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Omslagsbilden 

 

Gravsten över Håkan Gustafsson Hierpe och 

Susanna Kristoffersdotter Raphoun i Trosa 

lands kyrka. 

Foto: Lennart Hallberg 

Föreningsinformation 

Manusstopp 

 

Nr 1/2014  15 januari 

Nr 2/2014  15 april 

Nr 3/2014  15 augusti 

Nr 4/2014  15 oktober  

________________________________________________________________________________ 

Hemsidan 

www.nosff.org 

Redaktör Josefina Höglin 

josefina.hoglin@nosff.org 

 

Facebook 

Vår förening finns med på Facebook. 

Enklast kommer du dit genom att gå in på 

startsidan på vår hemsida och klicka därifrån. 

 

AnKnytningen 

Redaktör Camilla Eriksson 

Brandkärrsvägen 132, 611 65 Nyköping 

camilla.eriksson@nosff.org 

Vi förbehåller oss rätten att redigera material 

insänt för publicering. Artiklar ur tidningen 

får återges under förutsättning att källor och 

författare anges. 

 

AnKnytningen i PDF-format 

I stället för en papperstidning går det att få 

AnKnytningen i PDF-format via e-post. 

Meddela redaktören till vilken e-postadress 

tidningen ska skickas. 

 

Medlemskap 

Medlemsavgift  150 kr/år 

Familjemedlem    50 kr/år 

Plusgiro     66 86 17 - 4 

Bankgiro    181 - 49 46 

Föreningslokal 

Borgaregatan 15, Nyköping 

 

Postadress 

Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening 

c/o Linderyd 

Ringvägen 22, 611 35 Nyköping 

 

Styrelsen 

Ordförande 

Håkan Linderyd   0155 - 21 66 42 

hakan.linderyd@nosff.org 

Vice ordförande 

Christel Eriksson   0155 - 21 29 83 

Sekreterare 

Bengt Osanius   0155 - 22 01 21 

Ledamöter 

Camilla Eriksson   0155 - 28 69 68 

Monica Gustafsson  0155 - 21 49 15 

Josefina Höglin   0739 - 49 10 49 

Kerstin Jonmyren   0768 - 07 94 95 

Suppleanter 

Fredrik Derefeldt   0762 - 41 40 68 

Kerstin Martinson  0155 - 21 85 41 

 

Ny adress och e-post 

Har du flyttat eller bytt e-postadress? 

Anmäl din nya adress eller e-postadress till 

Christel Eriksson 

Borgaregatan 15 C, 611 30 Nyköping 

christel.eriksson@nosff.org 

http://www.nosff.org
mailto:josefina.hoglin@nosff.org
mailto:camilla.eriksson@nosff.org
mailto:hakan.linderyd@nosff.org
mailto:christel.eriksson@nosff.se
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Lokalen 

Håkan har ordet 

_______________________________________________________________________________

Lokalen, som ligger på Borgaregatan 15, 

är en källarlokal med ingång från gården. 

 

Här kan du forska via SVAR, Arkiv Digital, 

Genline samt EmiWeb. 

 

Dessutom finns ett stort antal skivor såsom 

Sveriges dödbok 1901– 2009, Begravda i 

Sverige 2, Rotemannen, Nycopiaskivan, 

Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 

1970, 1980 och 1990, Smedskivan och 

Emigranten mfl. 

I lokalen finns också medlemstidningar från 

cirka 50 släktforskarföreningar över hela 

landet samt välfyllda bokhyllor med person– 

och lokalhistorisk litteratur.  

Block med ansedlar och olika antavlor finns 

även att köpa. 

 

 

Öppettider september - maj 

mån  9 - 17  (lunchstängt  12 - 13) 

tis - ons 13 - 16 

Vi är redan en bra 

bit inne i hösten. Vi 

har haft några 

frostnätter, men 

just när detta skrivs är det faktiskt lite 

brittsommarkänsla.  

 

Höstterminen fick som vanligt en rivstart 

tack vare de traditionella släktforskarda-

garna som i år hölls i Köping. I år hade vi 

eget bord i utställningshallen. De flesta i 

styrelsen var med. Släktforskardagarna 

blev en riktig publiksuccé med uppskatt-

ningsvis 6 000 besökare. Undrar hur 

många av våra medlemmar som var där? 

Ett referat från släktforskardagarna finns 

på sidan 12– 13. 

 

Den planerade utflykten i början av sep-

tember till nostalgimuseet Gråfors samlingar 

i Sparreholm fick tyvärr ställas in på grund 

av för få deltagare. Synd, men det var 

många olika evenemang som konkurre-

rade med varandra den dagen.      

Lite längre fram hade vi en träff i vår lokal  

där vår Camilla Eriksson under rubriken 

”Vad ska jag välja? Arkiv Digital, Genline 

eller SVAR” redogjorde för de olika pro-

grammen. Naturligtvis blev det inget enty-

digt svar på frågan vad man ska välja. Alla 

är bra på sitt sätt, men det blev en nyttig 

genomgång. 

Besök gärna vår lokal och prova själv! 

 
Kursen i läsning av gamla handstilar en 

septemberlördag med vår Christel Eriks-

son som ledare blev mycket uppskattad. 
 

3 oktober hade vi besök av Lars Ericson 

Wolke, professor, författare och tidigare 

chef på Krigsarkivet. Hans föredrag hade, 

som ni vet, rubriken: ”Soldatforska! Hur 

jag finner mina militära förfäder”. Man fick 

verkligen veta allt, från 1500- och 1600-

talens soldater till förhållandena i dagens 

försvarsmakt. Till er som inte var där kan 

jag rekommendera Lars Ericson Wolkes 

bok med samma namn som föredraget.   

Nu närmast ska vi besöka Krigsarkivet i 

Stockholm. Vad som sedan återstår av 

höstens program är föredraget om   

Fortsättning på sid 4 

http://www.svar.ra.se
http://www.arkivdigital.se
http://www.genline.se
http://www.emiweb.eu
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Glöm inte att meddela din nya adress till 

Christel Eriksson  

Borgaregatan 15 C 

611 30 Nyköping 

christel.eriksson@nosff.org 

 

 

Vid varje utskick får vi en del tidningar till-

baka med anmärkningen ”Adressaten 

okänd”. 

