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Äntligen i mål
Med gemensamma krafter har ett 
femtital släktforskare i Västmanland, 
som första län, lyckats renskriva alla 
namn på dem som dött i Västman-
land mellan 1901 och 1947. Det blev 
nästan 100.000 poster. Jag tackar 
alla som dragit sitt strå till stacken, 
och hoppas att 
vi kan glädjas åt 
en mycket bra 
”Dödskiva 5” 
när Släktforskar-
dagarna går av 
stapeln i Örebro 
28-29 augusti. 
Som alltid när 
det gäller andra-
handsuppgifter 
gäller det na-
turligtvis att kontrollera uppgifterna 
i originalkällan då du hittar något 
intressant.

Jag har gjort lite statistiska be-
räkningar och funnit att barnadöd-
ligheten var ganska hög även under 
början av 1900-talet. Nästan 20% 
dog innan de fyllt 18 år, med en liten 
övervikt för pojkarna. Det var även 
betydligt fler änkor än änklingar, 
17% mot 11%. De ogiftas skara var 
16%, lika många kvinnor som män. 
Att notera är att cirka 150 personer 
av vardera könet var frånskilda. Till 
sist kan konstateras att det var 7 
personer som var över 100 år när de 
avled.

I detta nummer har vi flera efter-
lysningar. En av dem är från en man 
i Amerika, och den visar på ett ex-
empel där den emigrerade släktingen 
bytte namn flera gånger. Det var inte 
helt ovanligt. Detta gör det natur-
ligtvis ännu svårare att spåra sina 
svenska anor. Med lite tur kanske det 
finns någon som kan identifiera man-
nen på de publicerade fotografierna.

Vi kan glädja oss åt att en av våra 
medlemmar, Gunilla Zimmermann, 
fått ett kulturstipendium på 20 000 

Året gick för fort
Vi rättar: Arosiana nr 3-2009 är av 
årgång 16 – inget annat!

Ulla Olsson 
Narvavägen 32B,  Västerås 

Börje Öhrling 
Breds-Hällby 2,  Enköping 

Lisbeth Söderberg 
Tunbyvägen 69 A,  Västerås 

Ingegerd Carlsson 
Stentorpsgatan 22 A,  Västerås 

Margareta & Hans Pettersson 
Visthusgatan 81,  Västerås 

Christina Hofberg 
Rosenhällsgatan 3D,  Eskilstuna 

Kerstin Lindberg 
Bogvägen 3,  Västerås 

Ingrid Norman
Backvägen 1C,  Skultuna

kronor för sin undersökning av den 
tyskspråkiga invandringen till Väs-
terås. Gunilla berättade ju om sin 
forskning på ett medlemsmöte den 
3 september. Vi gratulerar till stipen-
diet.

Vid mötet i Bergslagssamverkan 
i februari, där de flesta släktforskar-
föreningarna i Bergslagen deltar, 
nominerades Jan-Henrik Marinder, 
från Ludvika och Västerbergslagens 
Släktforskarförening, till ledamot 
i Släktforskarförbundets styrelse. 
Eftersom Birgitta Larhm från Avesta 
inte ställer upp till omval, hoppas vi 
att valberedningen godtar vår nomi-
nering.

Har du något förslag till en mo-
tion till Förbundet är det hög tid att 
lämna in den. Skicka den i så fall till 
någon i klubbens styrelse, så vi kan 
behandla den innan vi förmedlar den.

Läs om Rötters Vänner på 
www.genealogi.se. Under mars-maj 
pågår en värvningskampanj. Om du 
vill bli medlem och stödja Rötter 
med 100 kronor, tar du kontakt med 
någon i styrelsen. För varje ny med-
lem får klubben en lott, och sedan 
är det bara att hoppas på en vinst, 
som utdelas på Släktforskardagarna 
i Örebro.

Jag hoppas att vi ses på någon av 
våra aktiviteter under våren. Se sista 
sidan där programmet finns.

Förbundsförsäkringen
Som jag skrev redan i förra numret, 
har Förbundsförsäkringen åter in-
förts fr.o.m 1 januari. Försäkringen 
har tecknats hos försäkringsbolaget 
IF och är en olycksfallsförsäkring. 
Försäkringen gäller för medlemsför-
eningarnas medlemmar och gäller 
för kroppsskada som orsakats av 
olycksfall som inträffat under orga-
niserad föreningsverksamhet t.ex. 
möten, konferenser, resor etc. – samt 
under resa till eller från verksam-
heten. Om personliga tillhörigheter 
– glasögon, kläder etc. - skadas i 
samband med olycksfallet ersätts 
även dessa.

Skada anmäls till Försäkrings-
bolaget IF telefon 0771-56 00 00. 
Släktforskarförbundets försäkrings-
nummer är SP 245896. Mer informa-
tion finns på www.genealogi.se där 
du klickar på Förbundsförsäkring i 
menyn till vänster.

Ordföranden
har	ordet

Nya Medlemmar
Våra nya medlemmar hälsas välkomna!
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När man reste inrikes skulle pass 
medföras om man lämnade den trakt 
där man var känd. Vid en resa i dili-
gens eller för att hyra hästar krävdes 
det ett av landshövdingen utskrivet 
respass.

Orsakerna till att myndigheterna 
ansåg att respass behövdes har varie-
rat vid olika tider i historien. Under 
1500- och 1600-talet var man mest 
orolig för uppror samt att spioner 
och andra skulle sprida information 
som man inte ville få ut. Det var ju 
krigstider. Under 1700-talet ville 
man behålla människor i landet, så 
att de inte skulle försvinna till andra 
länder och andra krigsmakter. Under 
den tiden var det mycket svårt att få 
pass för att resa utomlands. Under 
1800-talet hade befolkningen vuxit 
kraftigt och man ville kontrollera så 
kallat ”löst folk”, folk som inte hade 
möjlighet att försörja sig själva.

Det var i första hand kungens 
betrodda män som utfärdade passen; 
landshövdingen, eller om man bodde 
i staden, magistraterna (stadens 
styrelse) men också kronofogdarna. 
Dessa lydde under landshövdingen. 
Tidigare i historien fi nns det exempel 
på att präster, landsfi skaler och till 
och med husbönder utfärdat pass. 
För stockholmaren var det över-
ståthållarämbetet eller i speciella 
fall regementschefen, kyrkoherden, 
kronofogden eller länsman som läm-
nade ut pass. Passet var naturligtvis 
en identitetshandling och uppgifterna 
blev allt mer detaljerade. På 1800- 
talet fanns t.ex. signalement på de 
obesuttna och utlänningar i passen. 

Där kunde det framgå ålder, längd, 
hur han var växt, ögonfärg och hår-
färg. Passen var också ett intyg på 
att innehavaren hade rätt att färdas 
från en ort till en annan eller inom 
ett visst område. Det skulle framgå 
i vilket ärende personen reste. Det 
kunde även stå att personen ”ej 
allmän heten med tiggande besvära”. 
Passen utfärdades för varje resa och 
det kunde gälla för fl er än en person. 
Oftast så var det mannen som nämn-
des vid namn. Det kunde stå 
att hustru och barn samt 
tjänstefolk följde 
med men de var 
sällan namngivna. 
Det kunde även 
stå hur det var 
med kunskapen 
i kristendom, om 
personen var ärlig, 
om han hade betalat 
skatt och var han var 
mantalsskriven. I passet 
skulle resmål framgå, resans syfte 
och för hur lång tid passet gällde 
samt beräknad restid. Etablerade 
personer kunde få pass som gällde 
inom hela landet upp till ett år – med 
eller utan familj och betjäning. De 
rika och mäktiga levde ett betydligt 
friare liv, medan det för den som var 
obesutten gällde att hålla ordning på 
sitt pass. Myndigheterna förde också 
journaler över vilka pass som hade 
utfärdats.

När den resande kom fram till sitt 
mål visades passet upp för den pass-
utfärdande myndigheten och man 
fi ck det stämplat och påskrivet. Väl 

hemma igen lämnades passet tillbaka 
till den som hade utfärdat det för att 
sedan sparas. Passen blev ett viktigt 
redskap som myndigheterna kunde 
använda när det krävdes att man 
höll extra noga reda på människor. 
Personer som reste omkring utan 
godkänd anledning kunde misstän-
kas vara upprorsmakare, tjuvar eller 
ännu värre brottslingar, tiggare eller 
allmänna orosmoment!

Kontrollapparaten var ganska 
omfattande. Landshövdingarna, 

städernas magistrat och 
länsmännen hade skyl-

dighet att kontrollera 
vilka som rörde sig 
i landet och att de 
hade tillstånd. Även 
andra grupper var 
inblandade i kon-

trollen. Husvärdarna 
och gästgivarna måste 

kontrollera att folk hade 
pass. Skepparna skulle rap-

portera vilka de hade haft med 
på sina båtar. Det var allas plikt att 
rapportera den som såg misstänkt ut, 
inte minst i gränstrakterna.

