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Frimärkshistoria 
Västerås anknytning

med



I nästa 
nummer …

Nina Benner-Andersson hette den 
första kvinnliga ledamoten som 
1912 blev framröstad i Västerås 
stadsfullmäktige. 

Det var 100 år sedan och för att 
uppmärksamma detta gjorde 
Stadsarkivet i Västerås en 
utställning om henne 2012. 
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Västerås Släktforskarklubb
Klubben bildades 1963 och har till ändamål att förena dem som är
intresserade av släktforskning och liknande forskning. Vi har 513 
medlemmar och är anslutna till Sveriges Släktforskarförbund.
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Minnesord över Gert Jacobsen
Gert Jacobsen, som var en av initiativtagarna till Västerås 
Släktforskarklubb 1963, avled den 23 oktober 2013, 94 år 
gammal. 1989, då familjen bodde i Östergötland, ordnade 
Gert en mycket uppskattad vårutflykt för klubbens med-
lemmar till Malmslätts flygmuseum, Gamla Linköping och 
Löfstad slott. Vid årsmötet 1993 visade han upp den klubbnål och det 
standar med Rubeckius som han låtit ta fram. Nålen har sedan dess delats 
ut till våra föreläsare och standaret brukar vara med på våra möten. Han 
medverkade också som skribent i vår tidning. Tyvärr kunde han inte när-
vara vid vårt 50-årsjubileum på grund av sjukdom. Nu finns inte längre 
någon av grundarna kvar i livet.        Sven Olby

Christina Korell
Släggkastargatan 6, Västerås

Jan Berg & Violetta Reder
Nybyggevägen 24, Västerås

Inger Vetterskog
Apalbyvägen 21, Västerås

LarsOve Cederborg
Plåtverksgatan 119, Västerås

ya medlemmarN
hälsas välkomna

Årets släktforskardagar 29-31 
augusti är förlagda till Karlstad. 

Under lördagen och söndagen är 
det utställningar och föreläsningar. 
Temat för i år är ”Migration dåtid, 
nutid och framtid”. Besök hemsidan 
www.sfd2014.se. 

Till släktforskardagarna ska en 
ny dödbok komma ut på DVD-skiva. 
Det har tagit lång tid att färdigställa 
den men nu är arbetet så långt fram-
skridet att man kan utlova en utgiv-
ning. 

Sveriges släktforskarförbunds 
ordförande Barbro Stålheim är en 
bland de 99 eldsjälar som presen-
teras på tidningen Lands lista över 
årets lantisar. Barbro har varit en 
av de drivande för att bevara våra 
socknar i folkbokföringen. Det gav 
Barbro en topplacering i listan. Hela 
släktforskarrörelsen engagerade sig 
och förbundet uppvaktade finans- 
och kulturutskotten och även enskilda 
politiker. Namninsamlingen hade 
förmodligen också en stor betydelse, 
berättar Barbro.

Kungliga biblioteket är Sveriges 
nationalbibliotek och har sedan 
1660-talet samlat in i stort sett allt 
som har getts ut i Sverige. Detta för 
att det utgivna ska finnas tillgängligt 
och bevaras för framtiden i bibliote-
kets samlingar. Genom en så kallad 
förlagsplikt är alla förlag tvungna att 
förse Kungliga biblioteket (KB) med 
ett exemplar av vad de ger ut – även 
Arosiana! Upplagor säljs slut, biblio-
teken föryngrar sitt sortiment, vilket 
gör att många böcker och annat tryck 
i dag endast finns på Kungliga biblio-
teket. 

Nu skall det bli enklare att låna 
litteratur på Kungliga biblioteket. 
Regeringen har givit KB i uppdrag 
att digitalisera äldre litteratur där 
upphovsrätten har gått ut. Det inne-
bär att det blir lättare att få tillgång 
till bl.a. äldre historie- och genealo-
giska verk, som då kommer att finnas 
tillgängliga för lån online.

Två stora aktörer i den interna-

tionella släktforskningsbranschen 
börjar nu samarbeta. Det är företaget 
My Heritage och organisationen 
Familysearch som inleder ett långt-
gående samarbete med tillgång till 
varandras tjänster. Familysearch 
får tillgång till My Heritages tjänst 
Smart matches. Det innebär att data-
systemet känner av om det finns 
liknande uppgifter om en person 
i olika släktträd för att på så sätt 
matcha ihop släktträden och kanske 
hitta avlägsna släktingar. Kontrol-
lera själv alla uppgifterna att de 
verkligen är rätt! Att bara kopiera in 
andrahandsuppgifter i sitt släktträd 
kan få tråkiga konsekvenser. När nu 
uppgifterna kontrolleras så kom ihåg 
att ange källan!

Som ni kanske har sett, så har 
både Rötter och Svar fått nya hem-
sidor. Båda webbplatserna har fått 
ett mera modernt utseende. Svars 
hemsida är responsiv, vilket innebär 
att sidan anpassar sig till din skärm-
bredd. Sveriges släktforskarförbunds 
hemsida Rötter har en luftigare lay-
out. Det mest matnyttiga finns kanske 
på undermenyerna. Missa inte Fakta-
banken som har massor med bra 
information för släktforskare.

I tidskriften Populär Historia 
nr 8 år 2013 finns en 15 sidor lång 
artikel om soldaterna i Indelnings-
verket. Artikeln är rikt illustrerad och 
mycket intressant samt ger mycket 
fakta om hur soldaterna värvades 

och levde. 
Vi har ett utbyte av medlemstid-

ningar med andra släktforskarfören-
ingar. Några av deras tidningar får 
vi i digital version. Om ni i hyllan 
för utbytestidningar vid släktforskar-
platsen på biblioteket saknar någon 
förenings tidning kan det vara just en 
digital tidning. Kontakta då mig så 
ordnar jag att ni får tillgång till den!

Med anledning av att Umeå är 
Europas kulturhuvudstad 2014 kom-
mer ett historiskt dokument med 
koppling till Umeås historia visas 
varje dag under året i en digital arkiv-
kalender med de dagliga ”nyheterna” 
från gångna tider. Följ arkivkalen-
dern på www.arkivkalendern.se/
umea2014/.

Inför Släktforskningens dag lör-
dagen den 15 mars samarbetar vi 
med DIS-Bergslagen. Vi håller till i 
Stadsbibliotekets hörsal. Temat i år 
är Porträttet i släktforskningen. Se 
programmet i denna tidning. Varmt 
välkomna till en intressant dag!
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 ett gammalt kuvert med på-
skriften Betyg hittade jag bl.a. 

ett gulnat ark med rubriken Orlofs-
sedel i frakturstil. Det hade min 
mamma sparat tillsammans med sina 
egna skol- och tjänstgöringsbetyg. 
Jag hade aldrig hört ordet, varför jag 
slog upp det i NE (Nationalencyklo-
pedin). Där stod: ”orlovssedel – (av 
medellågty. orlof – tillstånd, tillåtelse) 
av husbonde enligt lego stadgan ut-
färdat intyg om att en tjänare var fri 
från sin  tjänst samt betyg över hans 
tjänstgöring. Orlovssedel avskaf-
fades 1926.” Legostadgan var enligt 
NE ”lag som reglerade förhållandet 
mellan husbonde och anställda”.

Orlovssedeln var det tjänstgörings-
betyg som min morfar fi ck då han på 
egen begäran fl yttade från Barkarö 
gård utanför Västerås, där han hade 
arbetat som maskinist och slöjdare i 
närmare sex år. Det var arrendatorn 
Gunnar Asplund som skrivit den. 

Ur morfars orlofssedel
Att morfar var en skicklig slöjdare, 
det visste jag. Jag har nämligen 
ett vackert syskrin i masurbjörk, 
som han gjorde som fästegåva till 
min mormor. Han hade en svåger 
i Tortuna, som var fi nsnickare och 
byggmästare, och där gick  han i lära 
några år, innan han kom till Barkarö 
gård som slöjdare. Att han dessutom 
var maskinist, hade jag aldrig hört 
talas om. 

Som synes hade morfar mycket 
goda vitsord. Inom de fl esta områden 
fi ck han ”Berömlig”. 

När jag sen studerade orlovs-
sedeln närmare, upptäckte jag om-
dömet om arbetsskicklighet i slöjd 
och lokomobils skötande. Ordet 
lokomobil var också ett ord okänt för 
mig. Enligt Wikipedia var det som 
en fl yttbar ångmaskin, vilken kunde 
användas till att driva tröskverk, sågar 
och pumpar. Han var däremot inte 

delaktig i skötseln av gårdens djur, 
eftersom det var ett streck efter ”Be-
handling av kreatur”.

Dubbelbröllop och guldbröllop
Barkarö gård ägdes av en friherre 
Liljencrantz och arrenderades av 
Gunnar Asplund. Enligt vad mamma 
berättat var det där mormor och 
morfar träffades. Mormor var näm-
ligen kokerska på gården. Att  båda 
var uppskattade av sin arbetsgivare, 
framgår av att när mormor och mor-
far gifte sig 1887, samtidigt med ett 
annat par på gården, var det arbets-
givaren Asplund som stod för bröl-
lopet. Dubbelbröllop ansågs på den 
tiden medföra olycka, men de unga 
paren var tydligen inte skrockfulla, 
och mormor och morfar hann med 
att fi ra guldbröllop, innan mormor 
dog, 83 år gammal.