 

I de flesta fall är det omöjligt för oss att 

finna den nya adressen. 

Har du flyttat? 

Urban Sikeborg, Latin för släkthistoriker 

 

 

Ulf Berggren, Smedforska!  

Den senaste handboken från Släktforskar-

förbundet. Se AnKnytningen 3/13 för mer 

information. 

 
 

Smedskivan 8.  

Ca 250 000 personer finns med i denna 

version. 

 

 

Födda —Vigda — Döda. Eskilstuna kom-

mun. Version 4.  

Se sid 18 för mer information. 

 

 

Från och med 1 januari 2014 avslutas 

föreningens Plusgirokonto. Betalningar 

görs i stället till bankgiro 181- 49 46.  

Redan nu kan bankgirot användas. 

Nytt bankkonto! 

_______________________________________ 

_____________________________________

vallonforskning. Då får vi besök av 

ordföranden i Sällskapet Vallonätt-

lingar, Anders Herou. 
 

Jag hoppas nu bara att det kommer att 

fungera bättre med inbetalningarna av 

medlemsavgifterna i år än vad det 

gjorde förra året. 

I detta nummer av AnKnytningen finns 

ett inbetalningskort för medlemsavgiften 

för 2014. Det kommer också att finnas 

med i nästa nummer. Vi hoppas att 

detta ska vara tillräckligt så att vi inte 

ska behöva skicka ut en massa påmin-

nelsebrev som vi blev tvungna att göra 

förra året. Se för all del upp så att ni inte 

betalar medlemsavgiften två gånger! 

Som tidigare meddelats byter vi nu från 

plusgiro till bankgiro. Plusgirot fungerar 

dock 2013 ut. 
 

Jag önskar alla våra medlemmar en 

härlig höst! 

Fortsättning från sid 3 

15 år på Borgaregatan Nytt i lokalen 

_______________________________________ 

Själv tycker jag att det känns spän-

nande med den nya lokalen. Nu har vi 

äntligen en rymlig lokal som verkligen 

kan bli en träffpunkt för släktforskare. 

Det skulle förvåna mig om inte våra 

jourkvällar får nytt liv. Vi kommer också 

att kunna ha en del andra samlingar 

som temakvällar och dataträffar i egen 

lokal. Kanske kommer där att hållas 

kurser så småningom? 

Utdrag ur Håkan har ordet,  

AnKnytningen 3/1998 

 

Nu i höst är det alltså 15 år sedan vi 

flyttade in på Borgaregatan, och nog 

har väl Håkans förhoppningar om 

lokalens användbarhet uppfyllts! 

mailto:christel.eriksson@nosff.se
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Ålderdomliga ord och dess betydelseT 

Text: Christel Eriksson 

Kappe 

rymdmått, 1/32 tunna = 4,58 liter 

 

Kappland 

ytmått, 1/32 tunnland = 154,27 kvm 

 

Kar 

stort förvarings- och måttkärl för nedsaltade 

matvaror, för bryggning, blötning, buk m.m.  

rymmer ca 30 kannor, dvs. 78 liter 

 

Karat 

beteckning för guldhalt angiven i 24-delar 

(18 karat = 18/24 guld) 

 

Karbas 

piska flätad av läder eller med läderskaft 

 

Kardus 

brännbart omhölje för krutladdning till 

gevärs- eller kanonskott 

 

Karolin 

mynt av skiftande valör, präglat i guld 1606- 

24 och 1868-72, i silver 1664-1755 

 

Kartering 

belägga en handling med stämpelpapper 

eller stämpel 

 

Kgs Bfde 

(förkort) Konungens Befallningshavande 

 

Kittel  

(även) hushålls- och måttkärl om ca 125 

liter våtvaror 

 

Klamp   

järngryta, vanligen försedd med skaft; 

(även) trätoffel 

 

Knarka 

(även) knorra, knota, knarra 

 

Klensmedja 

smedja där man tillverkar och reparerar 

mindre järnsaker som t.ex. lås, nycklar  

Klippare   

liten, kraftigt byggd, livlig och snabb ridhäst 

 

Klockarbol / klockargård 

klockarens löneförmån i form av jord. Enl. 

1723 års prästprivilegier är den befriat från 

bl.a. gästning, inkvartering, dagsverken, 

skjutsningsskyldighet m.m. Från 1938 är 

klockaren ej längre byggnads- och under- 

hållningsskyldig på klockarbolen. 

 

Klove   

järnverktyg med två tänger eller käftar som  

håller fast det föremål man bearbetar 

 

Klubbhjul   

hjul bestående av en enda sammanhäng-

ande träskiva 

 

Kläde   

tvåskaftat, tätt ylletyg med filtaktig eller slät 

och blank yta 

 

Knape 

(även) lågadel ”knapadel” 

 

Knekthåll 

(mil) uppsättande och underhåll av knektar 

(särskilt fotfolk) för krigsmaktens behov, en 

på olika rotar fördelad skyldighet, även 

sammanfattande benämning på de rotar 

 som ingår i roteringen 

 

Knektindelning  

(mil) indelning av hemman till knekthåll 

 

Knektkontrakt 

(mil) mellan kronan och ett visst landskap 

eller län upprättat kontrakt, där landsdelen, 

mot befrielse från tvångsutskrivningar m.m. 

åtar sig på rotar fördelat ständigt knekthåll 

av viss storlek. Kontraktet anger rotens och 

knektens skyldigheter mot varandra. 

 

Knektskrivning 

(mil) utskrivning av någon som knekt; 

(även) benämning på avgift i samband med 

utskrivning av knekt. 
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Kofferdifartyg 

handelsfartyg 

 

Kogg 

(mil) större krigsfartyg under medeltiden 

 

Kokpanna 

kokkärl av koppar eller järn använt till mat 

lagning, brännvinstillverkning och förkok 

ning av kreatursfoder, 

Vid industriellt bruk till salt-, salpeter-, tvål  

och trämassakokning m.m. 

 

Kolla  

kärl utan lock av trä med handtag i sidan 

att mjölka i. 