Med jämna mellanrum fanns 
det utefter vägarna skjutshåll där 
man kunde byta hästar. Hästbyten 
missbrukades tidvis men genom det 
noggranna passystemet gick det att 
hålla bättre ordning på det. I pas-
sen stod ibland även antecknat om 
den resande skulle få lov att utnyttja 
skjutssystemet eller ej. 

Vissa grupper reste mer än andra. 
Knallarna, västgötabygdens gårdfa-
rihandlare, var en sådan grupp men 

Redan år 1555 föreskrev Gustav Vasa att köpmännen skulle ha 
med sig ”vägabref eller passebordh” från staden där de bodde på 
sina resor. Passtvång gällde både för att resa inrikes och utrikes. 

Text:	Kerstin	Andersson

“Har vi tur 
kan vi lägga till 

några pusselbitar 
i våra släktingars 

liv genom att söka 
efter respass och 
passjournaler.”

– vägens dokument



4 5

det fanns också människor på andra 
håll som behövde ge sig ut för att 
sälja sina varor. I Vadstena utfärda-
des ett antal pass för människor som 
skulle göra resor till bestämda orter 
för att sälja spetsar. Handeln var en 
näring som i princip skulle bedrivas 
inom staden av dess borgare. Genom 
passtvånget så kunde man hålla kon-
troll på handelns omfattning.

Om det var svårt att resa inom 
landet så var det ännu svårare att 
resa utomlands. Under långa tider 
var statsmakten orolig för att folk 
skulle fl y utomlands. Det var länge 
förbjudet att emigrera eller resa ut-
anför landets gränser. Det gällde att 
kunna visa att man hade tillstånd att 
bege sig till gränsorten och vidare 
till ett annat land. Allt detta skulle 
fi nnas angivet i passet. Den som inte 
drev egen rörelse måste ha en tjänst 
och den fi ck man inte lämna hur som 
helst. För en anställd som reste för 
sin husbondes räkning framgick det 
i passet att han gjorde så. Borgens-
förbindelser och panter försäkrade 
att man skulle komma hem igen. Det 
gjorde att det blev svårare för de fat-
tiga att resa utomlands än om man 
kom från de övre skikten.

Mot slutet av 1800-talet förändras 
det svenska samhället. Villkoren för 
handeln blir mindre stränga, befolk-
ningen ökar och kommunikationerna 
ändras. Man kunde åka tåg och ång-
båt över långa sträckor. Passlagarna 
liberaliseras och den 21 september 
1860 så upphävdes med en kunglig 
förordning passtvånget inom landet 
och till andra länder. Men de som be-
vakats strängast, de utan arbete eller 
inkomst, skulle fortfarande kontrol-
leras med pass inom riket.

När passen försvann så innebar 
det att den stora emigrationsvågen 
kunde komma igång. Det krävdes 
inte pass för att exempelvis resa 
till Amerika. I samband med första 
världskrigets början 1914 så infördes 
passtvång igen men då enbart för 
utrikesresor. Passet kom nu i form 
av en liten bok. Tidigare var passfor-
muläret tryckt på ett pappersark. Det 

fanns inget enhetligt formulär vilket 
innebar att utseendet varierade.

De pass och passjournaler som 
fi nns bevarade ligger idag på lands-
arkiven eller i stadsarkiven. Det 
har på senare tid visat sig att trots 
passtvång och hård kontroll så var 
rörligheten större än vi tidigare hade 
föreställt oss. Släktforskare och per-
sonhistoriker kan med lite tur täppa 
igen en del kunskapsluckor genom 
att leta efter gamla pass. Det syns 
inte i vanliga kyrkböcker om en per-
son har varit på resande fot men man 
kan hitta den rörliga arbetskraften 
i passjournaler. Där kan man även 

hitta dem som har rest runt på olika 
marknader. Har vi tur kan vi lägga 
till några pusselbitar i våra släkting-
ars liv genom att söka efter respass 
och passjournaler.

Källor
Släktband, P1, 3 mars 2008

Populär Historia 4/2001
Clemensson, Andersson: 

Finn din egen släktsaga
Spaning 12-13/2008

Wikipedia

Exempel på respass.

Bild 
Ur Jägmästare Josef Arpi och hans släkt 

av Sten Lindqvist.
Med tillstånd av av författaren.
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Anna föddes 1792-07-17 (blev döpt 
tre dagar senare) i Odensvi, Väst-
manland, på Hucksta ägor som dotter 
till torparen Jonas Antonsson (född 
1760-12-06 i Odensvi) och hans hus-
tru Maria Andersdotter (född 1764 
i Näsby, Närke). I familjen fanns 
då sonen Anders född 1790-09-08 
i Lådberga, Björskogs församling, 
Västmanland. Familjen kom till 
Odensvi 1791 närmast från Björskog 
och tidigare från Torpa, Västman-
land.

1794-03-19 föddes brodern Lars. 
I födelseboken står om fadern ”Den 
för tjufnad i Bro kyrka til lifstid i 
fängelse på Sveaborg dömde Jonas 
Antonsson på Hucksta”. 1795 inför-
skaffades till Bro kyrka en järnbe-
slagen kista försedd med 3 lås, där 
kyrksilvret och andra värdeföremål 
därefter förvarades.

Modern avled 1795-11-11 i häf-
tig feber 31 år gammal på Hucksta. 
I dödboken står hon som mor till 
tre söner och en dotter, vilket inte 
stämmer med husförhörslängden. 
Om brodern Anders finns ingen no-
tering i dödboken, men han är helt 
försvunnen ur böckerna. Anna och 
brodern Lars flyttade till sin morfar, 
fördelsmannen Anders Andersson 
(född 1737-09-05) i Boängen, Näsby 
församling. Morfadern hade blivit 

änkling 1803 och avled själv 1810-
11-29.

1811 flyttade Anna som piga till 
sin morbror, Lars Andersson, rättare 
vid Fröve Bruk i Näsby. 2 år senare 
kom hon som piga till Österrasta 
Gård, Ervalla socken, Närke.

1814-10-09 flyttade hon som 
piga till Rosenborgs kvarn i Fors 
landsförsamling, Södermanland 
och 5 dagar senare anlände hennes 
blivande man, Eric Pehrsson Relin 
(född 1789-03-12 i Stora Mellösa, 
Närke) till samma arbetsplats som 
mjölnardräng.

De gifte sig 1815-10-25 i Fors.
Deras barn, dottern Anna Maria 

föddes 1816-05-12, dottern Cajsa 
Lovisa 1817-12-19 och sonen Pehr 
Eric 1818-12-05, alla i Fors. Eric 
Relin hade redan 1818 blivit straf-
fad för inbrottsstöld. Nästa år blev 
det värre då han straffades för andra 
resan stöld till 2 år på Carlstens fäst-
ning.

Anna fick då flytta med de tre 
barnen till fattighuset i Löflunda i 
Fors. Då mannen frigivits 1821-10-
30 ville församlingen inte ta emot 
honom utan fortsatte hellre att un-
derhålla familjen (enligt ett protokoll 
som citeras i husförhörslängden från 
detta år). Äldsta dottern Anna Maria 
flyttade till Näsby 1827. Anna och de 

Anna 
Jonsdotter

yngre barnen bodde kvar till 1831, då 
de flyttade till fadern, som då försörj-
de sig först som statdräng, sedan som 
snickare i Hovsta by, Hovsta socken, 
Närke. Där föddes Annas fjärde barn, 
Mathilda, 1832-04-18 och hennes 
femte, Carl Gustaf, 1834-06-19, som 
dock dog endast 2 år och 4 månader 
gammal av magplågor.

Mannen Eric Relin hade sannolikt 
haft två hårda år i fängelset för han 
hade bråck och bensjukdom och var 
tidvis sjukskriven. Från 1841 bodde 
han som torpare på Östra Nytorp. 

1837 flyttade sonen Pehr Eric och 
1852 dottern Mathilda till Örebro. 
1865-03-24 avled mannen men Anna 
bodde kvar i torpet till 1876, då hon 
flyttade till fattighuset där hon avled 
1876-06-28.

Anna Jonsdotter var min morfars 
farmor.

Text:	Jan	Dahlström

Källor
Kyrkböcker 

(husförhörslängder, vigsel-, dop- och 
begravningslängder).

Västmanlands kyrkor i ord och bild
 av Hakon Ahlberg och Staffan Björklund.

