsordsävlingen.
Ett stort tack till:
Expert4Fahlberg, Stora Gatan,
Fuiji Foto Center, Arosian,
Länsmuse6t. Slottet.
Perssons Skomakeri, Arosian,
P&G Mode, Sigmahuset,
Familjen Roman,
Viisterås Släktforskarklubb
Inger & Hans Ågren,
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Vinstlista ör korsordet våren 2003.
Av nitton stycken insända korsords-
lösningar, var det 9 stycken, som var
helt rätt lösta. Det var flest insända
svar hittills.

l8

De flesta hade stupat på Vl4 resp.

Lt4.
Ll4 blev "I"
V14 blev sålunda "IRMA"
Det finns både Birma och Burma
katter.

Dragningen ägde rum den 13 mars.

l:a pristagare blev Lars Nor6n
2:apristagare blev Wera Lew6n
3:e pristagare blev Hans Ägren
Vinnarna har erhållit sina priser.
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Soldatregister
på Internet

Runt om i landet har det under tjugo
är pågått registrering av indelta
soldater, de som tjänstgjort i arm6n
och marinen mellan 1680-talet och
fram till 1901. Det är det manskap
som Wilhelm Moberg belyser i sin
berättelse om Rasken. Totalt har de

tjugotalet soldatregister som nu finns
från Boden i norr till Karlshamn i
söder samlat in227 923 soldater som
finns på Centrala Soldatregistrets
databas pä Garnisonsmuseet i
Skövde.

Efter en längre tids utprovande finns
nu möjligheten fiir de över 50 000
släktforskarna runt om i landet att
söka uppgifter om 210 723 i den
sökdatabas som den 14 aprll 2003
släpptes på Internet.
För var och en som har en soldat
i släkten har nu nya möjligheter i
forskningen uppkommit, då Lin-
köpings Universitet tillsammans med
Centrala Soldatregistret släpper den

nya databasen, som fätt adressen:

http ://www. liu. se/tem al databaser /
search.php?ia:49

Redan tidigare har Internet varit en

guldgruva flor släktforskare men med
detta tillskott har möjligheten ökat
väsentligt att finna sina rötter bland
det som många tycker är ett svårt
materialet som det militära utgör.
Basen som nu finns på Internet
kommer att utökas väsentligt med
nya uppgifter. En gång vag'e år siinder
de lokala Soldatregistren runt om i
landet till det Centrala soldatregistret
i Skövde den uppdatering som skett
under året med nya soldater. Vid
centrala registret sammanställs sedan

dessa uppgifter till den sökdatabas

som finns på Internet. Önskar
forskaren ytterligare uppgifter är
det till det lokala registret som han
ffir vända sig for att ffi en fullständig
redovisning av uppgifterna som finns
om soldaten.
Björn Lippold

Sffiftft,r-r-Lffiing
- {inr jry {ritta& rnfrt *frd

Projektarbete av Maria Svensson

om och men, att vårt statsbibliotek
är en guldgruva for släktforskning. Vi
har information från hela länet plus
ganska mycket från de angränsande
länen. Människorna som man träffar
är trevliga och alla är hjälpsamma.
Det är en utmaning att komma en
generation längre tillbaka i tiden.

Jag lärde känna mina rötter genom
att besöka en släktgård, läsa gamla
släktingars livshistoria, folja
med familjer vid flytten och när
ungdomarna skaffade eget och gifte
sig. Man f.ar ta del av så otroligt
mycket.
När man gör forskning av något
slag gäller det att ha koll, ha en bra
översikt. För min del innebar det
att jag gjorde ett släktträd där jag
hela tiden florde in ny data. På så vis
kunde jag se hur alla hängde ihop
och även orientera mig när det blev
många namn. För ett par hundra år
sedan var uppfinningsrikedomen
gällande namn inte särskilt stor. Att
man sedan ärvde faderns narnn som