 

Kolränta 

jordeboksränta i form av kol i Bergslagen 

och kringliggande skogstrakter 

 

Kommendörrulla 

(mil) förteckning över soldater som sänts 

på arbetskommendering 

 

Kona  

kvinna, först utan, senare med, dålig  

betydelse 

 

Kongenital 

(lat) medfödd 

 

Konservering 

soldat, präst eller dylikt om gifter sig med  

företrädarens i tjänsten änka och övertar 

dennes tjänst 

 

Konsistoriellt pastorat  

tjänsten tillsätts av domkapitlet genom om 

röstning i pastoratet  

 

Konstitutorial  

skriftlig fullmakt, t.ex. för att tillvarata en  

omyndig arvinges intresse 

 

Kontribution  

extraskatt, klasskatt som tas ut vid krigsut- 

brottet 1699. Den tas även ut 1714- 15 och  

upphör följande år 

 

Kontributionslängd  

längd över förmögenhetsskatt på fast och  

Lös egendom, avsedd att användas till Karl  

XII:s krig, är landsomfattande 

Konungssaker  

konungens del av utdömda böter 

 

Konventionsdaler  

utländskt mynt tillverkat i enlighet med viss 

konvention 

 

Kopparmyntfot  

införs 1625 och ger bl.a. 10 dalerplåten (vikt 

20 kg), upphör 1776- 77 

 

Korderoj  

tjockt, grovt tyg av hel- eller halvylle, använt 

till byxor och billigare finkostymer  

 

Korngäld  

spannmålsskatt, ersättning för skada som 

kreatur åstadkommit på växande säd 

 

Kornuta  

älskarinna, käraste 

 

Krasslare  

person som arbetar trögt, eller har svårt att 

dra sig fram 

 

Krigsadel   

adelsman som förvärvat sitt adelskap genom 

krigstjänst 

 

Krigsdenunciation 

(mil) krigsförklaring 

 

Krigsfolksordning  

en av Gustav II Adolf år 1619-20 fastställd 

förordning om hur utskrivning ska ske 

 

Krigsgärden    

extra krigsskatt 1713 

 

Kristningskläder  

dopdräkt 

 

Kristoffers landslag  

allmän benämning på en lagbok för lands- 

bygden som 1442 ersätter Magnus Erikssons  

landslag, trycks 1608 med utdrag ur Moseboken  

och används fram till 1734 då den nya lagen  

Införs 

 

Kredens  

skåp att förvara måltidskärl i, (även) litet  

eller stort, rikt utsmyckat dryckeskärl av  

silver, glas mm. med fot och lock. 
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Kreditmynt   

silver- och bronsmynt i kron- och öresvalörer 

(från 1873) 

 

Kronohemman 

ägs av kronan, brukas av åbo eller landbo 

mot arrende och ränta till kronan, kan säljas 

och ärvas. Kronobonde kan bli rusthållare 

och har rösträtt till riksdagen 

 

Kronofogde  

1687-1918 en kronans ämbetsman i varje  

fögderi, som hade uppsikt över allmän ordning  

och säkerhet samt hälsovård, bevakade  

kronans rätt i skatteärenden, handhade  

polisväsendet och förrättade uppbörd.  

 

Kronolotshemman  

kronohemman; lotshemman där endast  

änkan och barnen i rätt nedstigande led har  

besittningsrätt. Vid lotsens död anses  

hemmanet vara åboledigt åt obesutten lots  

 

Kronolänsman  

motsvarande nutida landsfiskal 

 

Kronorusthåll   

kronohemman som indelats till rusthåll 

 

Kronoskattehemman  

hemman som tidigare varit kronohemman 

och sedan köpts till skatte 

 

Kronosäteri  

kronan tillhörig lantegendom, som tidigare  

varit säteri, men genom reduktion eller dylikt 

tillfallit kronan 

 

Kronotionde  

de 2/3 av tiondet som 1527 dras in till 

stadsverket (gick tidigare till sockenkyrkan, 

fattiga och biskopen). Kronotionde utgår  

ursprungligen på all odlad jord. 

 

Kroppsplikt   

dömd till kroppsstraff 

 

K:r R:n   

(förkort) Kammarrätten 

 

Kruka   

(även) obestämt måttkärl mellan 3 och 8  

liter, använt främst vid mjölkhantering 

 

Kruthorn   

förvaringskärl för krut av horn, trä eller  

metall 

 

Kruttillverkning  

när salpeter används är receptet för svart 

krut: 75 % salpeter, 15 % träkol och 10 %  

svavel 

 

Krutved  

mantalsränta i Närke, ursprungligen bestå 

ende av ved lämplig för kolning till krutkol 

 

Krögarhemman  

hemman med skyldighet att hålla krog 

 

Kröningspenning  

silvermynt som är präglat till minne av en 

kröning, t.ex.  

 

Kröningsskatt   

extraskatt som från början av 1600-talet tas 

ut när en regent skall krönas 

 

Krönt   

stämplad med kronmärke efter kontroll av 

mått, mål och vikt 

 

Kullbytta   

mjölkbytta med ett handtag 

 

Kullgryta   

gryta utan fötter 

 

Kum   

större behållare eller kar av trä för vatten, 

säd och dylikt 

 

Kungsgård 

ett stort jordbruk där allmogen har dags- 

verksskyldighet. År 1810 upphör skyldigheten.  

Kungsgården brukas under 1800-talet av  

skatte- och kronobönder, som slipper dags- 

verken. Kungsgården är ursprungligen  

anslagen till vistelseort och nattläger åt  

kungen vid dennes resor i landet 

 

Kvalificerat dödsstraff  

ett på dödsstraffet tillagt straff, t. ex. avhug-

gande av höger hand 

 

Kvarnsedel    

en sedel som spannmålsägare måste ha för 

att få mala sin säd 
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_______________________________________________________________________________________ 

Kvarntull   

en specialskatt som införs 1625 på varje 

tunna säd som mals, kombineras senare 

med fasta avgifter per person och övergår 

1635 till mantalspenningar (kvarntullsman-

talspenningar) 

 

Kvarter   

våtvarumått och dryckeskärl för öl och 

brännvin rymmande ¼ stop = 3,3 dl 

(även) längdmått ¼ aln = 59,4 cm 

 

Kyller   

(mil) soldatrock av läder med skyddande 

krage 

 

Kyrass   

(mil) krigarrustning, speciellt för ryttare 

 

Kyrkbänkspenningar  

avgift för egen kyrkbänk 

 

Kyrkofred  

stadgad rättssäkerhet och okränkbarhet för  

kyrkbesökare och för gudstjänstens helgd 

 

Kyrkoplikt  

skriftermål eller bikt för den som brutit  

mot kyrkans lära eller det världsligas lag.  