”Anna 
Jonsdotter var 
min morfars 

farmor.”
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Planeringen inför SFD2010 rullar på, 
vi söker sponsorer utöver ArkivDigi-
tal, som är vår huvudsponsor, annon-
sörer och kontaktar föredragshållare 
för att kunna bjuda på släktforskar-
dagar av riktigt god kvalité. Via vår 
hemsida www.orebro2010.se kan 
man följa hur planeringen fortgår 
och beställa monterplats. Det kan 
också vara idé att beställa hotellrum 
med de rabatter vi förhandlat fram 
och som syns på hemsidan.

Vi gläder oss åt ett mycket posi-
tivt gensvar inte bara från de andra 
släktforskarföreningarna i länet utan 
också från Hembygdsförbundet i 
länet och dess lokalföreningar. Vi har 
mycket gemensamt med hembygds-
forskarna, t ex när det gäller alla de 
människor som levde i hembygden, 
t. ex. vid torpinventeringar. Vi upp-
manar också släktforskarförening-
arna i andra delar av landet att söka 
samarbete med hembygdsforskarna 
och göra en gemensam monter, kan-

ske med kommunen som medintres-
sent?

Eftersom vårt tema blir tronföljar-
valet i Örebro 1810 har vi, på hemsi-
dan, även lagt ut namnen på de riks-
dagsmän från hela landet som var 
med och valde Bernadotte till kron-
prins och uppmanar släktforskarna 
att söka rätt på deras ättlingar idag. 
Vi har en vision att få ett gruppfoto 
på mässan med dessa ättlingar.
Tronföljarvalet sätter sin prägel på 
Örebro 2010 och en del av arrange-
mangen kommer också besökarna 
på SFD2010 att kunna ta del av. Se 
Örebro-projektets hemsida. 

Välkommen till 2010 års SFD i 
Örebro den 28-29 augusti!

Släktforskar-
dagarna i Örebro

Örebro slott

Örebro släktforskare / 
Planeringsguppen för SFD2010.

2010 kommer hela Örebro 
att fira 200-årsminnet av 

den riksdag i Örebro då Jean 
Baptiste Bernadotte valdes till 

svensk tronföljare. 

Bakgrunden är de historiska 
dagar i augusti 1810 då 

Napoleons marskalk Jean Baptiste 
Bernadotte valdes till svensk 

tronföljare. Bernadotte antog 
namnet Karl Johan och åtta år 
senare besteg han tronen som 

Sveriges och Norges kung. 

Källa: 
http://www.sfd2010.se/1810/riksdagen/.html

Riksdagsmän 1810
Det hedervärda bondeståndet, 

Westerås Län

Nemndeman Olof Olsson, Siggestad 
Häradsdomare Peter Jernström, Getbro 

Bonden Johan Magnus Wessing, Skäfsta 
Bonden Olof Olsson, Wester Lundby 

Rusthållare Olof Olsson, Sörtweta 
Bonden Anders Jansson, Tåå

Det Wällofliga Borgare-Ståndet,  
Västmanland

Rådman Jonas Adolph Fahlroth, Westerås
Rådman Johan Nordström, Arboga

Wiktualie-Handlare Abr. Engel, Köping
Rådman Joh. Nordström, Sala

Borgmästare Carl Fr. Norström, Lindesberg
Borgmästare Carl M. Victorin, Nora

Högwördige Preste-Ståndets, 
Westerås Stift

Domprost Thom. Jedeur, Westerås 
Prosten Dan. Nohrborg, Ihrsta

Kyrkherde Nils Eric Netzel, Hedemora
Kyrkherde Isak Mellgren, Fahlun

Prosten Johan Asplund, Ramsberg
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Stadsdelskyrka och EFS-tempel

Bäckby kyrka

Enkel och ändamålsenlig, vit och 
välkomnande bjuder Bäckbykyrkan i 
sin dubbla funktion stora famnen för 
såväl församlingsborna i denna del 
av Västerås Lundby, som för med-
lemmar i Evangeliska Fosterlands-
stiftelsen (EFS) i Västerås.

Kyrkan ligger i kanten av 
Bäckby torg och är, jämte Jakobs 
kapell i Borlänge, en av de få s. k. 
samarbetskyrkor. Här bedrivs också 
en delvis internationellt präglad 
verksamhet. En angelägen och 
dominerande uppgift för EFS är 
nämligen att bedriva missionsarbete 
både i Afrika och Indien.

Bäckbykyrkan utgör i sin rena, 
vita gestalt en harmonisk kontrast till 
intilliggande köpcentrets tegelröda 
byggnader. Kyrkan uppfördes, lik-
som Bäckby centrum, 1974.

Tre invigningar 
Redan efter sex år, 1980, stod det 
klart att kyrkan behövde komplet-
teras med nya lokaler. Sommaren 
och hösten 1996 var det dags att ge-
nomföra ytterligare en utbyggnad för 
att kunna ta emot alla besökande till 
detta fl itigt använda ”Kyrkans Hus”. 
Återinvigningen därefter förrättades 
av kyrkoherde Torvald Bergwall. 
Det blev alltså den tredje invigning-
en på 22 år.

Altartavlan – färgsprakande 
triptyk
I centrum för menighetens blickar 
sitter den praktfulla altartavlan – en 
bildvävnad i form av en trip tyk, d.v.s. 
med tre motiv på temat ”Kristus är 
till för alla”. Bildväven är kompo-
nerad av textilkonstnärinnan Britta 
Rendahl-Ljusterdal, Särdal, och 
vävd vid Gammelstads handväveri 
i Luleå. Konstnärinnan skriver själv 
angående detta tema: 

”Korset, den samlande symbolen, 
innebär för alla folkslag befrielsen 
och den stora glädjen. Alla raser, 
alla åldrar, män och kvinnor, alla 
skall vi församlas i korsets tecken”. 

Vinträdet är en annan Kristussymbol: 
”... skall varda ett skuggrikt träd som 
hulda grenar sträcker ut kring jor-
dens rund till tidens slut” (Sv.ps. 56:4).

Ytterligare två gobelänger sitter 
på den ena långsidan, komponerade 
och vävda av textilkonstnären Berit 
Mannberg, Västerås.

Orgeln – ett sofi stikerat 
amatörbygge
Orgeln tillverkades åren 1984-87 
i Lundbys gamla byskola av en 
skicklig och händig församlingsbo 

– Ove Hedlund. Den på olika vägar 

kompletterade byggsatsen, med bl. a. 
närmare 900 pipor, kom han 20 år 
tidigare över i Tyskland. Ett normal-
pris för en orgel av denna storlek var 
vid den aktuella tiden beräknat till 
omkring 600 000 kr. men tack vare 
Ove Hedlunds insats blev kostnaden 
i detta fall blygsamma 150 000 kr.

Bäckbykyrkans klocka
Inskriptionen i klockan är hämtad 
från bibelns sista bok, Johannes 
Uppenbarelse 22:17, som har föl-
jande text:

Anden och bruden säga: ”Kom”.
Och den som hör det säge ”Kom”.
Och den som törstar han komme;
ja, den som vill; han tage livets 
vatten för intet.

Källor
Västmanlands kyrkor i ord och bild.
Informationsblad.

Text	och	foto	:	Karin	Jyrell

Altartavlan Orgeln

Bäckby kyrka
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LäsövningSå här sirliga skrifter kan man 
ibland hitta och glädjas åt.
Utdrag ur Harakers födelsebok 
C:3, 1713-1774, sidan 140.

Födde och Döpte uti Harakers Församling År 1773
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Självmord behandlades förr vid tinget för att besluta vad som skulle ske med den dödes kropp. 
Fallet kunde också tas upp i hovrätten. Ibland fick den döde begravas i tysthet på kyrkogården, 
men ibland blev det skarprättaren som fick ta hand om kroppen och begrava den ”till skogs”. I 
enstaka fall kan man i dödböckerna se noteringen ”begravdes i tysthet”. Då kan det kanske löna sig 
att leta i domböckerna. Här följer två fall från slutet av 1600-talet. Båda behandlades av hovrätten.

Av:	Ingemar	Widestig

Källa ”Giert Lennartsson”
Landsarkivet: 

Länsstyrelsen i Västmanlands Län, 
Landskansliet, D:I, Volym 32 År 1696.

Självmord 

Wij GREFWE LARS WALLENSTEDT, Kongl. Maij:ts Råd, Præsident 
uti den Kongl. Swea Hofrätt, samt Åbo Academiæ Cantzeler; 
så och nu närwarande Assessores; Hälse Baron och Landshöf-
dingen, Wälborne Hr Policarpus Cronhielm wän- och wälwille-
ligen. Och låte Hr Baron och Landshöfdingen här med tillhanda 
komma en öfwerwägad och resolverad Criminal Saak, med 
wänlig begiäran och tillförsicht, att Hr Baron och Landshöf-
dingen wille der öfwer en wederbörlig Execution följa låta och 
sedan den Kongl. Rätten der om behörigen underrätta. Hwar 
med Wij befalle Hr Baron och Landshöfdingen Gud Alsmäch-
tig wän- och wälwillel.; Af Stockholm d. 24 Octobris 1696.