19

Rudbeckianska skolan
Inledning
Jag har gjort ett projekt om släkt-
forskning. När jag började visste
jag absolut ingenting om vare sig
dödböcker, husforhörslängder eller
kyrkböcker. Att finna sina rötter är
både spännande och liirorikt. Jag

valde att släktforska främst på grund
av mitt ursprung. Jag är adopterad
från Chile och vill en dag kunna
söka mina rötter diir. Mitt främsta
syfte var alltså att å så stor kunskap
som möjligt om det praktiska arbetet
angående släktforskning, ftir att senare

kunna tillämpa dem på egen hand
utomlands. Jag valde att forska på
min mammas sida eftersom även min
pappa är adopterad. För att få fram
"lättillgänglig" information kommer
jag att prata med min mamma, höra
vad hon kommer ihåg av sina mor-
och farfiiräldrar. Det kommer också
att bli aktuellt med ett studiebesök
till våran släktgård. Där kan det finnas
foton och/eller anteckningar som kan
hjälpa mig.
Jag började som alla andra på
biblioteket och fann. efter mvcket
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efternamn (Andersson, Andersdotter)
gör inte saken bättre. Ett ordentligt
numreringssystem är ett måste när
man kommer över si så diir fem
personer.

Jag vill också betona vikten av käll-
kritik, man ska dubbelkolla allt som
inte är originalhandlingar. Jag har
även arbetat så att jag har lagt stor
vikt vid att ha originalhandlingar med
öräldrar och barn tillsammans, som
en familj. Då kan man vara ganska
säker på att man gär ät rätt håll i alla
fall...

Genomörande av släktforskningen

Förarbete:
Jag böq'ade med att låna två böcker
om släktforskning ("Finn din släkt

- I svenska och utländska källor - och
på nätet", "Släktforsknitrg - vägen
till din egen historia"). När jag var
på biblioteket hörde jag mig också
fiir vad de hade fiir fiirutsättningar
fiir forskning. Jag såg mig sedan

omkring i de två rum som är avsatta

for släktforskare. Här hittade jag
mikrofilmer och mikrokort. Även
en pärm som kunde komma till
användning.
Forslcning:
När jag läst böckerna och sett
stadsbibliotekets fiirutsättningar åkte
jag till Uppsala for att besöka lands-
arkivet.
Innan jag lärde mig att söka på
mikrokort och film så såg detta ut som
ett livsverk. Lyckligtvis upptäckte jag
snart en ganska bra metod att fa fram
uppgifter. Huvudsakligen återfinns
min sliikt i V?isterfiirneboområdet och
diir finns det en underbar forteckning
över socknar och rotar.
Jag bestämde mig for att främst arbeta
med husfiirhörslängderna, både därlor
att de är lättillgängliga och for att de

år lätta att ftirstå. De innehåller också
den mesta informationen. Under
arbetets gång har jag fort in de data
som jag hittat i ett miniatyrsläktträd,
fijr att fi en mer överskådlig syn.

Något som jag blev tipsad om är
de datorer som finns i bibliotekets
släktforskamrm. Där kan man hitta
vissa data om både fodslar och
bortgångar. Jag såg ävenatt det fanns
vissa andra uppgifter om diverse saker,

20

men jag hade inte någon användning
av dessa i mitt arbete.
Jag har även besökt mina mor-
foräldrars gfud i V?isterfärnebo. Mitt
syfte var att där finna eventuella
fotografier på släktingar.
Jag pratade mycket med min mamma
och hennes syster, ftir att få fram
information om relativt "unga"
släktingar.
Under arbetets gång kom det till
min vetskap att en släktforskarträff
skulle anordnas, den 15 mars på
statsbiblioteket i Våsterås. Den skulle
innehålla fiireläsningar om äldre
böcker och brott och strafl örr och
nu.

Dubbelkoll:

Jag har dubbelkollat i stort sett
alla de uppgifter jag har ått fram.
Det gör man genom att titta på
originalhandlingarna. Mycket utav
det material som man jobbar med
är avskrivningar. När man skriver
av gamla böcker kommer ofta några
fel med. De jag har varit mest noga
med att hitta originalhandlingar på
är nog fodelsedata och dödsdata.
De uppgiftema har ju varit ganska

väsentliga i min forskning.