Den dömde erkänner sin skuld och får  

förlåtelse. Till 1686 dömer den kyrkliga  

myndigheten och den dömde måste åter- 

upptas inför församlingen. Åren 1686 till  

1855 dömer den världsliga domstolen till  

uppenbar kyrkoplikt för vissa brott, varefter  

den dömde återupptas i församlingen 

 

Kyrkotukt  

kyrkans övervakning av tro och levnad.  

Kyrkotukten avser att bevara, respektive  

återställa den kyrkliga gemenskapsord- 

ningen med disciplinära åtgärder 

 

Kyrkstock  

straffredskap i eller vid kyrkan  

 

Kyrktagning  

kvinnans återupptagande i församlingen  

efter barnafödsel. Enligt 1686 års kyrkolag  

skall kyrktagningen ske efter sex veckor;  

den upphör 1948 

 

Kyrkvaktare/kyrkstöt  

svarade för kyrkans städning m.m. samt 

för ordningen under gudstjänsten 

 

Kyrkvärd   

två i varje församling, tog upp kollekt och 

biträdde vid nattvardsgång  

 

Kämnär  

ledamot av kämnärsrätten, som till 1849  

var städernas lägsta rättsinstans, där  

enkla mål avgjordes 

”Kökspigan vid Nynäs Anna Maria Anders-

dotter har varit på besök hos sin Moder och 

anhörige i Skebol och under resan därifrån, 

ensam roende i en Båt, omkommit i öppen 

sjö på Tvären och icke återfunnen. 

25 år 8 månader. 

 

Efter 5 dagars fruktlöst sökande, blef ofvan-

nämnde Piga Anna Maria Andersd:r såsom 

död angifven, men d: 8 Juli framkom hon 

lefvande utur ett gransnår, där hon under 

denna tiden dolt sig munter och glad, utan 

att gifva någon rimlig upplysning om händel-

sens beskaffenhet”  

 

(Bälinge, C:4, sid 546, 1809 3/7). 

Kökspigan som försvann Medverka i SN! 

Hej alla! 

 

Jag heter Malén Eneberg och är redaktör 

för Personligt (familjesidan) på Söderman-

lands Nyheter. 

 

Jag vill gärna få in berättelser med anknyt-

ning till SN:s spridningsområde (Nyköping, 

Oxelösund, Trosa, Gnesta). Vill du själv 

skriva (cirka 2500 tecken)? Känner du nå-

gon som du tror skulle vilja? Eller kan du 

hjälpa mig att få ut en efterlysning? 

 

Hör av dig - via mejl eller telefon 

malen.eneberg@sn.se 

0155 – 767 39 

mailto:malen.eneberg@sn.se
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Gravstenen i Mörbylånga 
Text: Maj-Britt Andersson 
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Jag började släktforska 1995 genom att gå 

en släktforskningscirkel ledd av Anders 

Stenberg. Det var väldigt roligt och spän-

nande. På den tiden var det microfiche 

från Svar och så resor till landsarkiven i 

Uppsala och Vadstena och Släktforskarnas 

Hus i Leksand som gällde. Det roligaste var 

nog alla resorna till anfädernas hemtrakter 

och att skaffa litteratur. 

 

I Småland är det roligt att forska. Där finns 

så många duktiga släktforskare. Jag är 6-

männing med en —Stig Östensson. Man 

kan få veta mycket, om man hittar allt som 

han har skrivit. 

När jag började utforska mina småländska 

rötter fick jag nys om Sven Bankeströms 

böcker om Kristdala och Veine Sjöös bok 

om fem byar i Kristdala. Genom dem fick 

jag flera generationer bakåt. Stopp blev 

det när jag kom till Per Silkelock, död 

1626. Namnet var så tjusigt, tyckte jag. 

Vad som doldes bakom det var i många år 

höljt i dunkel.  

Så småningom tycktes det som att några 

forskare fått fram något om honom. Det 

var inte bara en ryttare med det namnet 

utan också en far som var handelsman 

och rådman i Kalmar och han var gift med 

knekthövitsmannen Jöns Gustafssons dotter. 

 

Medeltidsforskaren Roger Axelsson och 

hans morbror Birger Einarsson gav år 

2001 ut Humlenäsboken. Boken handlar 

om släkten som bott i Humlenäs vid sjön 

Hummeln plus flera generationer bakåt. 

Där finns mina anor med. I kapitlet ”Jöns 

Gustafssons anor i 15 led” leds dennes 

rötter bak till Folkungaätten och till slut till 

kung Knud den helige av Danmark. 

 

Det här upptäckte jag när vi 2011 fick 

barnbarnets dator och installerade AD 

Online. 

 

När jag började forska på Per Silkelock fick 

jag reda på Humlenäsboken, beställde den 

via fjärrlån till vårt fina bibliotek hemma i 

Oxelösund och skrev sedan av alla mina 

anor. 

 

 

Om en ana, Peter Folkesson, stod att hans 

gravsten från 1300-talet var bevarad i Mör-

bylånga kyrka. 
”Så spännande, undrar hur den ser ut”, 

tänkte jag. Vi har slutat med långfärder i en 

bil så jag kan inte åka och titta på den själv. 

Genom en bekant vars dotter bor i  Mörby-

långa fick jag papperskopior av foton på 

gravstenen. 

 

Peter Folkesson var belagd 1341 och 1347 i 

Mörbylånga. Han tillhör Rossviksätten, som 

kallas så för att många i släkten har haft 

gården Rossvik i sörmländska Husby-

Rekarne som sätesgård. Ätten har en båt i 

sitt vapen. 

Rossviksätten dog ut på svärdssidan i 

mitten av 1400-talet och på spinnsidan 50 

år senare. 

 

Peter Folkessons begravningsplats var i ko-

ret och hans vapen var målat på kyrk-

väggen. Gravstenen togs sedan bort när 

kyrkan byggdes om och fick troligen platsen 

i vapenhuset. Lite skadad blev den vid bort-

tagningen, men det är roligt att den inte 

blev kasserad utan står där som minnes-

märke från 1300-talet. Inskriften är enkel 

men tillräcklig. Födelse– och dödsår var 

kanske inte vanligt att man satte dit. Man 

undrar om han överlevde digerdöden som 

härjade omkring 1350. Och hur gammal var 

sonen Folke när fadern dog? 