Kongl. Rättens Resolution, uppå den ifrån Skinskat-
tebergs Ting inkommen Ransakning och dom, öfwer 
Corporalen Gierdt Lennartsson i Bysahla, som sig sielf 
lijfwet afhändt; gifwen i Stockholm d. 24 Octobris 1696
Kongl. Rätten befinner af den här öfwer håldne ransakningen, 
huru såsom sedan Corporalen Gierdt Lennartsson i Bysahla, om 
sine 60 åhr gammal, icke allenast någe åhr bårt åt warit plågad 
af en swår fallande soot, utan och hufwudswagheet, har han 
d. 10 octobris sidstledne, om aftonen i samma sin yrheet, och 
sedan han skurit sönder Tobak och lagdt i pipan luppit ifrån 
sitt Torp till Skogs och med Knijfwen, som han hade med sig, 
afhändt sig lijfwet; derest han och ännu ligger. Häradsrätten 
dömer efter det 4 Capitlet Högmb. Ll. att hans döda Kropp må 
i Jord gräfwas utan Kyrkiogård. Men aldenstund han i lijfstjden 
warit så äländig och hufwudswag, att han ingen wåda wägia 
() så pröfwar Kongl. Rätten skiäligt, det hans döda Kropp må 
af ärligit folck handteras, och i Kyrkiogården, dock i stillheet 
och utan Ceremonier, af Prästen begrafwas. Actum ut Supra.

Uppå den Kongl. Hofrättens wägnar
Lars Wallenstedt

Giert Lennartsson från 
Bysala, Skinnskatteberg 

Wij GREFWE LARS WALLENSTEDT, Kongl: Maij:ts Råd, Präsident 
uthi den Kongl. Swea Hoffrätt, sampt Åbo Academiæ Cantzler 
så och nu närwarande Assessores; Hälse Baron och Landshöf-
dingen Wälborne Hr Policarpus Cronhielm Wän- och Wälwillel. 
Och låthe honom här med tillhanda Komma, een öfwerwägad 
och resolverad Criminal Saak, med tillförsicht, att Hr Baron och 
Landshöfdingen wille der öfwer een wederbörlig excution föllia 
låter, gifwandes oss sedan all wiss beskedh där om tillbaka igen. 
Hwar med Wij befalle Hr Baron och Landshöfdingen Gud Alz-
mechtig Wän- och Wälwilleligen. Stockholm d 31 Julij 1695.

Een ransakning och dom ifrån ett Extraordinarie ting, hållit 
i Ihrsta Prästegård öfwer drängen Oluf Carlsson om sine 17 åhr, 
som sig sielf lijfwet afhändt, och befinnes af ransakningen, att 
enär berörde drängs huusbonde Kyrkioheerden i Ihrsta Hr Ge-
orgius Schiffer d 15 hujus bittijda om mårgonen skickat honom 
i een Slotterhaga att uptaga een häst, haar han fuller efter det 
han äiti frukost, straxt bortgådt, men sedan heela den dagen eij 
igenkommit, hwar af Kyrkioheerden blifwit föranlåten, att på ett 
och annat ställe, sådeles hoos hans Fader som 1⁄2 fierdings wäg 
där ifrån boor, låte fråga efter honom, men ingen om honom 
haar kunnat någon efterrättelse gifwa, hwarföre Kyrkioheerden, 
om mårgonen där efter sendt sin Son och drängiar, tillijka med 
Olufs broder att sökia efter honom i skogen och hängnarne, 
då han och änteligen i ett (täkt) gransnar eller lijten skoug är 
funnen dödh hängiandes, dock så, att han stådt på sine fötter, 
hafwandes han bundit grimskaftet, som är af järn om een qwist, 
sedan är sielfwa noosbandet på grimman, stält på hallsen, emel-
lan kiäfftarne och strupen, hwar på han ligger framstupa, och är 
een qwist baak om hufwudet, som bockat nacken fram åth, att 
heela tyngden af kroppen ligger på strupen. Elliest haar ingen 
åkomma, såår eller blodwijte på honom skiönias kunnat. Och 
betygaes om denne dräng, att han alltijd fördt ett gudfruchtigt, 
stilla och wackert lefwerne, ingen haar heller kunnat förmärkia, 
att han i lijfstijden warit swårmodig, eller af någon sinnes irring 
betagen, uthan lustig och glad, sampt flijtig i sine sysslor, och 
fridsam emoot andra, att han med ingen owänskap hafft; Hä-
rads Rätten förklarar sig intet annat kunna finna, än att han sig 
sielf där hängdt, och lijfwet afhändt, doch lämnar under denne 
Kongl. Rättens omdömme, huru med kroppen förblifwa skall.
Resolutio: 
Drängen Olof Carlssons döde kropp bör af Skarprättaren ne-
dertagas, till skogs föras och där nedergrafwas.

Uppå den Kongl. Hoffrättens wäg:r
Lars Wallenstedt

Källa ”Olof Carlsson”
Landsarkivet Uppsala, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 

Landskansliet D:I Volym 31 år 1695

Olof Carlsson från Irsta
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Frans August Larsson är känd som Hertigen av 
Mongoliet – en titel han fi ck av den levande Guden 

i Urga, Mongoliets huvudstad 1919. Utmärkelsen var ett 
erkännande för hans kamp för rättvisa och fred för det 
Mongoliska folket som ofta var i konfl ikt med grannsta-
terna Kina och Ryssland.

Vem var då denne märklige man?
Frans August föddes 2:a april 1870 på Hällby säteri i 
Tillberga socken. Död 1957. Fadern var Gustaf Larsson, 
bondson från Dingtuna, född 1819. Modern Ulrika Lovi-
sa Andersdotter från Dingtuna född 1830. Frans August 
farfar var Lars Larsson i Dingtuna, född 1773. Farmor 
hette Britta Stina Jansdotter och var född i Dingtuna 
1780. Frans August hade 10 syskon:

Anna Lovisa 1852 - 1854
Edla Christina 1853 - 1938
Augusta Vilhelmina 1854 - 1855
Josefi na  1856 - 1875
Maria Sofi a  1858 - 1947
Wilhelmina Matilda 1860 - 1881
Carl Gustaf  1863
Oscar Axel  1865 - 1915
Johan Albert 1867 - 1889
Alfred  1872 - 1872
En lite märklig omständighet var att bara Maria Sofi a 

och Frans August fi ck barn i sina äktenskap. Carl och 
Axel emigrerade till USA. Maria Sofi a gifte sig med 
Gustaf Conrad Kindell och de fi ck en dotter, Eleonora 
Sofi a, 1884. Hon fi ck i sin tur en dotter, Elsa, 1907, som 
fi ck en dotter, Elsa Margareta, 1942. Det är henne jag är 
gift med. Frans August gifte sig med Mary Rodgers från 
Albany, USA, 1897. De fi ck tillsammans sex barn:

Mary Louise 1898
Katherine  1900
Frans August Jr. 1903
John Albert  1905
James  1907
Margaret  1911
Av Frans Augusts barn fi ck alla utom Frans August Jr. 

egna barn. Det blir för omfattande att här gå in på övriga 
släktled, men avslutningsvis kan sägas att det gått myck-
et bra för alla barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Text:	Börje	Öhrling

Hertig Larson

”Det är henne jag är gift med”
Elsa Margareta –
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FörsamlingshemFörsamlingshem
Den 20 november höll Sven Olby ett föredrag på Den 20 november höll Sven Olby ett föredrag på 
Kulturarvsdagen i Församlingshemmet i Irsta.

Jourhavande	släktforskareJourhavande	släktforskare

Nya	medlemmar
Informationsmöte för nya medlemmar den 10 december.
Rolf Aldén, Agneta Tuulaniemi, Börje och Margareta Öhrling samt Agneta Mellander.

Bergslagssamverkan
Möte i Västerås med Bergslagssamverkan lördag den 6 februari.
Jan-Henrik Marinder – Ludvika, Ulla Göthe – Fagersta, Sven-Erik Grahn – Sala, Mats Eliasson – Nora och 
Britt-Marie Lundell – Nora.
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Ingemar Widestig hjälper en släktforskare en kväll på biblioteket.

Jourhavande	släktforskare

Klubbmöte
Gunnar Andersson, Rolf Persson och Alf Lundström samspråkar 

efter föredraget om Hertig Larsson den 25 februari.