Efterarbete:
Jag har i efterhand sorterat an-
teckningar och skrivit av dem på
ett mer hanterligt sätt. Jag passade

samtidigt på att numrera alla
personerna ordentligt. Jag använde
mig då av ett system där nr.l är min
mamma och nr.2 hennes pappa, nr.3
hennes mamma osv. Pappan är alltså
bamets nummer gånger två och
mamman barnets nummer gånger fvå
plus ett.

Sammanfattning

Jag började med att läsa två böcker,
men jag tycker att de kanske inte
gav mig något. De var inte särskilt
specificerade. Eftersom jag inte hade
någon aning om hur släktforskning
går till, över hur,udtaget. Vad jag
saknade var att ffi klara exempel:
"här hittar du det", "hät letar du om
du söker..." osv. När jag besökte
statsbiblioteket fick jag heller inte
särskilt mycket information. Jag fick
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leta på egen hand, vilket resulterade
i att jag var på helt fel spår i nästan

två månader. Så här i efterhand fiirstår
jag attjag borde ha frågat någon om
hjälp, men det kändes lite obekvämt
vid tillfiillet. Jag gjorde också en
studieresa till Uppsala. Jag resonerade

som så, att jagskulle finna lite struktur
i den dimma jag befann mig i om jag
fick se hur det går till. Men när jag
väl kom dit upptäckte jag att det hela
var stängt. Jag hade inte dubbelkollat
öppettiderna.
Allt lossnade när jag träffade en dam
som forklarade precis hur man gjorde
och framörallt hur man anger källor.
En annan milstolpe var alt fä kontakt
med min medbedömare. Det kändes
skönt att ha någon som visste vadjag
höll på med, även om jag tidvis knappt
forstod det själv. Det underlåttade
också att han hade en bakgrund som
lärare. Jag fick undervisning, inte bara
fakta serverat. Jag kdnner att jaghar
låirt mig mycket pä att g&a allt själv,
men samtidigt fatt hjälp när jag kört
fast. Jag har kört fast ett par gånger,

bl.a. när jag inte hittat fiirteckningar
över olika socknar. Jag har haft
problem med att placera sockennamn
på kartan och även att tyda vissa
fiirkortningar.
När det mot slutet började lossna så

släppte det rejält. De sista månaderna
kändes det som jag blev lite av ett
"amatörproffs", men vägen dit var
lång. Tyvärr fann jag att dödsorsaker
var ganska svåra att å fatt på.

Ett annat mål som jag hade var at1" fa
så pass mycket kunskap, om hur man
går till väga när man släktforskar,
att jag kunde tilliimpa den på egen
hand utomlands, fiirst och främst i
Chile. Jag anser att jag har uppnått
det målet. Jag är medveten om att
fiirutsättningama i andra länder är
avsevärt sämre, men jag har också lärt
mig grunderna väldigt bra. Vad jag
också upptäckt är att det alltid finns
människor att fräga ndr man inte kan
själv, det borde inte vara annorlunda
utomlands heller.
Jag är sammantaget väldigt nöjd
med resultatet, och det känns
som att jag inte vill att det skall
ta slut. Jag tror definitivt att jag
kommer att fortsätta med det här.
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Gustav Jansson
Född 1854-03-15 i Hellby, Västerftirnebo (U).
Död 1908-L0-23 i Hellbv. Västerftirnebo (U).

4 Hemmansägare.
Axel Theodor Gustavsson
Född 1879-06-26 i Hellbv. Västerfiirnebo (U).
Död 1946-06-11 i Hellbv, Västerftirnebo (U).

9
Johanna Matilda Jansdotter
Född 1858-08-08 i Islingby, Västerfärnebo (U).
Död 1914-10-14 i Hellby, Västerf?irnebo (U).

2
Axel Fridolf Gustavsson
Född 1910-05-15 i Hellby, Västerf?irnebo (U).
Död 1983-05-17 i Norr Gersbo. Västerf?irnebo (U).