 

Det är inte så mycket jag vet, men det går ju 

att läsa om tiden och så får man fantisera. 

Samtida var kung Magnus Eriksson och he-

liga Birgitta. De är verkligen omskrivna, så 

där får man ju veta lite om tillståndet i lan-

det. 

 

Peter Folkessons far och mor har man inte 

fått fram något om, men hustrun Hafrid 

Glysings anor är kända. Den bifogade antav-

lan avslutas med Ulfhild Sigtryggsdotters far 

Sigtrygg Bengtsson. 

 

Ytterligare fakta om anorna hittade jag i Ab-

raham Ahlqvists Ölands historia och Sölve 

Gardells Gravmonument från Sveriges me-

deltid.  
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Släktforskardagarna i Köping 
Text: Håkan Linderyd     Foto: Camilla Eriksson 

är klart kommer förbundet att dra igång 

nästa stora projekt som ska handla om 

bouppteckningsingresser. 

 

 

Efter detta informationsmöte bjöd förbun-

det på kaffe och sedan var det dags för 

Riksstämman, det vill säga Släktforskarför-

bundets årsmöte för verksamhetsåret 

2012. Christel Eriksson och undertecknad 

var vår förenings ombud. 137 ombud från 

cirka 80 föreningar från hela landet deltog, 

vilket var betydligt fler än förra året. Stäm-

man flöt på bra och avverkades på två och 

en halv timme. I verksamhetsberättelsen 

framgick bland annat att förbundet nu be-

står av 170 föreningar. 96 föreningar har 

ökat sitt medlemstal eller har samma med-

lemstal medan 71 föreningar har tappat 

medlemmar. Förbundet hade 57 893 med-

lemskap, vilket dock inte är detsamma som 

medlemmar. Många är ju medlemmar i 

flera föreningar och räknas då flera gånger. 

Förbundets ekonomiska resultat visade på 

minus 365 000 vilket ändå får anses som 

ett bra resultat eftersom det var budgeterat 

ett underskott på 1 200 00 kronor. Förbun-

det har en flerårsbudget och trots årets mi-

nus ser det hela stabilt ut. 

Nyvalda i styrelsen blev Ingrid Månsson 

Lagergren, som nu gör comeback i styrel-

sen och Peter Wallenskog, den person som 

en gång i tiden drog igång Genline, det pro-

jekt som helt förändrade villkoren för släkt-

forskarna.  

 

Efter stämman bjöds ombuden på en 

högklassig buffé i restaurang Culinaren i 

Köpings Folkets Hus. 

 

Det blev en tidig lördagsmorgon på vårt 

hotell i Västerås. Klockan åtta skulle vi vara 

på plats i Köping och göra iordning vår 

monter i utställningshallen. Vi hade ett 

ganska stort bord som vi delade med våra  

I år arrangerades de så kallade släktforskar-

dagarna i Köping under veckoslutet 23-25 

augusti. Arrangör var Västra Mälardalens 

Släktforskarförening som har Köping, 

Arboga och Kungsör som sitt upptagnings-

område. Temat för släktforskardagarna var 

”Bergslagen och järnet”. Undertecknad har 

väl inte direkt förknippat Köping med Bergs-

lagen, men nu fick jag till exempel lära mig 

att Köping kallas ”porten till Bergslagen” 

och att Köping varit en viktig utskeppnings-

hamn för produkter från Bergslagen.  

Att Köpings store son är Carl Wilhelm Scheele 

visste jag däremot och nu har jag också be-

undrat hans staty som står mellan torget 

och kyrkan. 

 

Köping är ingen stor kommun, har runt 

24 000 invånare varav cirka 18 000 bor i 

tätorten, Antalet hotell är inte så stort så jag 

och ytterligare några NOSFF-are bodde på 

hotell i Västerås istället.  

 

Årets släktforskardagar hade en delvis an-

nan utformning än den vanliga. Det ordna-

des ingen ordförandekonferens och inte hel-

ler någon redaktörskonferens. Istället in-

bjöds till en timmes information om vad som 

händer och sker i Släktforskarförbundet. Där 

informerades bland annat om den stora om-

arbetning som Rötter, förbundets nättidning, 

nu genomgår. Nya Rötter ska bli mer använ-

darvänligt med förbättrade funktioner. Så 

ska medlemsföreningarna lyftas fram. Nya 

Rötter kommer också att ha högre driftsä-

kerhet. Ta del av Rötters utbud på 

www.genealogi.se! 

 

”Sveriges dödbok 1901-2013” kommer ut 

2014 och ska då vara komplett. Förbundet 

planerar man också att ge ut flera nya hand-

böcker. Nyligen gavs ”Smedforska!” ut, som 

är nummer fem i serien och snart kommer 

en handbok om resande och en om man-

talslängder. När projektet Sveriges dödbok 

http://www.genealogi.se/
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vänner från Eskilstuna-Strängnäs-föreningen 

och Katrineholm-Flen-Vingåker-föreningen. 

Klockan nio invigdes släktforskardagarna 

med musik och tal av Västmanlands läns 

landshövding Ingmar Skogö, Köpings kom-

munalråd Elisabeth Salomonson och Släkt-

forskarförbundets ordförande Barbro Stål-

heim. Så var det hela igång. 

Det fanns 59 utställare vilket var lite färre 

än förra året i Gävle. Släktforskarförbundet 

hade som vanligt bästa platsen. Så fanns 

där huvudsponsorn Arkiv Digital, DIS med 

flera av sina regionföreningar, Ancestry, där 

numera Genline ingår och så alla vi andra. 

Vi hade god bemanning vid vårt bord. Vi var 

sju personer som turades om. Vi hade 

många intresserade besökare och vi sålde 

ett antal Nycopiaskivor. 

 

Det hölls 24 föredrag under de båda dagarna. 

Oftast fanns det två samtidiga föredrag att 

välja på. Namnkunnigast av föredragshållarna 

var Dick Harrison som drog fulla hus båda 

dagarna. Själv hann jag bara lyssna på ett 

föredrag, Kalle Bäcks ”Byn, gården och 

människan på 1800-talet”.  