Genline
Per Norberg, Släktforskarnas hus och Genline, låter håret 

växa för att få chansen att medverka i Himlaspelet.Bi
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skivorFödda 1674-1939
Vigda 1684-1939
Döda 1681-1939
Mantalslängd

Säfsenskivan 2010skivorskivorskivorskivorskivorskivorSäfsenskivan 2009

Torpleting

Personregister

Dombok

Topografi 

Säfsenskivorna säljs av Västerbergslagens 
släktforskare. Kontakta Bengt Östberg, 
Nissbovägen 28, Ludvika. 
Priset är 200 kr + porto 20 kr.
Beställningen görs enklast genom e-post till: 
b.ostberg@hotmail.com

”Säfsenskivan” insänt av Mats Eriksson
0224-77974

Säfsenskivan	2010
FÖDDA 1674-1939, födda i Säfsnäs socken, ca 18 000 
personer. Innehåller även födda i Nås 1674-1749. 

DÖDA 1681-1939, döda i Säfsnäs socken. Innehåller även 
döda i Nås 1681-1809.

VIGDA 1684-1939, vigda i Säfsnäs socken. Innehåller även 
vigda i Nås 1685-1809.

MANTAL 1630-1820, mantalsskrivna i Säfsnäs socken. 
Innehåller även mantalsskrivna i Nås fi nnmark 1630-1800.

SÄFSGRANNAR födda, vigda 1651-1775
Filipstad födda 1651-1749, vigda 1696-1754
Grangärde födda 1691-1749, vigda 1628-1759
Gåsborn födda 1695-1750, vigda 1696-1771
Hällefors födda 1676-1749, vigda 1676-1775
Järna födda 1718-1749, vigda 1671-1726, 1750-1775
Ljusnarsberg födda 1724-1741, vigda 1685-1770
Äppelbo födda 1661-1749, vigda 1661-1705,1735-1775

BILDER. 300 fotografier från Säfsen.

Skivan innehåller även en innehållsförteckning med 
bruksanvisning.

Säfsenskivan	2009
INNEHÅLLSFÖRTECKNING med några förklaringar.

BESKRIVNING av 450 torp i Säfsnäs. En allmän beskrivning, 
förteckning över kartor och foto, vilka som bott på torpet fram 
till 1950.

BILDER. 500 foton på torp i Säfsnäs.

KARTOR till ovanstående torp med beskrivning hur man hittar 
dit samt GPS-kordinater (RT90, ej WGS84 som fi nns i bilar).

DOMBOK 1627-1818 Avskrift av domstolsärenden som rör 
personer och verksamhet i Säfsnäs socken. Det mesta hämtat 
från Nås tingsrätt.

PERSONREGISTER. Förteckning över de personer som bott i 
Säfsnäs socken och Nås fi nnmark födda fram till år 1749.

SÄFSEN TOPOGRAFI. Förteckning över sjöar, åar, mossar, torp och 
vägar i Säfsnäs.

THYN PERSONREGISTER. Förteckning över de personer som bott i 
Tyfors skolområde, Säfsnäs sockens sydvästra del, dvs Tyfors, 
Kvarnberget, Markusfallet, Tybyn m. fl , födda fram till 1950.

FÖDDA 1648-1971 (ca 30 000 poster).

VIGDA 1647-1975 (ca   8 000 poster).

DÖDA  1664-1971 (ca 23 000 poster).

REGISTER över byar och fjärdingar med sidhänvisning till 
husförhörslängderna.

DIGITALBILDER av E:1, födda, vigda, döda 1647-1692.

Västerfärneboskivan

Västerfärneboskivan säljs av 
Västerås Släktforskarklubb. 

Kontakta Sven Olby, tfn 021-204 94.
Priset är 300 kr inkl frakt. 

Skivan rättas och kompletteras kontinuerligt.
Du som köpt en tidigare version 

kan uppdatera för 100 kr.
E-post: sven.olby@telia.com

CDCDCDCDVästerfärnebo
Födda 1648-1971Vigda 1647-1975Döda 1664-1971

Excelfi ler
2010

Västerås Släktforskarklubb
©

”Västerfärneboskivan” insänt av Sven Olby
021-20494
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AI. Husförhörsböcker (katekismilängder)
AII. Församlingsböcker
AIII. Böcker över obefintliga
AIV. Personakter
AV. Församlingsregister
AVI. Avgångsregister

B. In- och utflyttningslängder

C. Födelse- och dopböcker

DI. Konfirmationsböcker (längder över 
nattvardsungdom)
DII. Kommunionsböcker (längder över 
nattvardsgäster)

E. Lysnings- och vigselböcker

F. Död- och begravningsböcker

G. Andra befintliga längder (längder över 
dem som undergått kyrkoplikt, straffjournaler, 
folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller, 
avlöningslängder)

H. Bilagor och kungörelseböcker som 
rör kyrkobokföringen. (HI motsvarar 
huvudavdelning A, HII huvudavdelning B etc)

I. Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) 
från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och 
andra myndigheter

KI. Sockenstämmans (Sockennämndens) 
protokoll och handlingar
KII. Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges 
protokoll
KIII. Kyrkorådets protokoll och handlingar
KIV. Skolrådsprotokoll och handlingar utom 
räkenskaper
KV. Övriga nämnders och styrelsers protokoll och 
handlingar

LI. Räkenskaper för kyrka
LII. Räkenskaper för skola
LIII. Räkenskaper för fattigvård
LIV. Räkenskaper för kollekt (kollektbok)
LV. Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar 
och ändamål
LVI. Räkenskaper i sammandrag, granskade av 
kyrkostämma

Underavdelningar (LI, LII etc) kan indelas i följande: 
a) huvudräkning (huvudbok)
b) specialier
c) utlåningsbok (skuldbok)
d) verifikationer

M. Handlingar angående prästval

N. Visitationshandlingar (protokoll och 
ämbetsberättelser) samt inventarie- och 
arkivförteckningar

O. Övriga handlingar angående kyrka 
och kyrkogård samt kyrkliga boställen 
och jord (rättegångs-, syne-, skiftes- och 
arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar 
angående prästerskapets löneförmåner, 
donationshandlingar och ritningar

P. Övriga handlingar och handskrifter 
(pålysningsböcker, historiska anteckningar mm)

Förteckningsplan för kyrkoarkiv
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boktipset

Enskild väg Kusta
Elisabeth	Westerdahl

Seklets första ägarpar Rikard och 
Anna Westerdahl beskriver i 

minnesanteckningar och bevarade 
brev hur livet fl yter fram på gården. 
Släktingar grannar och vänner kom-
mer på besök, rader av lantbruks-
elever passerar revy och ett tiotal 
gamla medarbetare ger sin syn på 
arbetet och ett liv med många barn i 
små hus utan el och vatten.

Efter andra världskriget ändras 
förutsättningarna inom jordbruket 
radikalt. Då är det sonen Thure Wes-
terdahl som står för ansvaret och 
en ständigt krympande medhjälpar-
skara.

Hustrun Maj tar som sin upp-
gift att rädda den egna släktens 
och svärföräldrarnas efterlämnade 
1800-talsinventarier. I huvudbygg-
naden ordnar hon tillsammans med 
Irsta-Badelunda husmodersförening 
temautställningar kring föremål från 
medlemmarnas hem. Då dessa visas 
för allmänheten ger det genklang 
bland besökarna som får upp ögonen 
för en svunnen livsstil och ett kultur-
arv som så länge varit föraktat.
Den rik illustrerade boken inleds 
med ett sammandrag av gårdens 
äldre historia.

Författaren Elisabeth Westerdahl 
är dotter till Maj och Thure och är 
delägare i Kusta.
Pris 265 kronor.

Alla böckerna kan beställas 
från Irsta Hembygdsförening 
via Lars Brandt, tfn 201 74.
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De byggde i Skiljebo
Förord	av	Bengt	Wallen	

Under 1930- och 1940-talen tog 
utbyggnaden av Skiljebo fart. 

Egnahemsvillor byggdes, sidovägar 
och ledningar drogs på båda sidorna 
av Stockholmsvägen i Gryta- och 
Lundbyskogen. Det var främst ar-
betare på ASEA och Metallverken, 
som för en rimlig kostnad kunde 
förverkliga drömmen om ett eget hus 
för familjen. 