I

Text:	Margareta	Lindqvist

Min mormor och morfar, Karolina Gustafsson f. Lundqvist och August 
W. Gustafsson, inför guldbröllopsdagen den 23 oktober 1937. Mormor 
född den 14 april 1860 och död den 2 september 1943. Morfar född 
den 7 juni 1858 och död den 16 oktober 1948.

Ånglokomobil med nedfälld skorsten.

”Arbetsskicklighet i slöjd och lokomobils skötande: Berömlig”

Orlofssedel

4 Arosiana 1-2014
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Under jullovet 1885/86 vistades den fjortonårige Seth Georg Wilhelm Backman 
hemma hos sin mormor Christina Erica Forsström (1827-1904) på gården Väster 
Munga i Romfartuna, 14 km norr om Västerås. Av mormodern hade han fått tillåtelse 
att från de gamla brev hon hade kvar efter sin avlidne man, godsägaren Per Wilhelm 
Sillén (1809-74), ta de frimärken han ville ha. Bland de märken han i början av januari 
1886 tog med sig hem fanns det som långt senare skulle komma att bli världens dyraste: 
det gula tre skilling banco. Här intill avbildas det på ett fri-
märke i serien ”Berömda frimärken” från 1992. Georg Back-
man var född 1871 och uppväxt på gården Åbylund i Romfar-
tuna. Tillsammans med sin mor, Olivia Christina Sillén (1849-
1930), flyttade han i augusti 1883 till Stockholm, för att 
där börja i läroverket vid Norra Latin. Fadern, Seth Alfred 
Backman (1843-79), hade avlidit ett par år tidigare, liksom 
Georgs två yngre syskon. Alldeles i närheten av Norra Latin 
hade frimärkshandlaren Heinrich Lichtenstein sitt kontor. 
Den unge Backman hade sett annonser om att han betalade 
upp till sju kronor (vilket var mycket pengar vid denna tid) 
för de allra sällsyntaste märkena. Han gick dit och visade 
upp de frimärken han hade hittat hos sin mormor. Treskillingens 
färg förbryllade Lichtenstein oerhört – den skulle ju vara grön, inte gul! Efter mycken 
tvekan gav han dock till sist sju kronor för märket. Georgs lycka var gjord och han firade 
försäljningen med sockerdricka och äppelmunkar på ett konditori.

Det världsberömda gula färgfeltrycket av tre skilling banco, vars enda kända exem-
plar upphittades av Georg Backman från Romfartuna, är poststämplat den 13 juli 1857 
i Nya Kopparberget (idag Kopparberg). Det tros ha använts som porto på ett tyngre 
brev, dubbelt inrikesporto var nämligen 8 skilling banco och detta frimärke var gult till 
färgen. En trolig teori är att en av 8-skillingklichéerna under tryckningen av misstag 
bytts ut mot en 3-skillingkliché, och att märket på så vis blev gult istället för grönt. 
Brevet med den gula treskillingen sändes av apotekaren och botanikern Olof Leopold 
Sillén (1813-94) från Gävle, som tillfälligt var i Kopparberg för att samla mossor, 
till sin äldre bror, godsägaren Per Wilhelm Sillén, Georg Backmans morfar. Efter att 
frimärkshandlaren Lichtenstein förvärvat treskillingen för sju kronor, har det unika 
märket kommit att byta ägare många gånger. Bland annat har det tillhört storsamlaren 
Philipp von Ferrary, den rumänske kungen och ett antal andra prominenta personer. 
När frimärket senast såldes i Köpenhamn 1998 hamnade slutsumman enligt uppgift på 
15 miljoner kronor! Hur gick det då för Georg Backman? Efter sin mogenhetsexamen 
i Stockholm 1892 flyttade han tillsammans med modern tillbaka till Romfartuna. Han 
valde där den militära yrkesbanan vid Västmanlands regemente; först som volontär, 
men avancerade sedan 1894 till underlöjtnant och 1896 till löjtnant. Strax innan nyåret 
1898 lämnade han hemorten för att utbilda sig vid Krigshögskolan i Marieberg. Han 
slutade sin karriär som överstelöjtnant. Någon frimärkssamlare blev Georg Backman 
själv aldrig. Han avled i Borås 1947, men ligger begravd på kyrkogården i Romfartuna.

Frimärkshistoria med Västeråsanknytning

Text:	Johan	Andersson

Sveriges första frimärken 
utgavs 1855 med riks-

vapnet som motiv. 1885 
blev kung Oscar II den första 
person att porträtteras på 
ett svenskt frimärke. 

Länge var det förbehållet 
den regerande monarken 
att bli avbildad på detta 
sätt. Först på 1920-talet 
blev frimärksmotiven mer 
intressanta och man bör-
jade uppmärksamma olika 
jubileer och historiska per-
sonligheter. Emellertid var 
det endast avlidna personer, 
undantaget kungar, som 
kunde komma ifråga som 
val av motiv. Denna regel 
bröts först 1963, då Post-
verket utgav ett märke före-
ställande ishockeyspelaren 
Sven ”Tumba” Johansson.

Att samla frimärken 
utifrån motiv eller tema är 
populärt bland filatelister. 
Johan Andersson samlar 
frimärken med motiv som 
har anknytning till Västerås. 
Han har hittills lyckats få 
ihop ett drygt sextiotal 
Västeråsfrimärken! Här 
följer en kortare presenta-
tion av ett axplock av dessa 
märken. Texterna är skrivna 
av Johan och har tidigare 
publicerats på Västerås 
Filatelistförenings webbsida: 
www.vasteras-ff.se.
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Erik XIV (1533-1577) var Gustav Vasas äldste son och övertog tronen efter faderns 
död 1560. Hans tid som Sveriges konung varade fram till 1568, då han avsattes av sina 
bröder. Återstoden av sitt liv kom Erik att tillbringa i fångenskap, bland annat på Väster-
ås slott. Här satt han fängslad från 14 juni 1573 till 16 oktober 1574, då han istället fördes 
till Örbyhus slott i Uppland. Efter Eriks död 26 februari 1577 fördes hans kvarlevor till 
Västerås och begravdes i domkyrkan. Frimärket här bredvid föreställer en porträttmål-
ning av Erik XIV från omkring 1561, samma år som hans kröning. Den skickades av 
den nyblivne kungen som ett så kallat friarporträtt till Englands drottning Elisabeth I. 
Målningen är troligen utförd av Steven van der Meulen och finns på Gripsholms slott. 
I frimärkets bakgrund syns även ett av Eriks många friarbrev till Elisabeth. Brevet, 
också det från 1561, är avfattat med humanistkursiv stil på latin, den tidens världs-
språk. Enligt uppgift skall brevet tillhöra Uppsala universitetsbibliotek.

Gustav Eriksson Vasa, troligen född 12 maj 1496, var kung av Sverige från år 1523 
fram till sin död år 1560. De tre frimärkena här till vänster utgavs 1921 för att fira 400-
årsminnet av Gustavs befrielsekrig mot danskarna. Frimärksbilden är en fri bearbetning 
efter en polykrom ekrelief från mitten av 1500-talet av Willem Boy (1520-1592), som 
finns på Gripsholms slott. En viktig delseger i Gustav Vasas befrielsekrig var ”Slaget 
om Västerås”, som utkämpades på Badelundaåsen och inne i själva Västerås den 29 
april 1521. Under anfallet mot staden ska Gustav Vasa ha haft sitt högkvarter vid S:t 
Ursulas kapell uppe på Blåsbo. Danskarna slogs tillbaka och tog sin tillflykt till slottet 
och klostret, där de belägrades av upprorsstyrkorna. I Västerås stadshus trapphall hänger 
en målning som visar hur Gustav Vasa efter segern slår sönder vin- och ölfat för att 
hindra sina män från att dricka sig berusade (och därigenom bli ett lätt byte för de 
belägrade danskarna).

Klippingar kallades de fyrkantigt klippta mynt som under 1500-talet började 
präglas i Sverige. I samband med att hertigarna Johan och Karl gjorde uppror 
mot brodern Erik XIV år 1568 lät de även slå rombiska silverklippingar i olika 
valörer. Dessa mynt kallas unionsklippingar eller blodsklippingar eftersom man, 
enligt traditionen, delvis använde den bot i silver som Erik XIV hade betalat för 
Sturemorden i Uppsala. På frimärket till vänster ses från- och tillsidan på två 
blodsklippingar med valören 8 mark, präglade i Vadstena 1568 av myntmästaren 

Mikael Hansson. Det som emellertid ger frimärket dess koppling till Västerås är bakgrunden, som utgörs 
av en bit av Olaus Magnus (1490-1557) magnifika Carta Marina över de nordiska länderna. Precis till höger 
om den översta klippingen är orten Arosia utsatt. Det är det gamla latinska namnet för (västra) Aros, d.v.s. 
Västerås. Kartan tog Magnus tolv år att färdigställa och den trycktes 1539 i Venedig. Förlagan till frimärket 
är dock en förminskad kopia från 1572 som finns i Kungliga biblioteket.