På lördagskvällen var jag med på festmid-

dagen som också hölls på restaurang Culi-

naren. Där delades ett antal utmärkelser 

ut. Den finaste, Victor Örnbergs heders-

pris, tilldelades Carl Szabad, som var en 

synnerligen välförtjänt pristagare. Carl Sza-

bad är ju mannen bakom Sveriges dödbok, 

befolkningsskivorna och flera andra data-

baser. Det kan också nämnas att Eskil-

stuna-Strängnäs släktforskarförening fick 

pris för ”årets arbetsinsats”: de har regi-

strerat och fotograferat 21 600 gravste-

nar! 

 

På söndagen fortsatte föreläsningarna och 

utställningarna. Vi passade på att handla 

lite till föreningen vilket redovisas på 

annan plats i tidningen. 

 

Släktforskardagarna drog mycket folk. På 

lördagen kom över 4 000 besökare och på 

söndagen runt 2 000. En eloge till Köping 

för bra arrangemang!   
 

Nästa år är det Karlstad som gäller. 

Många stannade till vid Arkiv Digitals monter. 
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Kristoffer Hierpe 
Text: Camilla Eriksson 

En av de mer fascinerande, men också 

skrämmande, aspekterna med släktforsk-

ning, är att man aldrig blir klar. Det finns 

alltid källor man inte undersökt och lösa 

trådar kvar att knyta ihop ”senare”.  

Jag var klar med mina båda omarbetade 

texter1 om släktkretsen kring landbofog-

den Håkan Gustafsson Hierpe på Gädde-

holm i Trosa lfs och hans hustru Susanna 

Kristoffersdotter Raphuen i  mitten av juli 

2009. De ingick i min bok Den enarmade 

kyrkoherden, och när jag skickade in 

manuset till tryckeriet i augusti visste jag 

inte att artiklarna under den gångna 

månaden hunnit bli inaktuella. 

 
Jag har inte kunnat bekräfta uppgifterna 

om dödsfall, vigslarna eller barnens föds-

lar i några kyrkböcker. Inte heller har jag 

lyckats återfinna någon dödsnotis för 

Kristoffer Hierpe. Den delen av hans själv-

biografi känns ändå trovärdig. Detsamma 

kan inte sägas om den avslutande delen 

om Lantmätarens skägg, som publicera-

des i AnKnytningen 1/2013. 

 

 

Projekt Runeberg 

Sedan 1992 digitaliserar Lysator, Linkö-

pings universitets datorförening, äldre 

nordisk litteratur på runeberg.org. 

Projektet är döpt efter Johan Ludvig Rune-

berg, mannen bakom Fänrik Ståls sägner, 

som var ett av de första digitaliserade ver-

ken.  Ett av kraven är att upphovsmannen 

till verket ska ha varit död i över 70 år. 

Sedan 1998 digitaliseras huvudsakligen 

faksimilutgåvor.  

Här finns mängder med kultur- och 

personhistoriskt intressanta verk att bota-

nisera i. 

Ett av dessa är Samlingar i Landtmäteri. 

Tredje samlingen. Bilder ur landtmätar-

nes lif från 1902 som tillkom i samlingar-

na 28 juli 2009, alltså ungefär två veckor  

efter att jag skrivit klart mina artiklar. Att  

materialet fanns fick jag veta nyårsafton  

2009 av min nyfunna släkting Fredrik. Som  

framgår av det följande så blev det ett  

ganska extatiskt nyårsfirande för min del! 

 

 

_________________ 

 

Anteckning, som efter min död kan vara  

mina efterlämnade till rättelse, af ordinarie  

landtmätaren i Skaraborgs län Kristofer  

Hjerpe.  

 

 

Skolgång och föräldrarnas död 
 

Anno 1664 den 5 Maj blef jag född hit till  

världen af ärliga och kristliga föräldrar. Min  

salig fader Håkan Kristofer Hjerpe var Riks- 

rådet och Riksskattmästaren Högvälborne  

Baron Herr Sten Bielkes Befallningsman  

öfver Gäddeholm och Örboholms gårdar  

med dess underliggande gods. Min salig  

kära moder var äreborna och dygdesamma  

matrona, hustru Susanna Kristofersdotter  

Raphun, som blef död 1676 den 18  

Augusti.  
 

Min salig fader blef död år 1678 i Stockholm,  

när jag var tolf år. Under den tiden höll  

mina kära föräldrar mig, sedan jag blef så  

stor, fyra år i skola i Stockholm. Dessutom  

gick jag 1 1/4 år i tysk skola hemma i Riks- 

skattmästarens hus med hans söner Herrar 

Karl och Ture Bielke, och som min käre  

fader var en mycket sjuklig man behäftad  

med lungsot, tänkte han att hålla mig i räk- 

ningsskolan, det han ock gjorde i Nyköpings  

stad ett år. 

 

Emellertid blef min käre fader allt svagare,  

dels af sorg efter min salig moder, dels  

ansatte hans svåra sjukdom, ty tog han  

mig ifrån skolan tillika med min k. broder2,  

som han låtit lära bokhålleri. Han reste  

så åt Stockholm, hvarest han hade sin  

egen gård på Ladugårdslandet, att låta  

runeberg.org
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kurera sig af Doktor Hereus, som därjämte  

var apotekare, den han dagligen brukade,  

men blef där inom sex veckors förlopp i  

Herranom afsomnad. Vi barnen läto svepa  

liket i Stockholm, samt föra det tillbaka på  

landet igen till Stene gård, hvarest mina  

föräldrar bodde och hade sin graf i Trosa  

sockens kyrka, där de bägge ligga begrafna. 

 

 

 

I lantmätarlära  

 

Anno 1679 den 4 April kom jag i lära hos landt- 

mätaren Magnus Fillmer i Sörmland, hvarest  

jag var med honom, såväl som i Östergötland,  

på många förrättningar. År 1681 följde jag med 

honom åt Skåne, dit han med flera landtmä- 

tare blef förordnad, att revidera landet efter  

Högtsalig Konung Karl XI:tes krig i Skåne.  

Ingen af landtmätarne kom dock då dit, mer  

än min husbonde.  

Emedan det var något sent på hösten, fick  

han lof af salig Grefve Ascheberg, som då var  

Guvernör i Malmö, att resa hem igen öfver  

vintern. Vi kommo tillbaka vid Tomesmässo- 

tiden hem till Tomtsäter i Sörmland3. 