Området Skiljebo låg i utkanten 
av den gamla bondesocknen Ba-
delunda och gränsade till Västerås 
stad. De folkvalda i Badelunda sock-
en blev tagna på sängen av den kraf-
tiga befolkningsökningen. Befolk-
ningen mer än fördubblades i sock-
nen under perioden 1930 till1945 
och Skiljebos snabba framväxt kom 
att ställa stora krav på utbyggnad av 
skola och övrig infrastruktur. Dock 
saknade Badelunda socken både 
pengar och resurser för att kunna 
möta upp nybyggarnas ökande behov 
av service. Nybyggarna blev i stäl-
let tvungna att organisera sig i olika 
egnahemsföreningar för att kunna ta 
ett eget ansvar för det framväxande 
villasamhället Skiljebo. Diskussio-
nen kring en tvångsinkorporering av 
Badelunda socken blev allt intensi-

vare i början av 1940-talet. Inkorpo-
reringen var ett faktum nyårsnatten 
1945/1946. 

Den här boken är ett resultat av 
en studiecirkel som startades av Ba-
delunda hembygdsförening vid nyår-
et 2006. Deltagarna, ca 15 personer, 
är barn till 1930- och 1940-talens 
nybyggare. De har samlat fotografi er 
och minnen från den tiden. Första 
resultatet blev att vi både våren 
2006 och 2007 arrangerade fotout-
ställningar med programkvällar på 
Skiljebobiblioteket. Dessa veckor 
samlade mycket folk och vi fi ck 
fram ännu fl er fotografi er. Sommaren 
2007 satte vi upp fotoutställningen 
i Stadsbibliotekets hörsal. Utställ-
ningen fi ck stor uppmärksamhet och 
många besökare från hela Västerås 
såg utställningen. 

Studiecirkeln har jobbat vidare 
med bild- och faktainsamling från 
Skiljebos framväxt och detta har lett 
till utgivningen av denna bok, ”De 
byggde i Skiljebo”. Med boken vill 
vi återuppväcka minnena från den 
spännande nybyggartiden.
Pris 160 kronor.

Prosten Muncktells 
dagbok. Irsta
Magdalena	Hellquist

Prostens berättelser är historia, 
giltig för stora delar av Sverige. 

Den utgör en tidsskildring från bör-
jan av 1800-talet av ovanligt och 
ovärderligt slag. Muncktell är vis-
serligen präst, t.o.m. prost, men han 
delar sin församlings villkor så som 
dåtidens präster fi ck göra, då lönen 
blev vad jorden gav. Han ger glim-
tar av herrgårdslivet, men vad han 
framför allt skildrar är vardagens och 
allmogens liv.

Fru Anna-Lisa Johansson, Väs-
terås släktforskarklubb, har med 
osjälviskt nit och utomordentlig nog-
grannhet bidragit till dagboken med 
tidskrävande forskning i kyrkböcker 
rörande alla dem som inte återfi nns i 
tryckta biografi ska verk.
Pris 250 kronor.
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Efterlysningar
Är det någon som känner igen de här två damerna? Fotona är tagna mellan 
c:a 1865-1870 då fotografen Augusta Almberg skulle ha varit verksam i Västerås.
Monica Holmgren, Tfn 021-66057, hakanholmgren@telia.com

En släktforskande kvinna från Västerås tog sommaren 
2009 (ev. 2008) kontakt med Trollhättans kommun i 

sitt sökande efter släkten Modh. Hon blev visad runt vid 
resterna av Ryrs gård och på Modhs väg. Detta kom till 
min kännedom i december 2009 och gjorde mig nyfi ken 
på om det fi nns släktingar till min morfar Karl Oskar 
Gustafsson f.18820904 i Trollhättan, d.19240521 i Troll-
hättan.

Han var ”oäkta” son till en av gårdens söner: Magnus 
Tullius Modh f.18570126. Familjen som ägde Ryrs gård, 
Gärdhem, Trollhättan kom från Gunnarsnäs, Färgelanda, 
Dalsland, brukade gården ett antal år och återvände 
sedan till Dalsland. Min morfars mor, Emma Charlotta 
Gustavsson f.18631013 i Naglum (P), arbetade som 
piga på gården, blev med barn, lämnade morfar och yt-
terligare en son, Emil f. 18850926 i Trollhättan, som 
fosterbarn hos sina föräldrar och for till Princeton Ill. i 
USA. Emmas föräldrar var Gustaf Nilsson f. 18400921 i 
Naglum (P) och Anna-Stina Andersdotter f. 18360131 i 
Naglum (P).

Ägaren till Ryr gård var Anders Adolf Modh f.18150330 
i Färgelanda (P) gift med Augusta Christina Pettersson 
f.18281013 i Gärdhem (P).
Barn:
Johan Pontus f.18491120 i Gärdhem (P)
Alma Katrina f.18540813 i Gärdhem (P)
Magnus Tullius f.18570126 i Gärdhem (P)
Hilma Adelina f.18600825 i Gärdhem (P)
Anna Amalia f.18600825 i Gärdhem (P)
Carl Otto f.18650111 i Gärdhem (P)
Elvira Mariana f.18690226 i Gärdhem (P)

Om Du har kännedom om denna västeråsdam vänligen 
hör av Dig!

Lisbeth Börjesson 
Tfn 0300-13537
lj.borjesson@gmail.com
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Jag söker information om min 
morfar. Mitt äldsta dokument är 

ett bröllopsbevis från Rockford, Il-
linois från år 1902. Då hette han Karl 
Bergstrand, och uppgavs vara 32 år 
gammal och skrev att han var från 
Badelunda i Västerås. Han var troli-
gen född i början av juni. Eventuellt 
emigrerade han till USA år 1890.
Den muntliga familjehistorien är att 
mamman var hushållerska hos en fa-
milj i Tyskland. Hon blev gravid och 
födde sonen Karl. Båda fl yttade till-
baka till Sverige där mamman gifte 
sig och mannen adopterade Karl.

Ett annat alternativ är att en 
tysk hästkarl på Strömsholm träf-
fade mamman och att Karl föddes i 
Sverige. Karl gifte sig första gången 
1902-12-25 med Ida Wickland i 
Rockford. Han kallade sig då för 

Bergstrom. De fi ck en dotter, Ida 
Vivian Ruth Bergstrom, i oktober 
1903 i Lohrville, Iowa. Mamman 
dog några dagar senare av sviterna 
av förlossningen.

Morfar gifte om sig med Esther 
Elin Peterson 1905-04-01 och bo-
satte sig i Rock Island, Illinois. (se 
bild) I maj 1906 fi ck de sin första 
dotter, min moster, Maybelle Bergst-
rom. År 1907 fl yttade familjen till 
Denver, Colorado och bytte åter 
namn till Lynnock. 

Min mor Pearl Lynnock föddes 
1922-11-20, och gifte sig 1950-
10-07 med Antony C. Emmi. Karl 
uppgav 1902 att hans mamma hette 
Anna Nilsson, men 1905 ändrade 
han det till Esther Svensson. Båda 
namnen är troligtvis felaktiga.
Många frågetecken. Tacksam för all 
information!
Dave Emmi
dave.emmi@live.com

KANSKE FINNS DET NÅGON som 
kan hjälpa mig inom er förening. 
Kanske t.o.m. en släkting? Den 
6 november 1875 fl yttade Frans 
Rudbert Andersson från Olof-
gården i Tärby (utanför Borås i 
Västergötland) till Västerås.
Jag har letat i ett fl ertal Infl ytt-
ningslängder i och kring Väs-
terås utan att fi nna honom.
Tacksam för alla tips och hjälp!
Kent Älmegran
Gunntorp, 46198 Trollhättan
Tfn 0520-76996

JAG HETER BETTINA BÄCK och 
försöker hitta en äldre bild på 
huset som jag nu äger. Jag är så 
nyfi ken på hur det kan ha sett ut 
innan det byggdes om i modern 
tid. Har du tips på var jag kan 
hitta bilder? Huset har använts 
som barnmorskebostad och 
ligger i Björksta-Berga (huset 
kallas Lottenhov, och har beteck-
ningen Björksta Berga 3:4). Har 
du några råd att ge mig?
Bettina Bäck
bettina.back@vlt.se

Karl Bergstrand

Karl och Esther Bergstroms bröllop 1905

Karl BergstrandKarl Bergstrand
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bl andat
Följande fi nns tillgängligt på 
Västerås Stadsbiblioteks dator i 
släktforskarrummet.

• Sveriges befolkning 1890. Persondata om alla skrivna i Sverige 1890.
• Sveriges befolkning 1900. Persondata om alla skrivna i Sverige 1900.
• Sveriges befolkning 1970. Persondata om alla skrivna i Sverige 1970.
• Sveriges befolkning 1980. Persondata om alla skrivna i Sverige 1980.
• Sveriges dödbok 1947 – 2006. De fl esta som avlidit i Sverige 1947-

2006.
• Begravda i Sverige. Mycket varierande täckning. För t.ex. Västerås 

fi nns ingenting.