Gustav Vasa var den regent som introducerade dalermyntet i Sverige år 1534. 
Dalern var ett internationellt handelsmynt av silver, som först präglades i 
Joachimstal i nuvarande Tjeckien. Dessa mynt kallades joachimstaler, vilket 
snart kom att förkortas till taler/daler. Det första frimärket (till vänster) visar 
åtsidan på ett dalermynt präglat 1540 i Västerås, där myntmästaren hette Hans 
Hansson. Motivet är självklart kungen själv, ståendes med de tre riksregalierna: 
kronan, svärdet och äpplet. Hans karakteristiska skägg syns här inte till, istället 
har han en spetsig mustasch. Diametern på detta dalermynt är c:a 43 mm och 
vikten c:a 23,6 gram.
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Det andra frimärket (till höger) visar åtsidan av en senare daler från Gustav Vasas re-
geringstid, präglad i Svartsjö 1547 av myntmästaren Ulrich van Nurembergh. Motivet 
är även här kungen, dock lite äldre och med skägg. Svartsjödalern är ungefär lika stor 
som dalern från Västerås, men har en något lägre silverhalt än de första dalrarna. Den 
väger dock litet mer, c:a 29 gram. I bakgrunden på frimärket skymtar ett brev daterat 
9/7 1542 från myntskrivare Mårten Jönsson till kungl. sekreteraren Clement Hansson.

Västerås domkyrka har, som en av två svenska domkyrkor, tilldelats tre stjärnor i 
turistguiden Guide Michelin/Green Guide. Den höga rankningen beror framför allt på 
domkyrkans tre högklassiga altarskåp. Ett av altarskåpen, det i Apostlakapellet (norra 
skeppet), lär vara tillverkat i Jan Bormans ateljé i Brüssel i början av 1500-talet. På bak-
sidan av dess ena flygeldörr finns en målning av Heliga Birgitta, där hon ses nedteck-
nande en uppenbarelse. En detalj av denna målning, som troligen är utförd av neder-
ländaren Barent van Orley (1492-1542), användes 1941 som förlaga till två frimärken, 
utgivna till 550-årsminnet av Birgittas kanonisering 1391. Birgitta Birgersdotter föddes 
1303 och hörde genom sina föräldrar till den ledande politiska kretsen i Sverige vid 
denna tid. Redan som barn hade hon visioner och dessa uppenbarelser tilltog med åren. 
1349 flyttade Birgitta till Rom, där hon bland annat verkade för att påven skulle åter-
vända till Vatikanen. Hon ville också få tillstånd att grunda en ny klosterorden, men 
först 1370 blev Birgittinorden, som finns än idag, godkänd. Heliga Birgitta är Sveriges 
enda helgonförklarade person och numera även ett av skyddshelgonen för Europa.

I Gripsholms slotts omfattande porträttsamling finns bland annat den oljemålning 
av Gustav Vasa i helfigur, som pryder frimärket här intill. Tidigare har man trott att 
porträttet härrör från tiden omkring 1557-58 och attributerat det till Willem Boy. Men 
på senare tid har konsthistoriker på goda grunder hävdat att det rör sig om en betydligt 
senare målning av en okänd mästare. Gustav Vasa har starka band till Västerås. Efter 
att han 1522 erövrat Västerås slott, som varit belägrat sedan ”Slaget om Västerås” året 
innan, gjordes det till kungligt residens. På slottet kom Gustav och hans familj sedan 
att vistas rätt ofta, särskilt under 1550-talet. Här firade kungen även jul åren 1550, 
1556 och 1558. I Västerås höll Gustav Vasa även två historiskt mycket betydelsefulla 
riksmöten. Reformationsriksdagen, även kallad Västerås recess, år 1527 hölls dels på 
slottet, dels i konventsalen i det dåvarande dominikanerklostret, där Stadshuset idag 
ligger. Det var vid denna riksdag som det första och avgörande steget togs mot en sepa-
ration från påvedömet, vilket senare kom att utmynna i en övergång till protestantismen. 

Vid riksmötet i Västerås 1544 kom en arvförening om tronföljden till stånd, som 
innebar att arvkungadömet infördes i Sverige. Motivet på de två frimärkena till höger 
visar kung Gustav Vasa och till vänster om honom står hans äldste son Erik, 8 år, som 
efter faderns död 1560 i enlighet med den nya successionsordningen besteg tronen som 
Erik XIV. Frimärkena ifråga utgavs 1941 till 400-årsminnet av den första kompletta 
bibelöversättningen på svenska, som publicerades 1541. Förlagan till frimärkena är en 
freskomålning av Johan Gustaf Sandberg (1782-1854) och kan beskådas i Vasakoret i 
Uppsala domkyrka. Motivet föreställer alltså kungen som mottar den nya bibeln, vars 
titel är Biblia / Thet är / All then Helgha Scrifft / på Swensko.

Tre centrala gestalter i den svenska reformationen ledde översättningsarbetet. 
Längst till vänster står Laurentius Andreæ (c:a 1470-1552) och till höger bröderna 
Olaus (1493-1552) och Laurentius Petri (1499-1573). Det var främst utifrån Luthers 
tyska bibel från 1534 som den svenska bibeln översattes. Likväl kom översättningen 
att få stor betydelse för svenska skriftspråkets utveckling. En mer enhetlig stavning eta-
blerades och de nymodiga bokstäverna å, ä och ö fick en allmännare spridning. ■
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Carl Wilhelm August Tham, 1812-1873, skrev geografiska 
beskrivningar av flera svenska län, bl.a. “Beskrifning 
öfver Westerås län” 1849. Här följer i förkortad form hans 
beskrivning av Västerås . 

Westerås uppstad, belägen 11 mil vester från Stockholm, på ömse 
sidor om Svartåns utlopp i Westerås-fjärden. Den omfattar omkring 
109 tunnland, och har 351 bebygda, 70 obebygda tomter. Jordegorna, 
belägna åt alla sidor kring staden, upptaga 946 tunnland åker, 341 tl. 
äng, 1444 tl. skog och betesmark, tillsammans satta till 15 1/2 mantal.

Westerås 1849

Red.:	Simeon	Andersson

Sjelfva staden indelas i trenne qvarter, 
Norra, Södra och Vestra, skiljda från 
hvarandra dels af ån, som går i rigt-
ning från norr till söder, dels af Stor-
gatan, upptagen år 1644, i rigtning 
från öster till vester, i sammanhang 
med stora landsvägen från hufvud-
staden till de vestra orterna. Norr 
om denna gata och på vestra sidan 
ligger en ej ringa del af staden på 
sluttningen af en sandås, Oxbacken 
kallad; här möter snart nog oregel-
bundenhet i gatornas läge, vittnande 
om hög ålder. 

Derpå följer Smedjegatan, den 
fordna storgatan, som går genom 
hela staden, i en högst irregulier 
rigtning från öster till vester; vid 
denna gata ligger Gamla eller Stora 
torget, på visst sätt bestående af 
tvenne, ett ungefär qvadratformigt, 
vid hvilket det fordna Rådhuset har 
legat, och ett som från det förras 
ena sida skjuter ut i en smalare och 
långsträcktare form. Längre uppåt 
norr ligger stiftets Domkyrka. Hvad 
som ligger ännu längre upp, är allt 
temligen oregelbundet och illa be-
bygdt, kanske stadens äldsta del, på 
fast men ojemn grund. Härifrån utgår 
en väg, genom den vackraste delen 
af omgifningarne, uppefter Svartåns 

trånga dal, till närmaste socknar i 
norr. 

Ån går genom hela staden i 
temligen stark lutning, först mel-
lan naturliga stränder, derpå mellan 
högt murade, på hvars kanter många 
gamla hus stå qvar från fordna dagar. 
På samma sätt är den kringstängd 
i stadens nedersta delar, söder om 
storgatan. Här finnas mestadels 
regelbundet anlagda gator, de flesta 
af yngre ålder, ehuru äfven här flera 
både enskildta och offentliga hus äro 
gamla, till exempel St. Ilians fordna 
kapell af sten o. a. 

Utefter åns venstra strand ligger 
det långsträckta Fisktorget, med flera 
rader af träd. Genom detsamma går 
ett gräfdt sidoutlopp, Lillån kalladt. 
På den holme, som deraf bildas, 
ligger, bortom en del hus, den så 
kallade Kungsträdgården, som inne-
sluter grundvalen till ett gammalt 
kloster. På andra sidan om ån, äfven 
i en park, ligger länets residensslott, 
på en ej särdeles betydlig upphöjning. 

De särskildta delarne af staden 
äro med hvarandra förbundna ge-
nom tre broar öfver Svartån, den 
vackraste vid slottet, en annan vid 
Fisktorget, en tredje på Smedjegatan; 
och två öfver Lillån. Vid den stora 

åns utlopp slutligen är hamn, bro och 
väg, hufvudsakligen genom pålning 
vunna från sjön. Redan af ofvan-
stående synes att staden är gammal, 
ehuru eldsvådor (år 1382, 1569, 
1578, 1668, 1714, 1778) föranledt 
många förändringar, och äfven i ny-
aste dagar frivilliga omläggningar. 
Troligen har stället i äldsta dagar 
varit hednisk offerplats och, såsom 
vanligt, på samma gång handels- och 
marknadsort, samt derpå tidigt blifvit 
besökt af de christna predikanterna.

Namnet förekommer i de äldsta 
skrifna handlingar, från Christen-
domens första tider i vårt land, under 
formen Aroos, Westre Aros eller 
Westerars (på latin Arosia), d. v. s. 
åmynning, med tillägget vestra, 
enligt den vanligaste förklaringen, 
till skillnad från Östra Aros, Upsala. 
De äldsta stadsprivilegier, som ännu 
lära finnas i behåll, men som åbe-
ropa och stadfästa äldre, gå tillbaka 
till 1500-talet. År 1647 hade staden 
ännu det 13:de rummet bland rikets 
städer, har nu det 22:dra, och räknas 
till andra klassen. 