 

 

År 1682 i Mars månad fick min principal full- 

makt på ordinarie landtmätarebeställningen  

här i Skaraborgs län, då jag följde med honom  

hit. Landshöfdingen Gabriel Kurck hade fått  

afsked; och Polikarpus Cronhielm var då här  

såväl som i Älfsborgs län, för att inrätta  

Knekthållen. Till honom fick min salig husbonde  

adressbref, att installeras i beställningen här i  

Skaraborgs län, då Vi först antogo beställning  

och aftagning på Götala, hvarest öfverste  

Celo då bodde. 

 

År 1683 blef öfverste Gustaf Hård förordnad  

till vice Landshöfding, och år 1684 kom  

Landshöfdingen Pehr Örneklou som ordinarie  

Landshöfding hit till länet. 

 

 

Extra ordinarie lantmätare 
 

Vid samma tid blef extra ordinarie landtmätare  

tillsatta, då jag vid åtskilliga förrättningar blef  

brukad som extra ordinarie landtmätare,  

hvilket mina order utvisa, och var lönen därvid  

 

150 daler silvermynt. Dem drog Fillmer i sin  

pung, men lönte mig och Edvard Bratt, som  

tillika med mig tjänade som extra ordinarie,  

hvardera 50 daler. Det öfriga drog Fillmer till  

sig för kosten öfver vintern (om sommaren  

födde vi oss själfva). Emellertid omtänkte  

jag mig, på det jag skulle få den bestådda  

lönen allena, medan Edvard Bratt tog afsked.  

Helst som min principal var mycket sträng  

mot mig och icke ville förbättra min lön, då  

jag blef allena extra ordinarie, anbefalld att  

aftaga alla säterier här i länet med underlig- 

gande rå- och rörshemman, jämte refning af  

400 förmedlade hemman. 

 

 

Bröllopsdags! 
 
Jag begaf mig i äktenskap år 1686 med dyg-

desamma jungfru Anna Larsdotter, hade 

bröllop i Fredsbergs prästgård år 1686 om 

hösten och flyttade med henne år 1687 till 

Riksbergs gård, hvartill min hustru äfven var 

arftagerska. Jag löste ut alla de andra 

arfvingarna, så att jag var enrådande om 

3/4 i skattebördan, och bodde jag där i 20 

års tid med min salig hustru. 

 

Under denna tid kom Landshöfdingen Cron-

hielm hit till länet, och lät han mig refva åt-

skilliga boställen under infanteriet i Vassbo. 

Slutligen beslöts att alla rusthållen först un-

der Vassbo kompani vid lifregementet, se-

dan 1689 under hela Västgöta kavalleri 

skulle refvas. Då blef förmedelst en skogs-

kommission, som förestods af hans excel-

lens Grefve Stålarm, min gamle principal 

Fillmer förordnad, jämte Häradshöfdingen i 

länet, att följa kommissionen.  

 

Efter Kongl. förordning skulle en häradshöf-

ding och en landtmätare från annat län 

blifva hit förordnade, att antaga hvar sitt 

kompani. Jag hade med mig vid Kåkinds 

kompani en häradshöfding från Älfsborgs 

län, välborne herr Gustaf Edelstierna. När 

jag nu hade refvat det och kom till Mari-

estad till hans Nåde landshöfding Cronhielm 

med attestatum därifrån, blef jag strax för-

ordnad, att antaga Vartoffta kompani, hvil-

ket Ryttmästare Johan Pauli hade. Där 

aflöste jag landtmätare Brothagen, som då 

varit med gamle Assessor Ehrencrona, samt  
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flyttats från majorens kompani och till Var-

tofta komp. Jag mätte refnings-kommission 

hos kornetten Friberg på Säran, då landtmä-

tare Brothagen fick afsked, emedan han 

allenast refvat tre rusthåll i Fridene. Sedan 

refvade jag  a l la  rusthå l len  i  

hela kompaniet.  

 

 

Examination i Stockholm 

 

När det var beställdt, och jag kom till hans 

Nåde Landshöfdingen, sade han mig att 

resa till Stockholm  och låta mig examineras 

vid Kongl. Landtmäterikontoret hos öfverdi-

rektören, Baron Herr Karl Gripenhielm, 

såväl som min lärprincipal Fillmer, som var 

ordinarius.  

År 1691 om vintern begåfvo vi oss bägge in 

till Stockholm och undergingo våra examina. 

Då min principal reste därifrån, sedan han 

varit där i 6 veckor, blef jag ändå kvar efter 

i 6 veckor och lät lära mig mycket, som jag 

tillförene aldrig lärt af min principal. 

  

Jag var alltså i 12 veckor i Stockholm, innan 

jag fick fullmakt af högl. kongl. kammar kol-

legium, daterad den 2 Maj 1691, jämte 

adressbref af Kammaren till Landshöfding 

Cronhielm. 
 

Sedan blef jag beordrad att verkställa flere 

geometriska aftagningar, såväl som byten 

emellan Kongl. Maj:t och Kronan samt 

adeln, jämte åtskilliga andra oräkneliga 

sysslor.  

Ljuskrona i Trosa lfs kyrka, skänkt av  Susanna Kristoffersdotter Raphouns barn. 

Foto: Lennart Hallberg 



 

17 

_______________________________________________________________________________________ 

 Ännu en dygdesam jungfru 

 

Emellertid blef min salig kära hustru i Her-

ranom afsomnad den 30 December 1716, 

då jag lefvat med henne i största kärlek i 30 

år, och aflat tillsammans 12 barn. Af dem 

lefva ännu 7, men de andra äro afsomnade.  

 

Jag begaf mig åter i äktenskap år 1717 den 

29 Oktober med min nuvarande hustru, som 

då var jungfru dygdesamma Stina Gunthelia, 

och stod vårt bröllop på Svaneberg i Bred-

säters socken.  