För CD ovan fi nns förutom sökrutan en ruta ”OM”. Klickar man på den så 
fi nns en beskrivning på vad CD:n innehåller.

• Rosenberg. Geografi skt statistiskt handlexikon över Sverige.
• Svenska ortnamn. Databas med över 400 000 ortnamn från den gröna 

kartan.
• NAD 98. Här kan man söka efter fl ertalet av landets arkivförvarande 

institutioner.
• Svenskt bibliografi skt lexikon.
• Emibas. Sökregister över svenska emigranter. (Från husförhörslängder)
• Smedskivan. Smedsläktregister från föreningen för Smedsläktforsk-

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

1971.
• Genline Family Finder. Genlines svenska scannade kyrkoböcker.
• SVAR. Tillgång till SVAR:s databaser. Bl.a. kyrkböcker, generalmöns-

terrullor, mantalslängder, födda, vigda och döda 1860-1939, folkräk-
ningarna 1880, 1890, 1900 och 1930. För att se vad som fi nns är det 
bäst att gå in på SVARs hemsida och kontrollera.

• AD OnLine. Arkiv Digitals nyfotograferade kyrkböcker och en del an-
nat. För att se vad som fi nns är det bäst att gå in på AD OnLines hem-
sida och kontrollera.

• Hülphers genealogier.

Det mesta av materialet på CD och internet (undantag scannade original-
böcker) är andrahandskällor som man alltid ska kontrollera med originalkäl-
lan. Ange alltid källan i din dokumentation. Då vet både du själv och andra 
som läser dokumentationen varifrån uppgiften kommer och kan värdera och 
kontrollera den.

Tack vare Rötters Vänner har vi kun-
nat skapa en rad avdelningar som 
Anbytarforum, Rötterkatalogen, Por-
trättfynd och Emigrantforum. Ut-
vecklingen går vidare. Du kan stöjda 
RÖTTER med ett bidrag om 100 kr. 
för 12 månader. Gå in på Rötterbok-
handeln. Tack för ditt bidrag till Nät-
tidningen Rötters utveckling!
Det är gratis att skriva, diskutera och 
ställa frågor i Anbytarforum, men 
Du måste registrera ett användar-
konto först. Anvisningar om hur Du 
skaffar ett användarkonto fi nns på 
www.genealogi.se under Anbytarfo-
rum. Välkommen att delta du också!

www.genealogi.se
Nättidningen RÖTTER är en 
enastående resurs för alla 
släktforskare.

Bortskänkes
Vi har några olika mikrokorts läsare som vi skänker bort.
Tag kontakt med Sven Olby.
sven.olby@telia.com

För 150 år sedan
Uppbörden af Krono-utskylderna har 
idag pågått inom staden, och trängseln 
af folk har warit så stor, att mången fått 
wänta fl era timmar, för att blifwa af 
med sina pengar och få sin debetsedel 
qwitterad. Det skulle wara en stor för-
del både för uppbördsmännen och de 
betalande, om till ett annat år olika tider 
bestämdes för olika qwarter af staden, 
så att man åtminstone någorlunda wis-
ste, när det wore möjligt att framkomma 
till uppbördsbordet.

Källa: VLT från 1859
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I förra numret av Arosiana fanns 
en artikel om ”Var/hur hittar jag 
information om mitt hus?” I Släkt-
forskarförbundets tidning SLÄKT 
HISTORISKT FORUM (nr 5/2009 
sid. 12-17) fi nns en artikel av för-
ste arkivarie Mats Göransson vid 
landsarkivet i Östersund. ”Gamla 
gårdar ger nya trådar till historien”. 
Det fi nns också ytterligare informa-
tion på statens arkivs hemsida. Den 
beskriver visserligen förhållandena 
med utgångspunkt för Jämtland och 
Härjedalen, med principerna är all-
mängiltiga för andra delar av landet.
Gå in på www.statensarkiv.se och 
sedan landsarkivet i Östersund. Där 
hittar du ”Genvägar” och därunder 
”Handledning för gårds-, by- och 
bygdeforskning”. Sedan är det bara 
att klicka vidare via nya genvägar.
Kom och lyssna till Lars-Eric 
Johansson på Släktforskningens dag 
den 20/3 kl. 10.30-12.00 i Hörsalen 
på Västerås bibliotek.

Ytterligare 
information om 
mitt hus.

Vid arbetet med ”Namn åt de döda”, 
fann jag enligt SVAR:s SCB-utdrag 
att Anna Ulrika Johansson född 
Westlin hade dött i Sala landsför-
samling 19110602. Hon var född 
18701219 i Möklinta enligt Försam-
lingsboken. Det gick dock inte att 
hitta henne på skivan Sveriges be-
folkning 1900. Vid kontroll i SCB:s 
födelseboksutdrag hette hon plötsligt 
Maria Ulrika. Det gick dock fortfa-
rande inte att hitta henne på skivan.
Ny kontroll i originalfödelseboken 
avslöjade att hon hette Alma Ulrika.
Nu fann jag henne på skivan där jag 
fi ck informationen att hon bodde 
i Folkärna. Vid letande i Folkärna 
vigselbok, fann jag att Karl Johan 
Johansson och Alma Ulrika Westlin 
hade gift sig 19011110. Ett exempel 
på hur viktigt det är att kontrollera 
alla källor extra noga!

Text: Sven Olby

Det är inte 
lätt att vara 
släktforskare

Landets präster lämnade in uppgifter 
till SCB om emigranters namn, yrke, 
födelseår samt land dit fl ytten skett. 
Materialet omfattar endast legal 
emigration, dvs personer som begärt 
fl yttningsbetyg. Från Sverige utvand-
rade från 1850 till 1930 omkring 1,3 
miljoner personer till Nordamerika. 
Uppgifterna är församlingsvis struk-
turerade. Även befolkningsstatistik 
för varje församling återfi nns i sum-
mariska folkmängdsredogörelser.

Emigranter 1861-1940
Immigranter 1875-1940
Obefi ntliga 1911-1940
Befolkningsstatistik 1865-1940

Den nya 70-åriga tidsgränsen för 
materialet (PUL = personuppgifts-
lagen) gör det nu möjligt att studera 
materialet till och med 1939. För att 
få tillgång till materialet måste man 
ha abonnemang hos SVAR.

Nytt hos SVAR 
– summariska folkmängds-
redogörelser

Nu lanserar Riksantikvarieämbetet 
Kringla, en samsökstjänst som sö-
ker ner i och visar information från 
svenska museer, arkiv och register. 
Över 2,5 miljoner objekt kan sökas 
i Kringla. Kringla vänder sig till den 
som är historieintresserad och vill 
veta mer om museiföremål från olika 
tider och platser eller är nyfi ken på 
kulturhistoriska byggnader och forn-
lämningar. Objekten i Kringla kom-
mer exempelvis från Världskultur-
museet, Tekniska museet, Västarvet, 
Vasamuseet, Riksantikvarieämbetet 
och Historiska museet. Sök tjänsten 
är inte helt färdigställd men man väl-
jer ändå att släppa Kringla så att så 

många som möjligt testar och lämnar 
tips och idéer om förbättringar. Du 
kan söka på två sätt, antingen genom 
sökord eller i ett kartutsnitt. Det går 
även att se sökresultaten på en karta, 
i de fall som sökträffen har koordi-
nater.

Sök i historien med Kringla

Relaterade länkar
www.kringla.nu

www.raa.se

Källa: Nättidningen Rötter

Till gamman för den kaffedrick-
ande delen af menskligheten må 
meddelas, att Kommerskollegium 
utfärdadt patent, å ett kaffesurrogat, 
som lär öfwergå alla dylika i 
werlden; också utgör det en 
blandning af omalet korn-
malt, lakritz, cikoria, korn-
mjöl och watten, hwadan 
den dyra sockerbiten 
tyckes blifwa wid 
förtärandet af det 
nya kaffet i det när-
maste öfwerfl ödig.

För 150 år sedan

som lär öfwergå alla dylika i 
werlden; också utgör det en 
blandning af omalet korn-
malt, lakritz, cikoria, korn-
mjöl och watten, hwadan 
den dyra sockerbiten 

Källa: VLT från 1859
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Klubben har haft flera ”Jourhavande 
släktforskare” i släktforskarrummet: 
21/1, 18/2, 22/4, 7/10, 4/11 och 2/12.

Styrelsen har under året haft tio 
protokollförda sammanträden:
29/1, 26/2, 26/3, 7/5, 8/6, 10/8, 15/9, 
22/10, 24/11 och 14/12.

Under året har tre nummer av med-
lemsbladet Arosiana utgivits. En 
redaktionskommitté bestående av 
Ulla Sköld, Karin Jyrell, Ingemar 
Widestig och Sven Olby har varit 
ansvariga.