10
Johan Andersson
Född 1846-07-08 i Skinnskatteberg (U).

J
Elfrida Alida Jansson
Född 1883-04-15 i Gunnilbo (U).
Död 1924-08-26 i Hellby, Västerf?irnebo (U).

11
Brita Stina Danielsdotter
Född 1846-03-09 i Västanfors (U).

1
Anna Maria Gustavsson
Född 1,944-06-06 i Norr Gersbo, Västerfiirnebo

3
Valborg Alfrida Westlipg
Född 1909-06-05 i Sör Al, Västerf?irnebo (U).
Död 1996-06-15 i Norr Gersbo, Västerf?irnebo (U).

14 Arbetare.
Anders Gustaf Westling
Född 1854-12-24 i Västervåla (U).
Död 1928-II-17 i Non Gersbo, Västerftirnebo (U).

7 Hemmansägardotter.
Elin Matilda Westling .
Född 1882-09-17 i Sör Al, Västerftirnebo (U).
Död 1968-03-06 i Norr Gersbo, Västerftirnebo (U).

15
Hedda Matilda Hedström
Född 1849-lI-26 i Gunnilbo (U).
Död 1936-06-01 i Norr Gersbo, Västerfiimebo (U).
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Efterlysningar
2003-2-2
Jag söker anorna till min Mf mf f och
Mf mf m.
Mfmf f Peter (Pher) Lindqvist f.l77l
i Hyltinge. ( Södermanland ? )
Mf mf m Kjerstin (Kijerstin) Anders-
dotter f.1775 i Wallby (Valby).
(Södermanland?) Enligt Hfl A1:5,
17 9 4-1802, Lillkyrka, T-län sid.92.
fu tsot till Domareviken kom gifte
Trädgårdsmästaren Peter (Pher)
Lindqvist inflyttande, med fru och
två barn. I Hfl A1:6, 1803-1811,
sid.95, Lillkyrka, T-län; Brohammars
Rote, Götarsviks Säteri, Finns nu
Trädgårdsmästare Peter Lindqvist
med fru och ytterligare tre barn fodda
i Lillkyrka, T:-län.

Deras barn; Anders Magnus, f.1795
i Wallby (Vallby) och Pehr Gustaf
f. 1800 i Gillberga. Vilka var Peter
(Pehr) Lindqvists respektive Kjerstin
Andersdotters fiiräldrar ???

Jag önskar å hjälp med svaret på
mina frågor.
Med Släktforskarhälsningar
Larsowe Roman,
Kungsffigelgatan 38, 724 69 Viisterås.
Tel. 021-35 86 91.

E-post; I arsowe. roman@srvipnet.se

eller o$'erom@hotrnail.com

2003-2-3
Jag har vid en sökning i
gravstensinventeringen funnit, att
det finns gravstenar "Ö sten 102 och
103" som är Carl Johan Lundgrens
Familjegrav, odaterad, V?isterås

Domkyrkoforsamling. Våsterås

Kyrkogårdsftirvaltning kan ej

identifiera gravplatsen och "Ö sten

102 och 103" har inget med deras

numrering att göra. Därfiir ber jag
er om hjälp. Jag har nämligen i min
forskning en Carl Johan Lundgren
(FFFbror) fodd 1826 i Södertälje, och
som flyttade 1847 frän Brandalssund/
Ytterjärna till Stockholm. I släkten
finns ett gammalt foto med påskriften
"Carl Lundgren" och år taget av
en fotograf i V?isterås. Därav min
koppling till och örhoppning att
finna honom i V?isterås. Har någon
i er klubb kännedom om Carl Johan
Lundgren och hur man fär reda på

vilka som ligger i familjegraven.

Med vänlig hälsning
Maj-Britt Ivetorp
Malmö
E-post mbivetorp @spray. se

Svar till efterlysning nr 7, 2002
Hans Malmstigen.