Stadens folkmängd är känd nå-
got mera än ett århundrade tillbaka. 
»Mantalsskrifne» personers antal 
uppgifves hafva stigit, under åren; 
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år 1849, enligt mantalslängden, till 
3 618, hvaraf 2 220 hushåll erlade 
afgifter till staten och staden, 1 398 
voro derifrån befriade för ålder, fat-
tigdom eller andra förhållanden. 
Westerås har således från näst för-
gångna århundrade betydligt tilltagit 
i folkmängd (1572 år 1775). 

Staden grundar af gammalt sitt 
bestånd hufvudsakligen på handeln; 
denna är ock ganska liflig, och består 
framför allt i jern- och spanmålshan-
del. 

Årligen uppvägas här p. m. 
35,000 skeppund stångjern och 
manufaktursmide, 11,300 skeppund 
tackjern, 2300 skeppund jernmalm, 
3000 skeppund koppar och förarbetad 
messing, vidare vitriol, rödfärg etc., 
mest till utförsel på Stockholm. I 
utbyte förses bergslagsorterna med 
spanmål, och landsbygden i allmän-
het med kramvaror. 

Stadens egna torgdagar förete 
ofta en omsättning af 1000 tunnor 
säd. Särdeles lifligt besökta äro 
dess marknader, af hvilka den s. k. 
Mormessan i September räcker i tio 
dagar, och torde kunna räknas bland 
de vigtigaste i riket. Stora torget är 
egentliga medelpunkten för rörelsen, 
Oxbacken särskildt för kreaturshan-
deln med bergslagerna. 

Handtverkens ställning är mindre 
lysande än handelns, och företer 
nästan blott medelmåtta, så i fabrika-
tion, som afsättning; den förra mot-
svarar ock i det hela endast den när-
maste ortens behof. År 1840 beräk-
nades, att öfver 40 yrken sysselsatte 
126 mästare, verkstadsföreståndare 
eller husbönder. 

Naturligt nog måste, jemte dessa 
egentliga stadsmannanäringar utan 
högre lyftning, åkerbruket vara ett 
yrke af vigt. Detsamma gäller om 
boskapsskötseln å stadens mark. 
Mera motsvarande det egna behofvet 

synes produktionen å trädgårdsfrukter 
vara. 

Segelfarten sysselsätter, utom 3 
ångfartyg, som underhålla en nästan 
daglig trafik; fram och tillbaka, på 
hufvudstaden, 17 seglande fartyg, 
Staden har i början af 1600-talet 
haft stapelstadsfrihet, men torde väl 
svårligen någonsin hafva begagnat 
sig deraf. Stadens hvarf ligger invid 
hamnen. 

Bland allmänna byggnader och 
dermed sammanhängande inrätt-
ningar inom stadens gränser, äro de 
märkvärdigaste: Slottet, grundadt, 
enligt sägen, af biskop Sankt Ilian 
omkring 1170, och en tid begagnadt 
till biskopssäte. Från och med fjor-
tonde århundradet förekommer det 
såsom kungligt slott, nyttjades ofta 
såsom förläning, jemte derunder 
lydande större eller mindre delar af 
Westmanland, har varit befästadt, 
försedt med torn och omgifvet af 
grafvar, med utlopp till ån, samt ut-
stått mera än en belägring, af Engel-
brecht, Puke och Gustaf Wasa. Den 
sistnämde förstörde det till en del, 
men uppbygde det åter; likaledes 
blef det i viss mån iståndsatt efter en 
eldsvåda år 1736. 

Det utgör nu en stor och massiv, 
fyra våningar hög, fyrkantig sten-
byggnad, omkring en föga rymlig 
borggård, och utan märkvärdig 
architektur; det innehåller landshöf-
dingens bostad, samtliga länsstyrel-
sens embetsrum, fängelser, maga-
siner o. s. v. Bland de sistnämda är 
ett, som fordom varit rikssal, och der 
riksdagar varit hållna. Det rum, der 
K. Erik XIV sutit fången, är nu ett 
kassakontor. Den park och trädgård, 
som omgifver slottet, är upplåten åt 
landshöfdingen, likasom Kungsträd-
gården på andra sidan om ån, med 
dertill hörande vidsträckt äng. 

Domkyrkan, stadens förnämsta 

prydnad och en af de största kyrkor i 
Sverige, skall efter någras förmodan 
ha blifvit grundlagd af S:t David, 
nämnes med säkerhet i förra hälften 
af 13:de seklet, såsom S:t Marias 
kyrka, tillöktes år 1251, och invigdes 
till Domkyrka 1271. Skadad under 
Danskarnes framfart 1521, blef den, 
med minskade egna tillgångar, blott 
långsamt återställd, tills en nitiske 
biskop Rudbeck visste att med både 
egna medel, och offentliga och en-
skildta bidrag, bringa så väl detta 
arbete till stånd, som att i samman-
hang dermed grundlägga undervis-
ningsverk af flera slag. 

Sedan kyrkan under hans efter-
trädare Laurelius kommit i fullfär-
digt skick, hemsöktes den af åskeld 
1691, som förstörde tornet och ska-
dade tak och hvalf. Då börjades den 
tornbyggnad af Nic. Tessin, som nu 
pryder kyrkan, och är kanske den 
yppersta i sitt slag, som riket eger, 
328 fot hög. Kyrkan sjelf är utantill 
314 fot lång och 116 fot bred. Vid 
stora ingången sitta i muren tvenne 
marmortaflor från 1515 och 1510, 
föreställande kyrkans patroner, Jung-
fru Maria, S:t Johannes och S:t Da-
vid. Kyrkogården upphörde år 1809 
att vara begrafningsplats.

Staden har i fordna dagar haft 
trenne andra kyrkor: S:t Ilians kapell, 
bygdt troligen omkring 1170, S:t Aegidii 
kyrka, uppkallad efter sin grundläg-
gare, Ilians efterträdare på biskops-
stolen, skall ha legat östligare, på 
en plats, som ännu kallas gamla 
kyrkogården och S:t Nicolai kyrka, 
sannolikt från slutet af 1200-talet, 
låg vester om Svartån, nära den bro, 
som leder till Fisktorget. 

Dessutom lågo på landsbygden 
utanför staden fyra kapell, från 1270-
talet, S:t Yrians åt norr vid vägen till 
Skultuna, S:t Gertruds åt nordost vid 
bergslagsvägen, S:t Olofs åt öster på 

Namnet förekommer i de äldsta skrifna handlingar, från Christendomens första 
tider i vårt land, under formen Aroos, Westre Aros eller Westerars.
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Västerås c:a 1690-1710. Ur Suecia antiqua et hodierna av Erik Dahlberg, tryckt runt 1700.

Badelundsåsen, och S:t Ursulæ åt 
vester, båda vid stora landsvägen. Ett 
nunnekloster af Dominikanerorden 
har funnits i Kungsträdgården, an-
lagdt i första hälften af 13:de seklet, 
och upphäfdt 1528.

Biskopshuset, beläget vid kyrko-
platsen midt emot kyrkans stora 
ingång från 1442 undergick en be-
tydlig reparation på 1730-talet. Con-
sistoriihuset, vid nordvestra hörnet af 
kyrkoplatsen, är bygdt från 1630, till 
en början till lärohus. Gymnasii- och 
Skolhuset, till en del från K. Gustaf 
Adolfs och Rudbecks tid, likasom 
gymnasiet sjelf (grundadt 1623 ska-
dades af branden 1714, återställdes, 
men är nu åter temligen förfallet, och 
otillräckligt för sitt ändamål

Åtskilliga andra byggnader för 
kyrkans och läroverkets räkning, 
deribland en underjordisk Proba 
eller fängelse, hafva funnits omkring 
kyrkan, men äro dels förstörda af 
oftanämda eldsvåda, dels sednare 

borttagna eller till andra ändamål 
anslagna. Nu är en stor fond samlad 
till ny läroverksbyggnad norr om 
kyrkan. 

Gymnasiets bibliothek daterar sig 
dels från Rudbecks och Axel Oxen-
stjernas tid, dels är det af sednare 
gifvare, Sparfvenfeldt, Hülphers, 
Muhrbeck, Benzelstjerna o. a., riktadt, 
och uppgifves ega omkring 11,000 
volumer, och vara ett bland de 
största gymnasiibibliotheker i riket. 
Rudbeck anlade ock en botanisk 
trädgård, men denna hans inrättning 
förföll som mången annan efter hans 
död, och blef först ett sekel sednare 
återställd på annan lokal. 

För stadens fattgvård är sörjdt 
dels genom flera donerade fonder, af 
en Schenström, Carlsköld, Hülphers, 
Langenberg o. a., dels genom årliga 
bidrag; en arbetsinrättning är nyligen 
organiserad. Af sjukvårdsanstalter 
har staden med länet gemensamt ett 
lazarett, anlagdt på 1700-talet. 

Stadens styrelse består numera 
af en borgmästare och 8 rådmän, af 
hvilka sednare en är kämnerspræses 
[ungefär: enklare domarfunktionär 
och skatteindrivare. Red. anm.], och 
besörjer polisuppsigten, med biträde 
af stadsfiskal och valda ordningsmän 
för qvarteren. Municipal-angelägen-
heterna förvaltas för öfrigt af 26 
borgerskapets äldste. Till Rådhus 
begagnas numera en temligen oan-
senlig byggnad vid södra sidan af 
Fisktorget. I fordna dagar har här 
funnits mynthus, begagnadt ännu 
under Wasaättens tid. – För öfrigt 
finnes här postkontor, gästgifveri, 
flera värdshus och hoteler för re-
sande o. s. v. Skjutsen är ställd på 
entreprenad. 