Klubben har också en egen webb-
plats på internet (www.arosiana.se) 
som administreras av Gunnar 
Andersson.

Vi samarbetar med flera studieför-
bund, där många medlemmar är 
studieledare.

Vi har tilldelats 5 000 kr i kultur-
bidrag av Västerås stad.

Styrelsen tackar för det gångna året!

13 januari
Flera medlemmar reste till Uppsala 
för att fotografera dödböcker, som 
används till projektet ”Namn åt de 
döda 1901-1946”.

28 januari
Åter igen reste flera medlemmar 
till Uppsala för att fotografera 
dödböcker.

5 februari
Karl Axel Jacobsson berättade om 
Västerås historia sedd genom kar-
tor, notiser och foton.

7-8 mars
Sven Olby deltog i DIS årsmöte i 
Linköping med efterföljande kurs.

11 mars
Sven Olby närvarade vid presenta-
tionen av ”Hülphers genealogier” 
på Internet.

14 mars
Klubben var representerad vid ett 
möte med Bergslagssamverkan i 
Köping.

21 mars
Släktforskningens dag i hela lan-
det. Vi höll öppet hus på Stadsbib-
liotekets släktforskaravdelning.
Föredrag av Anders Thornström 
från Krigsarkivet: ”Så här söker du 
dina släktingar på Internet”.

26 mars
Årsmöte. Anna Lena Hultman från 
Sveriges Släktforskarförbund infor-
merade om hur man forskar efter 
utvandrade svenskar.

18 april
Sven Olby deltog i Släktforskarför-
bundets regionala möte i Nykö-
ping.

22 april
Niklas Hertzman informerade om 
företaget Arkiv Digital, som digi-
talfotograferar originalböcker i 
färg. Bilderna finns tillgängliga på 
Internet via ett abonnemang.

14 maj
Informationsmöte för nya med-
lemmar.

28 maj
Gunilla Didriksson från förbunds-
styrelsen informerade om vad som 
hänt sedan riksstämman i Malmö.

15 augusti
Gunnar Andersson och Sven Olby 
representerade klubben vid ett 

möte med Bergslagssamverkan
i Ludvika.

21-23 augusti
Gunilla Laudon Andersson, Kerstin 
Andersson, Ulla Sköld, Monica 
Holmgren, Gunnar Andersson
och Sven Olby deltog i olika aktivi-
teter under släktforskardagarna i 
Falköping.

2 september
Klubben deltog i fritidsmässan 
ORKA för gymnasieeleverna i åk 1 
på Växhuset.

3 september
Gunilla Zimmermann berättade 
om: ”Tysk invandring till Västerås 
efter andra världskriget”.

16 september
Reste Sven Olby till Uppsala för att 
fotografera dödböcker.

19 september
Klubben hade öppet hus i släkt-
forskarrummet på biblioteket un-
der kulturnatten (18.00-21.30).

1 oktober
Elinor Elmberg berättade om hur 
man ordnar sitt släktarkiv.
15 oktober
Klubben medverkade i Genlines 
informationsträffar i hörsalen på 
Stadsbiblioteket.

17 oktober
Fem styrelsemedlemmar deltog i 
Släktforskarmässan i Eskilstuna.

14 november
Klubben var representerad på Ar-
kivens dag på Västerås Slott.

19 november
Håkan Henriksson från Örebro ar-
kivcentrum berättade om kvinnor i 
gruvnäringen.

20 november
Sven Olby höll ett föredrag på Kul-
turarvsdagen i Församlingshemmet 
i Irsta.

21 november
Gunnar Andersson närvarade vid 
möte med Bergslagssamverkan i 
Avesta.

24 november
Informerades styrelsen om ett 
möjligt samarbete med Medbor-
garskolan.

10 december
Informationsmöte för nya med-
lemmar.

Ordförande: Sven Olby
Vice ordf: Ingemar Widestig
Sekreterare: Karin Jyrell
Kassör: Gunnar Andersson
Ledamot: Kerstin Andersson
Ledamot: Gunilla Laudon Andersson
Suppleant: Monica Holmgren
Suppleant: Ulla Sköld

Verksamhets-
berättelse
Västerås 
Släktforskar-
klubb
år 2009

Årets akt iv i teter
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Västerås Släktforskarklubb 
håller årsmöte den 24 mars.
Se även Program, sidan 24.

Årsmöte 2010

 Dagordning: 

1. Årsmötets öppnande

2. Frågan om stadgeenlig utlysning av mötet 
 (minst en vecka före mötet)

3. Fastställande av:
a) Dagordning

 b) Röstlängd

4. Val av mötesfunktionärer
 a) Ordförande
 b) Sekreterare
 c) Två justeringsmän tillika rösträknare

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Resultat- och balansräkning
 Förslag att årets överskott, jämte ingående    
 kapitalbehållning, balanseras i ny räkning
7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Förslag till budget för år 2010

10. Styrelsens arvode 2011

11. Val av ordförande för år 2010

12. Val av två ledamöter för två år
 Avgående: Kerstin Andersson och Ingemar Widestig

13. Val av två suppleanter för ett år
 Avgående: Ulla Sköld och Monica Holmgren

14. Val av två revisorer för ett år
 Nuvarande: Maria Bäversten och Lennart Jonsson

15. Val av valberedningskommitté

16. Fastställande av årsavgift för 2011

17. Behandling av motioner

18. Klubbens bibliotek

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutning



program Västerås Släktforskarklubb

Västerås Släktforskarklubb • Arosiana nr 1-2010

P
O
R
T
O

B
E
T
A
L
T

Västerås Släktforskarklubb
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Ragnaröksgatan 12
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FÖRENINGSBREV  B

Släktforskningens dag

Kl. 10.30-12 håller Lars-Eric Johansson från Litrum Byggnadsvård ett 
föredrag om hur man hittar information om sitt hus.

Vi har öppet hus kl. 12-16 och hjälper nya och gamla släktforskare 
att leta efter sina anor.

Onsdag 24 mars kl. 18.00
Wallinsalen, Kyrkbacksgården
Västra Kyrkogatan 8.

Anmälan senast 20/3 till Gunnar 
Andersson, tfn 021-123548 eller 
e-post: gg.andersson@telia.com

Kallelse till årsmöte

Dagordningen fi nns på sidan 23 men utdelas även på mötet.

Efter årsmötet tar vi en fi ka och sedan informerar Håkan Holmgren 
om hur man behandlar sina fotografi er.

Torsdag 22 april kl. 18.00
Lykttändaren, Kyrkbacksgården
Västra Kyrkogatan 8.

Anmälan senast 18/4 till Karin Jy-
rell, tfn 021-841588 eller e-post:
karin.jyrell@tele2.se

Pila-Britta

Kerstin Rännar och Margareta Machl berättar om en 
barnmorskas levnadshistoria.

Avslutning med frågestund och fi ka. 

Försäljning av boken (50 kronor).

Lördag 20 mars 
Stadsbiblioteket.

kl. 10.30-12 Hörsalen
kl. 12-16 Släktforskarrummet

Ingen föranmälan.

 jourhavande släktforskare
Onsdagen den 14 april kommer det att fi nnas en eller fl era hjälpande händer i släktforskar rummet på 
biblioteket kl. 16-19. Jourhavande brukar ha grå väst på sig. Det är bara att gå fram och be om hjälp!

Lördag 12 juni
Frövifors pappersbruksmuseum. 

Samling på sjösidan av central-
stationen kl. 9.00.

Anmälan senast 2/5 till Sven 
Olby, tfn 021-20494 eller e-post: 
sven.olby@telia.com

Inträde 50 kr. Kulturarvskort 50% 
rabatt på entrén.

Samåkning i egna bilar. Medrese-
när betalar 50 kr till föraren.

Vårutfl ykt

Följ med på en resa 100 år bakåt i tiden! Ett intakt pappersbruk från 
början av 1900-talet fi nns bevarat vid övre fallet i Frövi. Det är Sveriges 
enda industriella pappersbruksmuseum, där det mesta ser ut som när 
arbetarna lämnade fabriksgolvet 1980. Den sista pappersrullen sitter 
kvar vid upprullningen.

Olika utställningar:
•Brukshistoria – från Gustav Vasa till år 2000.
•Teknikhistoria – massa och papper 100 år.
•Japansk förpackningskonst. Tsu Tsumi 
skön hets upplevelse.
•Förpackningar från stenåldern till rymdåldern 
– en nostalgitripp.
•Ölburksutställning i konsthallen.

Cirka klockan 13 äter vi gemensam lunch på 
Frövi Hotell.

•Förpackningar från stenåldern till rymdåldern 