Nils Johan Eriksson Fisk med hustru
och tre döttrar fanns i Skultuna.
På mikrokort över fodda i Skultuna
år 1900, där ser man att Statdr. Nils
Johan Eriksson, f 1862 l/5, och hans

hustru Selma Maria Persdotter, f 1863

3l/12, ffitt en son, Karl Johan, vilken
fiiddes t2 oktober. Familjen fanns
ö på Solberga, i Handberga rote,
Skultuna (U). Sedan har familjen
lämnat Skultuna och istället begivit
sig till Björskogs forsamling (U).
I Kräcklinges (T) inflyttningsregister
finns en uppgift aht Nils Johan

Eriksson, hustru Selma samt barnen
Elin, Matilda och Karl Johan anlänt
från Björskog den 29 april 1903.

de hade bott i Sorby by, innan de

återvände till Kräcklinge (T). Dottern
Milda Sofia Eriksson flyttade till
Fellingsbro (T), samma år. Dottem
Adla Maria Eriksson stannade dock
kvar i Sorby. Enligt dopboken i
Björskog foddes en gosse är 1904
11/8, fader okänd. Moder Pigan Adla
Maria Eriksson f 1885 8/5, ogift.
Först 1910 den 20 maj återvändeAdla
Maria tillsammans med sonen till
Kräcklinge.

Birgrtta och Larsowe Roman

Märkligt sammanträffande

I efterlysningen från Hans Malmstigen
i Örebro angående hans morfars bror,
Nils Johan Eriksson Fisk fanns där
flodelsedata. Nils Johan foddes I maj
1862 i Kvistbro fiirsamling, Örebro
län. Kvistbro fiirsamling är alltid
intressant, eftersom iug a, barnftidd
i denna socken, likaväl som min far,

farfar farfars far osv. På min fars
sida av släkten finns nästan alla mina
anor i Kvistbro, vissa släktled bakåt
sammanfaller även med min mornors
anor.

Hustrun Selma Maria Persdotter var
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fbdd i Skagershult fi)rsamling, 31

december 1863. Den äldsta dottern
var också fodd i Kvistbro. En kontroll
i fodelseboken visade att hon foddes
1885 8 april och namnen Adla Maria.
De hade varit gifta ll3 är. Fadern
var skriven som dräng på Sirsjötorps
ägor. Vad nu!!! Där på Sirsjötorps
foddes ju min farfar är 1871. Det var
ju märkligt. Sirsjötorp är inte precis
någon stor by. Det var två torp och
ytterligare ett torp på ägorna, vilket
kallades Träntjiirn. Detta måste
undersökas. Vilka bodde vid Sirsjön
år 1885? Enligt husforhörslängden
fanns där på Sirsjötorp, Brukaren
Nils Johan Nilsson, ftidd 1844, med
hustru Johanna Matilda Johansdotter,
född 1843, samt deras åtta barn. Detta
var min farfars far med familj. De
hade bl.a. en dräng vid namn Nils
Johan Fisk. Vid Träntjärns torp fanns
torparen Per August Nilsson, fiidd
1842, hustrun Mathilda Olsdotter,
fiidd 1842, och deras barn, de var sju
stycken. Per August var broder till min
farfars far, alltså farbror till min farfar.
Den äldsta dottern hette Selma Maria
Persdotter, fodd 1863 i Skagershult.
Jaha, ja. Hon hade gift sig med
drängen Nils Johan Fisk 1884. De
fick sitt florsta barn 1885 den 8 april.
Det var en flicka som fick narnnen
Adla Maria. Det betyder alltså att jag
har funnit en tremänning till min far!
Ja, jo kanske, men bara nästan, for det
visar sig attAdla Marias mor var fiidd
utom äktenskapet, utan någon känd
fader.

Min mormor var 6-männing med min
far. Det betyder att mor min och jag
kan räkna oss som 7-männingar. Den
gemensafirma anan var bergsmannen
Eric Bengtsson, fiidd 1705 iÅngatorp
och hans hustru bergsmansdottern
Karin Ersdotter, frtdd 1704 i
Fallhyttan. Adla Maria kunde också
ha varit 6-männing till min far, men
hennes syskon var det.