Källa: http://runeberg.org/thamaros/

Se Arosiana 2-2012 sidan 23 om kartor i 
släktforskningen.
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Hur kommer det sig att du 
började släktforska?
Fick redan i gymnasieåldern ta del av 
en släktings uppgifter angående några 
släktled tillbaka i en gren av mitt 
släktträd redan vid gymnasieåldern.

Var kommer dina förfäder ifrån?
Det jag tidigt fi ck information om var från byarna i södra 
Munktorp där vi funnits i hundratals år, kanske tusen, vem 
vet? I alla fall 400 år.

Vad intresserar du dig för inom släktforskningen?
Dels att ta reda på mera om södra Munktorp. Man gifte sig 
kors och tvärs i byarna, så släktforskningen blir byaforskning.

Mest tid har det tagit att leta efter tre “försvunna” syskon 
till min mormors mor som åkte till Nordamerika. (Det gäller 
en annan släktgren.)

Har du upptäckt något ovanligt/spännande i din släkt?
Flera av männen, morfars far, morfars farfar morfars farfars 
far var nämndemän och har handlingar som inte bara gäller 
min släkt, utan om andra på bygden, t.ex. bouppteckningar, 
förmynderskap m.m.

Kan nämna det jag redan tidigare skrivit om i Arosiana [nr 3-
2012, red. anm.] att morfars far var med och bildade en hälso-
brunn i Munktorp vid slutet av 1800-talet. Han var kassör vid 
utförsäljningen när verksamheten upphörde och jag har hand-
lingar från verksamheten och händelsen. Det fi nns listor över 
vilka som arbetade vid brunnen med bl.a. pumpning av vatten, 
badlistor över vilka som badade och vad för slags bad de tog.

Har du stött på något problem i din forskning?
Amerikaproblemet jag nämnt ovan. För övrigt är det svårt att 
läsa text från 1600-talet och tidigare.

Ditt bästa tips till andra släktforskare?
Kontakta nu levande släktingar, dela med er till varandra! 

Varför släktforskar du?
Hur kommer det sig att du 
började släktforska?
Som barn hittade jag hos mina mor-
föräldrar ett kuvert med gamla döds-
annonser. I kuvertet fanns även en 
kortfattad släktutredning, antagligen 
från ett arvsskifte, som satte igång min 
fantasi och gjorde mig väldigt intresserad av släktens historia.

Var kommer dina förfäder ifrån?
Min mormors släkt kommer huvudsakligen från Uppland, 
främst trakten kring Vendel. Min morfars släkt kommer från 
norra delen av Västmanland, med vissa förgreningar i södra 
Dalarna. Min farmors släkt kommer från östra Småland. Min 
farfars släkt kommer från nordvästra Skåne.

Har du upptäckt något ovanligt/spännande i din 
släkt?
Min mf ff mm mm, Katarina Grafström, var den första 
professionella barnmorskan i Avesta. Hon hade 1793 blivit 
skickad till Stockholm för att utbildas. Hennes man, Lars 
Forssell, hade i ungdomen också varit i Stockholm och där 
lärt sig det ovanliga yrket bronserare, eller ”bronzeur” som det 
ofta skrevs. Han arbetade med att bronsförgylla kopparföremål 
tillverkade vid bruket i Avesta.

På min morfars sida av släkten fi nns även en del intressanta 
brukssmedsläkter (Vieweg, Corell och Tallrot) samt en litterär 
kyrkoherde i Västerfärnebo vid namn Magnus Olai Asteropherus.

Via min farmor har jag hittat en adlig släktgren, med namn 
som Årrhane och Leijonram, vilket jag tycker är lite spännande.

Har du stött på något problem i din forskning?
Det är väl samma problem som alla släktforskare ställs inför: 
okända barnafäder. Sedan fi nns det ju vissa anor som bara 
”dyker upp” på ett ställe, utan att det går att få fram något mer 
om deras ursprung. Även min mf ff m, Lovisa Larsdotters (gift 
Göthe) vidare öden är ett mysterium efter att hon gift om sig och 
1887 fl yttat till Minnesota med sin 18 år yngre man.

Ditt bästa tips till andra släktforskare?
Bredda din släktforskning genom att även forska i annat än 
vanliga kyrkoarkiv, t ex arkiv från kommuner. Kommunala arkiv 
innehåller bland annat handlingar från skolor och socialvård. 
För alla barn födda utom äktenskap fr.o.m. 1918 ska det fi nnas 
upprättat en särskild barnavårdsmannaakt. Om man har förfäder 
som arbetat vid ett bruk, så kan det löna sig att ta reda på om det 
fi nns något arkiv bevarat efter bruket. Även bouppteckningar kan 
tillföra mycket om dem man släktforskar och där kan man ibland 
hitta nya uppgifter som leder en vidare. 

Vill du också besvara enkäten?
Frågorna fi nns på vår hemsida, där du kan kopiera över dem 
till ditt mail när du ska svara. Bifoga en bild.

Skicka dina svar till redaktören: simeon.a@telia.com

CHRISTINA HOFBERG:JOHAN ANDERSSON:
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Medlemsmöte 21/11
DNA i släktforskningen.
Åke Sjödin och Kerstin Andersson.
Foto: Sven Olby.

Medlemsmöte 21/11

Träff för nya 
medlemmar 5/12
Jan Berg och Violetta Reder. 
Foto: Karin Jyrell.

Medlemsmöte 31/10
Inge Svensson berättade 
om Aposteln David. 
Foto: Åke Dahlqvist.

Medlemsmöte 31/10

Arkivens dag 9/11
Göran Sundström får hjälp av Gunnar Andersson. 
Foto: Sven Olby.

Arkivens dag 9/11
Bildcollage om Birger Grip, folkhemspolitiker från Badelunda. 
Västerås kommuns  fullmäktige-ordförande 1979-1982. 
Samarbete med Badelunda hembygds förening. Foto: Karin Jyrell.

Medlemsmöte 3/10
Rose-Marie Sjöberg kåse-
rade om släktforskning 
under rubriken ”På sock-
nen”. Foto: Sven Olby.

iBldsidan

Bakgrund: 
Kultur-

natten 21/9
Pia Letalick-Rinaldi och 

Helena Aspernäs. 

Foto: Kerstin 
Andersson.

Du vet väl 
att du kan se 

ett urval av bilder i 

färg på vår hemsida 

under Tidningar > 
Arosiana-net?
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De första fotografi erna gjordes med 
en fotoprocess, uppfunnen 1837 
av Louis-Jacques-Mandé Daguerre 
tillsammans med Nicéphore Niepce, 
den s.k. daguerrotypin. 

Daguerrotypin användes fl itigt, i 
synnerhet för porträtt ända till 1860-
talet. De tidiga daguerrotypikame-
rorna hade objektiv som inte släppte 
in så mycket ljus, varför exponerings-
tiderna blev långa. Speciella nack- 
och huvudstöd behövde användas 
för att förhindra att motivet rörde sig 
under de långa exponeringstiderna. 
De som avporträtterades kunde 
också ta stöd av pelare eller möbler 
för att stabilisera kroppen. Beroende 
på dagsljusets intensitet kunde det ta 
upp till femton minuter att göra ett 
fotografi . Därav de stela posering-
arna i fotografi er från tidiga 1800-
talet!

De långa exponeringstiderna 
försvårade fotografering av utom-
husmotiv, eftersom rörliga föremål 
förorsakade rörelseoskärpa, men de 
föremål som blev stilla blev repro-
ducerade med en detaljrikedom som 
överträffade senare fotografi ska pro-
cesser.

När kamerorna kunde byggas 
mindre blev också bildytan mindre. 
Ju mindre bilden är i kameran desto 
ljusare blir den. Således reducerades 
exponeringstiderna ner till några sek-
under. En annan orsak till de kortare 
exponeringstiderna var att objektiven 
utvecklades och släppte in mera ljus.

Daguerres uppfi nning presentera-
des för första gången i Paris i början 
av år 1839. Drygt ett år efteråt dök 
Sveriges första porträttdaguerreo-
typist upp i Stockholm.

Mot slutet av 1840-talet började 
landet genomkorsas av resande 
porträt törer, som betade av den ännu 
mycket lilla kundkretsen på varje ort 
under några dagar för att sedan dra 
vidare. Ett bord och en ornamenterad 
stol lånades på platsen, nackstöd , 
draperi och blommig bordsduk fanns 
i bagaget, tillsammans med kamera, 
plåtar, poler utrustning, kemikalier, 
ramar, glas och passepartouter. 

Daguerrotypin blev sedan snabbt 
populär och den nyskapade yrkes-
kåren fotograferna spred sig. Foto-
grafi et slog hårt mot det avsevärt 
dyrare och tidskrävande porträtt-
måleriet. Fotografi n kunde tillfreds-
ställa tidens krav på ett demokratiskt 
porträtt medium (alla hade råd), en 
exakt verklighetsavbildning, en 
snabb bildframställning och ett obe-
gränsat mångfaldigande.

Det hade blivit mode att göra visit-
kort, fotografi er i litet format (ung. 
6,5×10,5 cm), vilka vanligen beställ-
des i tolv exemplar. Senare tillkom 
formatet 11×16,5 cm, kabinettskort. 
(Läs om kabinettskort i Arosiana 
nr 2-2011).

Källa: https://sites.google.com/site/prittsel/
daguerreotypinisverige.

Vänster: Augusta Almberg.
Höger: Louis Daguerre.