 

År 1721 den 1 Mars blef jag med Kongl. full-

makt försedd på ordinarie landtmätartjäns-

ten i Skaraborgs län, som jag med största 

trohet förvaltade till den 6 September 1732, 

då mina krafter, som af stora strapatser voro  

uttömda, icke längre ville räcka till. Jag be-

gärde då hos Hans Maj:t ett nådigt afsked 

med önskan, att fortfarande få njuta min 

halfva ordinarie lön. Detta beviljades mig i 

min lifstid, i mitt afskedspass med kunglig 

hand. Jag har alltså tjänat i tre Konungars 

och en Drottnings tid, samt under tio Lands-

höfdingars kommando.  

 

1 Se tidigare artiklar i AnKnytningen om släkt-

kretsen:  

Vem var Susanna (4/2005),  

Kornetten Sven Stare (1/2006)  

samt Adelheid de Neve (3/2008). 

2 Brodern bör vara blivande slottsbokhållaren 

Petter Galle. 

3 Närmare bestämt i Runtuna socken. 
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Eskilstuna-Strängnäs släktforskarförening 

har släppt version 4 av sin CD över födda, 

vigda och döda i Eskilstuna kommun. 

Skivan omfattar ca 350 000 poster fram 

till sekretessgränsen, 1942.  

 

Exakt vilka församlingar som registrerats 

och under vilka tidsperioder, framgår på 

www.essf.se/forsaljning/.  

 
Skivan kostar 300 kr för medlemmar och 

400kr för icke-medlemmar. Uppgradering 

av  äldre version kostar 100 kr. 
 

Som framgår på annan plats i tidningen 

har NOSFF köpt ett exemplar av CD:n, som 

alltså finns tillgänglig i vår lokal. 

 

 

 

________________________________________ 

Släktforskarnytt 

Arkiv Digital har snart filmat klart kyrk-

boksmaterialet, och fotograferar nu 

sockenstämmoprotokoll, flyttattester, 

bouppteckningar (med register i förekom-

mande fall!), domböcker mm. 

 

Porträttgallerier finns det i stort sett hur 

många som helst. Det är svårt att gå på 

loppis utan att snubbla över ett eller ett 

par, och oftast kostar de inte särskilt 

mycket.  
 

Jonas Magnusson i Uppsala har i några år 

samlat personregister till olika porträttgal-

lerier för att göra det enklare att hitta upp-

gifter om ens släktingar. 

I Diskulogen nr 102 redogör Magnusson 

utförligt för porträttgalleriernas historia. 

På www.cognatus.se/nomagoinnehall.php 

finns personregistren till ett 80-tal böcker 

http://www.essf.se/forsaljning/
http://www.cognatus.se/nomagoinnehall.php
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Från Nyköping 

 

Birgitta Andersson 

Leif Dahlberg 

Anita Eriksson 

Barbro Jansson 

Britt Skog 

Jan Erik Wästervall 

Birgitta Ålund 

 

Sören Bergkvist från Björkvik 

Lotta Pettersson från Västerljung 

Skivan innehåller uppgifter om alla födda, 

vigda och döda från cirka 1665/70 till 

1861 i de drygt 30 församlingarna i Nyköpings 

gamla storkommun, från Tunaberg i söder 

till Gryt i norr, från Kila i väster till Trosa i 

öster, totalt nästan 318 000 poster! 

 
Skivan kostar 350 kr för medlemmar och 

450 kr för icke-medlemmar. 

 

Beställ skivan genom att sätta in summan 

på plusgiro 66 86 17– 4 eller bankgiro 

181 - 49 46. Glöm inte att uppge namn 

och adress. 

Nya medlemmar 

Nycopiaskivan 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Glöm inte att betala 

medlemsavgiften för 2014 

 

Bankgiro 181—4946 
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AnAkuten 
 

Måndag 18/11, 20/1, 17/2, 17/3 

kl  18 - 20 i föreningslokalen. 

Har du kört fast i forskningen? Är det svårt 

att tyda kråkfötterna i kyrkboken? Kom med 

dina problem till AnAkuten där erfarna forskare 

finns på plats för att hjälpa till. 

 

 

Disgenkurs för nybörjare 

 

Lördag 16/11 kl  9 – 16 i föreningslokalen 

Kurs med Kurt Gustavsson 

Medtag egen dator. 

Kostnad: 400 kr/person inkl lunch 

Obs! Max 6 deltagare. Först till kvarn. 

Anmälan till Christel Eriksson  21 29 83    

christel.eriksson.nosff.org 

 

 

Vallonforskning 
 

Torsdag 28/11 kl  19 i föreningslokalen. 

Föredrag av Anders Herou, ordförande i  

Sällskapet Vallonättlingar. Han berättar om 

valloner och vallonforskning. 

 

 

Krigsfångar i Sverige under stora 

nordiska kriget 1700– 1721 
 

Torsdag 16/1 kl 18 i NK-villan 

Föredrag av Håkan Henriksson, arkivarie vid 

Örebro ArkivCentrum.  

Under det stora nordiska kriget fanns ca 800 

kosackiska fångar i Sverige. De flesta var 

dock inte ryssar utan ukrainare, och utväxla-

des efter fredsslutet 1721 

Anmälan till Christel Eriksson 21 29 83    

christel.eriksson.nosff.org 

Träff för nya medlemmar 
 

Söndag 26/1 kl 14 i föreningslokalen. 

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna 

till en träff i vår lokal på Borgaregatan 15. 

Inbjudan riktar sig inte bara till helt nya 

medlemmar, utan även till er som varit 

med ett tag men känner att ni vill veta mer 

om föreningen. 

Vi berättar om föreningens verksamhet 

och visar upp vad som finns i lokalen. 

Sedan allmän frågestund. 

Vi bjuder på fika.  

 

 

Byn, gården och människan 

under 1800-talet  
Torsdag 13/2 kl 19 i Koordinaten, Oxe-

lösund 

Föredrag av Kalle Bäck 

Anmälan till Christel Eriksson 21 29 83    

christel.eriksson.nosff.org 

 

 

Årsmöte 

Avklädd, påklädd. Mode och moral på 

badstranden under 150 år  

 

Föredrag av Ingegerd Wachmeister 

Torsdag 6/3 kl 19 I NK-villan. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Vi bjuder på förtäring. 

Mer information senare. 

 

 

 

Släktforskningens dag 
 

Lördag 15/3 

Mer information senare 

 

 

Vi reserverar oss för ändringar. För senaste information om kommande evenemang 

och aktiviteter, se alltid vår hemsida www.nosff.org, som uppdateras löpande. 

Kommande program 
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