Birgitta Roman



Vi hälsar alla nya medlemmar under 2003
hjärtligt välkomna till Västerås Släktforskarklubb

Nils och Ainq Östmqn
Vösterås

Som Engmon
Vösterås

Eivor Donoth
Ystod

Cathqrino Ekmon
Vösterås

Lors Cojvoll
Vösterås

Lennort Andersson
Västerås

Hons Mejdevi
Vösterås

Lisbeth Stqof
Hollstohommor

Monikq Woltersson
Vösterås

Lars-Erik Andersson
Vösterås

Ullo Ekholm
Fqrstq

Stinq Ählström-Jonsson /
Kjell Jonsson Hollstahommor

Tnger Engström
Västerås

Sven Rönnqr
Vösterås

GunnelTrogen
Vösterås

Sonjo och Lors Österberg
Vösterås

5i9un Syrjänen
Vösterås

Kerstin Kqrlsson
Västerås

Urbqn Korlsson
Vösterås

Birger Furusjö
Västerås

Evo Lejdin
Vösterås

Kjell Risberg
As

Siv Eriksson
Vösterås

Lennort Lindgren
Skultunq

Birgitto Hedberg
Vösterås

Kjell Gunnorsson
Västerås

Moriq Svensson
Vösterås

Ri ksstäm ma och släktforskardagar
på Ronneby Brunn, Blekinge.

23-24 augusti.
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Avs:
Västerås Släktforskarklubb
c/o Sven Olby
Ragnaröksgatan 12

723 55 Västerås

FORENINGSBREV

FORTO E ETALT

Höstens program

Under hösten skall vi på forsök havära möten på söndagseftermiddagar kl 15.00 på

Herrgärdets Servicehus om inte annat anges. Detta pga att Mälarenergi kommer att

lämna sina lokaler på Carl Hennings gata

Söndag 7 september kl 15.00
Gaggafton med anbyte fiir medlemmar med anor i Västmanland.
Tag med dina "släktingar" och gör ett anbyte, eller diskutera allehanda forskarproblem.
Lokal: Herrgärdets Servicehus
Adress: Knutsg.2 D, VÄSTERÅS
Anmälan senast onsdagen 3 september till Larsowe Roman, Tel 021-35 86 91

eller Sten-Ove Sandell Tel021-620 65.

Söndag 5 oktober kl 15.00
Datadag, med visning av klubbens CD-skivor och hjälp med program- och datafrågor
Lokal: Herrgärdets Servicehus
Adress: Knutsg.2 D, VÅSTERÅS
Anmälan senast onsdagen I oktober till Sven Olby, Tel 021-204 94

eller Susanne Flygare, Tel 021-84 I I I I

Torsdagen 23 oktober kt 19.00
Boupptecknin gsforsknin g av
Leif G:son Nygård från Örebro
samt visning av nya Vl-l-huset
Lokal: Nya VLl-huset, Observera att ingång sker ifrån Skomakargatan, baksidan av huset.

Anmälan senast söndagen 19 oktober till Larsowe Roman, Tel 021-35 86 91

eller Sten-Ove Sandell Tel02l-620 65.

Söndag 9 november kI15.00
Berättelser om folkmusik och musik av Riksspelmannen av John Hammarberg
Lokal: Herrgärdets Servicehus
Adress: Knutsg. 2 D, VÄSTERÅS
Anmälan senast onsdagen 5 november till Sven Olby, Tel 021-204 94

eller Susanne Flygare, Tel 021-84 I I I I

Under November: Arkivresa till Stockholm
En eventuell arkivresa till Stockholm, Uppsala eller Leksand.
Anmäl intresse om att åka med på en sådan resa snarast möjligt senast söndagen 12 oktober
till Larsowe Roman, Tel 021-35 86 9l eller Sten-Ove Sandell Tel02l-620 65.

Torsdagen 11 december kl 17.30
Möte med nya medlemmar
Lokal: Släktforskamrmmen, Stadsbiblioteket
Separat kallelse till berörda medlemmar

24
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