Västerås fi ck sin första porträttfotograf 

1862 med Theodor Christian Körner 

(1835-1865). Efter honom etablerade 

sig Olof Wiklund (1842-1884) som 

Västeråsfotograf 1869.

Flera av fotograferna vid denna tid 

var kvinnor. När Körner avled övertogs 

verksamheten en kort tid fram till 1869 

av den första kvinnliga porträttfoto-

grafen, Augusta Almberg (1822-1911). 

I hennes spår följde, bland fl era, 

Sofi e Eriksson (1858-1905), systrarna 

Ada (1860-1939), Olga (1877-1925) och 

Elise (1865-1938) Hirsch samt även syst-

rarna Fredrika ”Fredrique” (1865-1922) 

och Sofi a (1873-1932) Holmstedt.

Källa: Jouni Tervalampi, Kvinnliga 
fotografer i Västerås 1865-1920, 
Bubok Publishing, 2008.

De första fotografi erna
Red.:	Simeon	Andersson

En komplett utrustning för en 
kringresande porträttdaguerreo-
typist innehöll kamera, objektiv, 
kassetter, plåtar, polerredskap, 
olika kemikalier, trälåda för jo-
dering, ramar, kamerastativ och 
nackstöd (för personen som skulle 
avbildas). Det var kopparplåtarna 
som gav dagens uttryck ”att plåta”. 

Temat för 
Släktforskningens dag 

den 15 mars är
”Porträtt”.
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tina föddes i Östanfors, Stora 
Kopparberg (Kopparberg, Falu 

landsförsamling) 1815-08-181. Hon 
var dotter till dagkarlen Olof Gar-
mans änka Greta Andersdotter och är 
noterad som oäkta. 

Vi hittar familjen i husförhörs-
längden2 (se bild 1) för Stora Koppar-
berg för perioden 1807-1816. Här får 
vi veta att Gretas man Olof Olsson 
var född 1771 i Garpenberg och 
att de flyttade från Avesta 1811 till 
Östanfors i Stora Kopparberg. Olof 
dog 1814-08-15. Vidare att Greta var 
född 1771 i Falun och att de gifte sig 
1800. De hade tre söner, Anders född 
1801, Petter född 1803 och Johan 
född 1806, alla i Avesta. En not i 
kanten berättar om de tre sönerna att 
de var ”högst vanartiga barn”.

Hur viktigt det är att följa upp 
familjen bakåt i tiden och uppgif-
terna, framgår av det faktum att årtalet 
för giftermålet visar sig vara fel, 
att den förste sonen Anders är född 
utanför äktenskapet och att Gretas 
födelseår är helt galet.

Vi hittar familjen i Avestas hus-
förhörslängd3 för perioden 1805-
1814. Här anges året för giftermål 
till 1801 och att de flyttade till Falun 
1811. För Greta anges 1771 som 
födelseår men ingen plats. Vi går 
till föregående husförhörslängd4 för 
perioden 1795-1804. För Greta anges 

varken födelseår eller födelseplats. 
Första notering för husförhör är här 
1803 i mars.

Gretas förste son Anders, född 
1801-02-10, hittar vi i födelseboken5 
för Avesta. Modern är pigan Marga-
reta Risholm ifrån Falun och Anders 
anges som oäkta. Ett av vittnena är 
Stina Morberg i Avesta. Det visar 
sig senare i undersökningen att Stina 
Morberg är dotter till Greta Risholms 
morbror Hans Morberg i hans första 
äktenskap. Mer om honom nedan.

I Avestas vigselbok för 18016 
finns Olof och Greta med. De vigdes 
1801-05-17. Det står ”Drängen Olof 
Olsson ifrån Karbenning och pigan 
Greta Risholm i Avesta”. Valsmäs-
taren Hans Morberg i Avesta anges 
som brudens giftoman.

I Stora Kopparbergs eller Falu 
Kristines födelsebok för 1771 hittar 
jag ingen som stämmer med Margareta 
Risholm. Namnet Risholm måste 
komma från fadern, hon kallades det 
när förste sonen Anders föddes före 
äktenskapet.

Efter diverse letande så hittar jag 
en Greta Andersdotter Risholm född 
1776-09-23 i Stora Kopparbergs7 
husförhörsläng för perioden 1787-
1796. Det står ”Flickan Greta Anders-
dotter Risholm födelseort Öfra 
Elsborg, Fahlun och att hon flyttade 
till Avesta 1788 och kom åter 1793 

samt att hon åter flyttade till Avesta 
1797”. Strax ovanför finns en Eric 
Andersson Morberg född 1720 och 
död 1795 med hustru Catharina 
Mårtensdotter född 1731. Något 
släktsamband dem emellan anges 
inte här. Kan det vara den Greta jag 
söker? Namnet Morberg dyker upp 
då och då. (I fortsättningen kallar jag 
henne Greta Andersdotter Risholm 
eller bara Margareta).

I födelseboken för Stora Koppar-
berg för år 17768 finns Margareta 
född 23 september 1776. Fadern var 
Anders Andersson Risholm i Östan-
fors och modern Stina Ersdotter. I hus-
förhörslängden för perioden 1776-
17869 finns familjen. Där framgår 
det att Anders Andersson Risholm 
var måg till Eric Andersson Morberg 
och följaktligen att Stina Ersdotter 
var dotter till Eric Andersson Morberg. 
Stina Ersdotter dog 1781 och Marga-
reta född 1776 blev alltså moderlös 
tidigt. Se bild 2.

När Anders Andersson Risholm 
och Stina Ersdotter gifter sig så är 
Stinas giftoman hennes fader Eric 
Andersson Morberg10. Detta är viktigt 
eftersom det i dödboken11 då Eric 
Andersson Morberg dog 1795 står 
att han inte hade några barn vilket 
alltså måste vara fel.

I Stora Kopparbergs husförhörs-
längd för perioden 1797-180612 finns 

Vem var Christina Stina Olofsdotter Garmans moder 

Greta Andersdotter?

Ibland är det mycket svårt att hitta anorna. Detta exempel visar 
hur jag hittade en anas rätta identitet, nämligen vem Greta 
Andersdotter var och varifrån hon kom. Följ med på en tur 
genom olika kyrkoböcker. Det visar sig att noteringar om faddrar, 
giftoman, systerdotter och styvmoder är viktiga

Text:	Ingemar	Widestig

S

  > > > > > > 
Vänster överst: 

Bild 1 Stora Kopparberg AIa:5 
(1807-1816) sid 121

Vänster underst:
Bild 2 Stora Kopparberg AIa:2

 (1776-1786) sid 100
Höger överst: Bild 3

Höger underst: Bild 4
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Greta Andersdotter Risholm hos 
”Eric Andersson Morbergs Enka 
Catharina Mårtensdotter” och hon 
fl yttar till Avesta 1797 och Catarina 
Mårtensdotter till Avesta 1800.

I Avesta hittar vi Greta Anders-
dotter Risholm i husförhörslängden13 
för 1795-1804. Här är noterat att hon 
föddes 1776 och kom till Avesta från 
Falun 179(7). Vi hittar henne också 
i Avestas husförhörslängd för 1786-
179514. Här anges hon som syster-
dotter till Hans Morberg och att hon 
kom hit 1790 dock inte varifrån samt 
att hon fl yttade till Möklinta 1791 
men kom åter till Avesta och fl yttade 
till Falun 1793.

Nästa gång jag hittar henne är 
efter giftermålet i Avestas husförhörs-
längd för 1795-180415 där inget 
födelseår anges. I nästa längd för 
1805-181416 så anges hon född 1771 
alltså samma som makens födelse år! 
Det är mellan dessa längder som Greta 
Andersdotter Risholms felaktiga 
födelse år troligen kommit in.

När Greta Andersdotter Risholm 
gifte sig så var hennes giftoman 
valsmästaren Hans Morberg. Vem 
var han?

I Avestas husförhörslängd för 1795-
180417 fi nns en valsmästare Hans Mor-
berg där anges också ”Styfv modern 
Catharina Mårtensdotter född 1731 
och infl yttad från Falun 1800”. Hans 

Morberg var alltså Greta Anders-
dotter Risholms morbror. Han fi nns 
också omnämnd som Hans Ersson 
Morberg18, 19. Hans Ersson Mor-
berg hittar jag i födelseboken20 för 
Stora Kopparberg som son till Erik 
Anders son Morberg. Gifter målet 
mellan Erik Andersson Morberg och 
Catharina Mårtensdotter fi nns i vig-
selboken21 då de gifte sig 1764. Erik 
Andersson Morbergs förra hustru dog 
176222 45 år gammal utan angivande 

FOTNOTER 
1 Stora Kopparberg C:6 (1797-1823) sid 160, nr 43
2 Stora Kopparberg AIa:5 (1807-1816) sid 121
3 Avesta AIa:8 (1805-1814) sid 159b
4 Avesta AIa:7 (1795-1804) sid 169
5 Avesta C:4 (1796-1808) sid 39, nr 1
6 Avesta EI:1 (1775-1842) 1801 no 1
7 Stora Kopparberg AIa:3 (1787-1796) sid 101
8 Stora Kopparberg C:5 (1776-1796) år 1776
9 Stora Kopparberg AIa:2 (1776-1786) sid 100
10 Stora Kopparberg EI:3 (1776-1838) sid 2, nr 4
11 Stora Kopparberg F:1 (1776-1798) 1795 no 44
12 Stora Kopparberg AIa:4 (1797-1806) sid 108
13 Avesta AIa:7 (1795-1804) sid 47
14 Avesta AIa:6 (1786-1795) sid 148
15 Avesta AIa:7 (1795-1804) sid 169
16 Avesta AIa:8 (1805-1814) sid 159b
17 Avesta AIa:7 (1795-1804) sid 151
18 Grytnäs C:2 (1775-1797) sid 27, nr 27
19 Grytnäs AI:4 (1775-1784) sid 178
20 Stora Kopparberg C:3 (1732-1767) 1758
21 Stora Kopparberg EI:2 (1757-1775) sid 39
22 Stora Kopparberg EI:2 (1757-1775) sid 101, nr 133
23 Stora Kopparberg AIa:6 (1817-1826) sid 123

av namn. Catharina Mårtensdotter 
var alltså styvmoder till Greta Anders-
dotter Risholm. Någon födelsenotis 
för Stina Ersdotter har jag inte hittat.

I Stora Kopparbergs husförhörs-
längd för 1817-182623 fi nns Greta 
Andersdotter Risholm med, men har 
fl yttat därifrån med noteringen ”ingen 
vet hvart”. Bild 3 och 4 visar släkt-
skapen. Där slutar också mina spår 
efter henne. Än så länge!
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Västerås stads vapen

I ett testamente och salubrev från Aros år 1291 respektive 1307 framträder Västerås 
(Västra Aros) stadssigill. Från år 1586 fi nns exempel på att sigillet utvecklats till ett 
stadsvapen. Tecknet ”AM” i stadsvapnet anses komma från den tidigare romersk-
katolska domkyrkans sigill och betyder Ave Maria. Rosen, Rosa Mystica, är Jungfru 
Marias symbol. De fem vapnen ovan är från 1921, 1930, 1939, 1942 och 1974.

Under 2006 gjorde Riksantikvarieämbetet en arkeologisk undersökning vid 
Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. På 1600-talet har någon tappat ett runt, 
tunt, genombrutet kopparbleck, cirka sju centimeter i diameter. Motivet är en 
hittills okänd variant av Västerås stadsvapen, krönt av en treuddig krona. Runt 
kanterna har det suttit mycket små nitar. Kanske har märket varit fäst på ett 
bokomslag eller liknande. 

Källa: www.oldarkeologiuv.se/projekt/mitt/2007/2007_rudbeckianska/index.htm

landatBlandatBlandatB

Detta år 1768 d 10 februarii afrättades drängen Eric Jansson och dess 
stiufmoder Anna Mårtensdotter i lilla Pärsbo, hwilcka drifwit blodskam 
tilsamman under fadrens och mannens Jan Erssons lefnadstid, och hafwa 
afl at twenne barn tilhopa, en dotter som blef döpt under fadrens Jan Erssons 
namn, efter den syndiga sammanlefnaden då ej war kunnig, och kallades 
Caissa, och en son, som föddes under fångenskapstiden på Westeråhs Slott, 
och wid dopet kallades Fredric. Drängen afhögs och sattes på twå stegel, 
stiufmodren afhögs och brändes på huvudets afrättsplats.

Från Sevalla död och begravningsbok, Västerås stift

Texten tolkad av: Rune Eyrman

Smedskivan 8
DVD-skiva med person- och släkt-
uppgifter för brukssmeder och deras 
familjer, främst från 1700-talet, 
presenterade på html-sidor. Totalt 
redovisas närmare 250 000 personer. 
Skivan innehåller också en del 
bruksbilder.

Vallonskivan 4
DVD-skiva med person- och 
släkt uppgifter för vallonättlingar, 
deras familjer och närmaste 
släktingar i Sverige. Skivan är en 
kraftig ökning från föregående 
version och innehåller sammanlagt 
nästan 120 000 personer. Viss 
dubbel lagring fi nns mellan fors  karnas 
material. Urvalet baseras på ca 120 
välkända vallonnamn och omfattar 
i huvudsak personer födda på 1600, 
1700- och 1800-talet fram till och 
med 1913.

Ett mycket ovanligt fynd har 
gjorts i Varola utanför Skövde. 
Under Hem bygds föreningens 
återvändardag lämnades nämligen 
en husförhörslängd från 1775 in 
– en viktig pusselbit för forskare 
med släktingar från trakten. Boken, 
som hittades på en skolvind på 
sjuttiotalet har sedan dess legat 
bortglömd i en låda. 

Sensationellt fynd i Varola RÖTTERS bokhandel

Arosiana 1-2014
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Lantmäteriet har en mängd information i digital form 
tillgänglig på nätet utan kostnad. Det är inte bara kartor 
utan också en mängd skriftlig information från perioden 
1628 till 1928. Det fi nns en handbok från Sveriges Släkt-
forskarförbund som heter Kartforskning av Karl-Ingvar 
Ångström och Björn Johansson. Den tillhörande CD-skivan 
innehåller en handledning hur man söker i Lantmäteriets 
handlingar.

Denna artikel är till största delen baserad på denna 
handledning. Exemplen är mina egna.

Lantmäteriets hemsida nås på www.lantmateriet.se. 
Klicka på ”Kartor och geografi sk information”. Och sedan 
på ”Historiska kartor”. Då får du upp bild 1.

Om det är första gången du använder Historiska kartor 
klicka på ”Komma igång med historiska kartor” och följ 
anvisningarna där, annars gå ”Till Historiska kartor”. 
Då kommer bilden enligt bild 2 upp. Det fi nns två möj-
ligheter att söka, antingen med Kartsökning eller med 
Avancerad sökning. 

Sökningar görs i tre arkiv. Lantmäterimyndighetens-, 
Lantmäteristyrelsens- och Rikets Allmänna Kartverks 
arkiv. Vi börjar med en kartsökning. Sökning görs då i 
de tre arkiven.

Vi vill se vad det kan fi nns för dokument för fastig-
heterna Åmesbo och Grisnäs i Skinnskattebergs försam-
ling och Skinnskattebergs kommun i Västmanlands län. 
Vi väljer detta i dropplistorna och får upp enligt bild 3. 
Åmesbo/Grisnäs ligger i nedre delen av kartan.

Nästa steg är att zooma in så att Åmesbo placeras i 
mitten av bilden. Om för stor del av kartan täcks blir det 
för många träffar och ingen redovisas. Man får zooma 
tills man får träff. Se bild 4. Klicka på sök och då kom-
mer det upp enligt bild 5. Klicka på ”Skinnskattebergs 
socken Grisnäs nr 1 för år 1696”. Då får man upp en 
färgglad karta med en hel del information om de som 
brukade och bodde där samt andra uppgifter t.ex. skörd 
och jordnatur.

Vi går till Avancerad sökning. När vi fyller i enligt 
bild 6 får vi inte mindre än 414 träffar på dokument mellan 
1696 och 1928. Det är bara att se om något är intressant.

Vi gör en ny sökning enligt bild 7 och får 104 träffar. 
Gå till 4 och protokoll och där fi nns ett protokoll som 
beskriver alla hemman i Skinnskattebergs socken på 107 
sidor.

Vi gör en ny sökning och fyller i enligt bild 8 och 
då får vi upp ett alfabetiskt register enligt bild 9. Under 
ALFALLM fi nns akter som rör hela socknen och under 
ALFG de byar eller motsvarande som börjar på G, o.s.v. 
Har vi en akt t.ex. med nr 169 fyller vi i 19-SKI-169 enligt 
bild 10.och klickar på sök och vi får upp den aktuella 
akten. Bild 11 visar del av karta i akten.

På CD-skivan fi nns under ”Registeromr” beteck-
ningen för alla socknar. Har man inte tillgång till CD:n 
kan man göra en kartsökning och på så sätt hitta beteck-
ningen. Se t.ex. bild 5.

Vi gör en ny sökning och fyller i enligt bild 12 då får 
vi upp enligt bild 13. Nu klickar vi på 19-SKI-KRON 
och får upp en lista på de handlingar som fi nns mellan 
1669 och 1988 men akterna efter 1928 är inte digitali-
serade. Bild 14 visar del av sidan 3. Vi vill titta närmare 
på Darsbo akt nummer 23 och byter ut KRON med 23 i 
sökrutan och då får vi upp akten.

Som ni förstår kan man variera sökvägarna ganska 
mycket. Ett tips är att man noterar hur sökningen görs 
för det kan vara svårt att komma ihåg exakt hur man sökt 
och fyllt i.

Lantmäteriet
I förra numret av Arosiana var läsövningen 
hämtad från Lantmäteriets handlingar. Här 
följer ytterligare information hur sökning i 
Lantmäteriets Historiska kartor kan göras.

Text:	Ingemar	Widestig

”Ett tips är att man noterar hur 
sökningen görs, för det kan vara 
svårt att komma ihåg exakt hur 
man sökt och fyllt i.”

Bild 1.

Bild 2.
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Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 3
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Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14
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Läsövningen denna gång är hämtad från Västerås rådhusrätt och magistrat FIIIB:1 (1704-
1840) Bild 1350. Det är första sidan av arvsskiftet efter Abraham Hülphers. Oftast är det ju 
bouppteckningarna som fi nns bevarade men i detta fall också arvsskiftet. Det är på totalt 
tio sidor och avslutas med arvingarnas och förmyndarnas underskrifter och stämplar. På 
sidan två anges att Abraham Hülphers avled 1798 den 20 februari. I dödboken (Västerås 
Domkyrkoförsamling F:3 (1790-1803) sid 174) så anges den 24 februari som dödsdatum. 
Dödbokens datum får anses som det rätta. Om ett ord är svårtolkat kan en lösning vara att 
försöka hitta bokstäverna eller hela ordet på angränsande sidor. T.ex. ordet före Sebastian 
Grave på nionde raden från slutet. Se bild 1 som fi nns sju sidor längre fram i dokumentet.

Läsövning
Av:	Ingemar	Widestig

År 1803 den 27 Julii blef af un-
derteknade Borgmästare och
Rådmän arfskifte förrättadt
på qwarlåtenskapen i stärb-
huset efter afl  Herr Directeu-
ren Abr. Hullphers Abhn, till
rättelse emellan ÅnkeFrun
Anna Christ: Hüllphers född Grave,
samt följande barn
och bröstarfwingar Herr Mag:
D. Arosenius och dess afl  Frus
Chr. Ullr. Hullphers barn, Herr
Directeuren Carl. H. Bäck och 
dess Fru Elsa Johanna Hullphers
Herr Majoren Wälborne Fr.
Lövenhielm och dess Fru Maria

Hedda Hullphers, Herr Ad-
jutanten Wälborne Fr: Otto v
Unge och dess afl  Frus Abrahami-
na Hüllphers barn, Mademoi-
selle Magd. Sophia Hullphers, Herr
Notarien i K BergsColleg: Abr.
Hullphers och Herr faktoren Se-
bastian Grave, de begge senare
nu mera myndige. Fru
Directeurskan war härwid när-
warande äfwenson de öfrige
arfwingarne Herr Adjutanten
v Unge och Herr Mag: Arosenius
å egne och deras omyndige barns
wägnar,

Ovan: Bild 1.
Nedan: Sista sidan i arvsskiftet
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Styrelsen består av: Kerstin Andersson ordförande, Ingemar Widestig vice ordförande, Gunnar Andersson kassör, 
Karin Jyrell sekreterare samt ledamöterna Henry Johansson, Sven Olby, Börje Öhrling, Lars Berglöf och Lennart 
Andersson. Styrelsen har sammanträtt åtta gånger. 

Medlemsantal vid årets slut var 517.

Redaktionskommittén: Simeon Andersson redaktör, Sven Olby, Karin Jyrell, Ingemar Widestig och Margareta 
Lindqvist är ansvariga för medlemstidningen Arosiana. Redaktionen har haft tre möten och Arosiana har utkommit 
med tre nummer.
Hemsidan, www.arosiana.se, administreras av Gunnar.

Medlemsmöten/aktiviteter
Jan.  24 Problemlösarkväll
Febr.  28 Ancestry, Jan Euernius
Mars  23 Årsmöte. Kåseri, Bengt Wallén
April  18 Nya medlemmar
April  21 50-årsjubileum, Odd Fellows festvåning 
Sept.  5 Landstrykerska och spinnhushjon, Karin Renman
Sept.  9, 23 Studiebesök på Länsmuseets arkiv, Karlsgatan 2, Ivan Klaesson
Okt.  3  På socken, Rose Marie Sjöberg
Okt.  31 Aposteln David, kyrkoherde emeritus, Inge Svensson
Nov.  21 DNA – ett hjälpmedel i släktforskningen, Åke Sjödin
Dec.  5  Nya medlemmar

Öppna aktiviteter
Mars  16 Släktforskningens dag, Tema Soldater, Biblioteket
Aug.  23-25 Släktforskardagar i Köping
Sept.  21 Kulturnatten, Biblioteket
Nov.  9  Arkivens dag, Tema Flora och fauna, Karlsgatan 2
Jourhavande släktforskare onsdagar 3/4, 24/4, 9/10, 30/10 och 27/11.

Arbetsgruppen för klubbens 50-årsfirande har haft möten den 23/1 samt 9/4.
Biblioteksmöten med anledning av att omflyttning på fackbiblioteket då släktforskarplatsen bytte plats. Kerstin, 
Ingemar, Gunnar, Karin, Sven och Henry har deltagit vid olika tillfällen. Borttagning av material från källararkivet 
22/4 och 24/4.
Släktforskarförbundets årsstämma i Köping 27/8. Ombud Kerstin Andersson och Sven Olby.
DIS-faddrar: Sven deltagit i mötet. Datum 12–13/10.
DIS-Bergslagen: 30/1 invigdes nya lokaler på Pilgatan. Gunnar deltog.
24/4 Kerstin och Henry deltog i visning av lokalen.
Bergslagssamverkan i Köping 27/4 Kerstin, Karin och Simeon deltog, I Fagersta 28/9 deltog Kerstin, Gunnar och Sven.
Västmanlands hembygdsförenings årsmöte i Arboga, 27/4, Sven deltog.
Projekt Kulturarvsportalen 4/12 Kerstin deltog.
Information av Sven om släktforskning till Attendo 17/4, Frälsningsarmén 28/8.  
Digital delaktighet på biblioteket har Gunnar medverkat i.

Styrelsen tackar för det gångna året.

Verksamhetsberättelse
för Västerås Släktforskarklubb 2013

Arosiana 1-2014
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Årsmötets öppnande.
Frågan om stadgeenlig utlysning av mötet (minst 1 vecka före mötet).
Val av mötesfunktionärer.
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Två justeringsmän
Fastställande av dagordningen.
Godkännande av röstlängden (närvarolistan).
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Resultat- och balansräkning.
Förslag att årets resultat, jämte ingående kapitalbehållning, balanseras i ny räkning.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Förslag till budget för år 2014.
Stadgeändring val av ordförande ändras till 2 år. 
Val av ordförande för år 2 år.
Val av fyra ledamöter för 2 år.
Avgående Ingemar Widestig, Börje Öhrling, Lennart Andersson och Lars Berglöf.
Val av två revisorer för 1 år.
Nuvarande: Maria Bäversten och Lennart Jonsson.
Val av valberedningskommitté (sammankallande).
Styrelsens arvode 2014.
Behandling av motioner.
Fastställande av årsavgiften för 2015.
Övriga frågor.
Mötets avslutning.

Dagordning 
för Västerås Släktforskarklubbs årsmöte 
20 mars 2014

1.
2.
3    

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Arosiana 1-2014



Västerås Släktforskarklubb • Arosiana 1-2014

 * Lokal: Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 8 – där inte annat anges. 

Program Västerås Släktforskarklubb

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna 5/2, 2/4 och 7/5 kl. 16-19 fi nns hjälp att få på vår nya plats i fackbiblioteket på Stadsbiblioteket. 
OBSERVERA ÄNDRAT KLOCKSLAG!
Det fi nns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning). Vi avdelar c:a 30 minuter till varje 
besökare. Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden.  
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��

�
��

��
��

Torsdag 20/2 kl 18 
Wallinsalen*
Anmälan senast 16/2 till
Kerstin Andersson
tfn 021-246 58 eller 
e-k-k-a@telia.com

Släktböcker
Silva Pettersson och Brage Lundström visar och 
berättar om sina släktböcker. Ger praktiska råd och 
tips. Vi kommer att titta på hur andra har lagt upp 
sina släktböcker. Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) 
beställs i förväg vid anmälan.  

Lördag 15/3 kl 10–16
Stadsbibliotekets hörsal

Släktforskningens dag
Samarbete mellan Västerås Släktforskarklubb och DIS-Bergslagen.

Kl. 10 och kl. 15: Introduktion i släktforskning av Sven Olby.
Kl. 11: Föreläsning av Brage Lundström om ”Järnhantering och 
Förlagsmännen i Västerås”.
Kl. 13: Föreläsning av Jouni Tervalampi om ”Gamla tiders Västeråsfotografer”.
Släktforskarhjälp till besökare. – Har du grunduppgifter förberedda 
(födelsedatum, ort, dödsdatum) så får du ut mer av vår hjälp.
Skärmutställning på årets tema “Porträtt”.

Torsdag 20/3 kl 18
Wallinsalen*
Anmälan senast 16/3 till
Gunnar Andersson
021-12 35 48 eller
gg.andersson@telia.com

Årsmöte
Föredrag ”Släktforskning för framtidens svenskar” av Jojje 
Lintrup. Jojje är anställd på Släktforskarförbundet och 
ansvarar för projektet ”Släktforskning för invandrare”. 
Kaffe/te och smörgås kommer att serveras.

Torsdagen 10/4 kl 18
Wallinsalen*
Anmälan senast 6/4 till 
Karin Jyrell, tfn 021-84 15 88 
eller karin.jyrell@tele2.se

Släktforskning i Finland
Seppo Remes är en pensionerad folkbildare. Han föreläser om 
hur man släktforskar i Finland.
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.  

DIS

Bergslagen

Torsdag 8/5 kl 14.30
Samling i Irsta Församlingshem, 
Irsta kyrkväg 4.
Anmälan senast 4/5 till Sven 
Olby, Tfn 021-20494, eller 
sven.olby@telia.com

Kyrkogårdar och gravstenar
Rebecca Svensson föreläser om hur kyrkogårdar och grav -
stenar ändrat utseende under tidens gång. Efter fi ka (till själv -
kostnadspris) och föredrag gör vi en rundvandring på Irsta 
kyrkogård för att studera olika gravar. Har vi tur kanske vi får titta 
in i kyrkan också.
För icke bilburna går buss nr 22 från centralen kl 14.05 till ändhållplatsen 
vid skolan. Därifrån är det en kort promenad till Församlingshemmet vid 
kyrkan. Medtag paraply om det mot förmodan skulle regna!

FÖRENINGSBREV  B
Västerås Släktforskarklubb
Kerstin Andersson
Uroxvägen 8
722 31  Västerås


