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ya medlemmarN
hälsas välkomna

Släktforskardagarn den 29 och 30 
augusti 2015 är förlagda till Nykö-
ping och har temat ”Ett gods – en 
värld”. Temat vill spegla det söder-
manländska herrgårdslandskapet 
där både slott och herrgårdar ligger 
tätt. Godsen var stora arbetsplatser. 
Herrskapet och tjänstefolket var 
beroende av varandra. Under några 
dagar lyfts nu dessa människor fram 
och deras liv speglas i föreläsningar 
och utställningar. Läs mera på: 
www.sfd2015.se/.

I år planerar Västerås Släktforskar-
klubb inte att arrangera någon 
gemensam bussresa till Släktforskar-
dagarna. Förra gången (Karlstad) 
var det för få anmälda för att det ska 
vara motiverat att hyra buss.

Projektet Namn åt de döda 
(NÅDD) har drivits av Sveriges 
Släktforskarförbund och utmynnat 
i sex versioner av Sveriges dödbok. 
Sveriges dödbok är kanske förbundets 
mest framgångsrika projekt. Efter 
önskemål om en fortsättning av 
detta uppskattade hjälpmedel för oss 
släktforskare har förbundet beslutat 
att ge ut ännu en dödbok. Version 
7 av Sveriges dödbok kommer att 
omfatta perioden 1860-1900. Upp-
skattningsvis rör det sig om 3,3 mil-
joner poster. Nu hoppas förbundet på 
samma engagemang från frivilliga 
registrerare som i arbetet med den 
senaste versionen av dödboken. Vik-
toria Jonasson kommer att fungera 
som projektledare. Siktet är inställt 
på att registreringen ska vara avslutad 
i slutet av 2016 och att version 7 av 
dödboken publiceras hösten 2017. 
På Rötters hemsida klickar du på 
Förbundsinfo och sedan på Namn åt 
de döda. Där kan du ”adoptera” för-
samlingar och medverka i projektet. 
Av Västerås församlingar är två helt 
klara och några är bokade. Det finns 

många kvar att välja på och hjälps vi 
åt så får vi alla ett bra hjälpmedel i 
släktforskningen.

Ännu ett digitaliseringsprojekt, 
Flykting 1945, har startats. Det är 
passagerarlistor med alla personer 
som tog sig till Sverige som flyk-
tingar under åren 1945/46. Det rör 
sig om långt mer än 30 000 människor 
med olika nationaliteter – polska, 
tyska, ryska, judiska, danska, norska, 
franska, med flera. I första hand 
registreras de fotograferade maskin-
skrivna passagerarlistorna över dem 
som kom till Malmö och ett antal 
förhörsprotokoll från Kriminalpolisen 
i Malmös arkiv. Det här materialet 
omfattar drygt 20 000 personer. 
Digitaliseringen sker i samarbete 
med G-gruppen och materialet ingår 
i Genealogiska Föreningens stora 
samling. GF har utvecklat ett verktyg 
som gör det möjligt för den som vill 
hjälpa till att via webben registrera 
uppgifterna, så att de blir sökbara via 
medlemssidan. Du som tycker att det 
här verkar vara ett intressant projekt 
att medverka i anmäler sitt intresse 
till projektets e-post:
 flykting1945@genealogi.net.

Släktforskarförbundet har kom-
mit med en utökad förbättrad upp-
laga av Urbans Sikeborgs ”Latin 
för släktforskare”. Det är inte en 
renodlad ordbok, utan den ger på 
ett lättförståligt sätt kunskap om det 
latinska ordens uppbyggnad. Även 
vilken information de kan ge oss. Ett 
exempel: Johannes Schroderus Nico-
piensis Suesus, där de två sista nam-
nen anger hans härkomst: ”svensken 
Johan Schroderus från Nyköping”. 
Den här boken och andra produkter 
från förbundet kan ni beställa genom 
vår kassör Gunnar Andersson.

Snart kan vi åter igen börja med 
gravstensinventering. Det finns 

många kyrkogårdar i och runt Väs-
terås där det är viktigt att dokumen-
tera gravstenarna. Gunnar, Lennart 
och Sven har gjort gravstensinven-
tering och kan ge dig praktiska tips 
om tillvägagångssättet.

Björklingebygdens Släktforskar-
förening i Uppland bjuder in till sitt 
30-årsjubileum den 9 maj 2015. Platsen 
är Furliden, Södra Långåsvägen 10, 
Björklinge. Anmälan till Solveig 
Brundin Eriksson senast 25 april 
2015. Tfn 018-370986 eller e-post: 
solveig.brundin@telia.com.

Vill du bli kassör i 
Västerås Släktforskarklubb? 
Nuvarande kassören, Gunnar Anders-
son, önskar överlämna ekonomidelen 
till en ny kraft. Han har varit vår kas-
sör sedan 2001. Utöver ekonomiska 
ärenden och bokföring ansvarar han 
för klubbens utbytestidningar, är 
materialansvarig och sköter klubbens 
inköp, administrerar vår hemsida och 
deltar i klubbens möten och aktiviteter 
för medlemmar och allmänheten.  
Du kan redan nu anmäla ditt intresse 
för uppdraget, så får du upplärning i 
kassörens rutiner.
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En hantverkarunge av tredje generationen

Text:	Birgitta	Zeijlon

n dag i mitten av 50-talet drog 
jag fram pinnstolen till stora 
vita klädskåpet. Jag var då i 

de första tonåren och nu skulle här 
kollas i den rosabeige kartongen 
från Göteborgs Kex om det fanns 
något dokument, som berättade att 
pappa inte var min biologiska far. 
Min kusin Gudrun hade just talat om 
för mig att morbror Bertil inte var 
vår gemensamma kusin Lars-Görans 
biologiska pappa, men jag skulle ab-
solut inte få berätta det för någon. Det 
var väldigt hemligt, för Lars-Göran, 
som är lika gammal som jag, visste 
inte hur det låg till. Efter sökande i 
kartongen förstod jag snart att pappa 
Jonne var min biologiska pappa, 
men där fanns också ett papper som 
talade om att farfar Alvar Karlsson 
hade adopterat pappa när han var 12 
år gammal. Av det framgick också 
att farmor, Hilda Asp, var pappas 
biologiska mor. 

Pappa arbetade i farfar Alvars 
mekaniska verkstad, som också var 
ett rörmokeri. Han övertog firman 
1954 och ett år senare dog farmor 
Hilda. Då bröt pappa och farfar Alvar 
kontakten med varandra, vilket också 
gjorde att jag och min syster inte 
hade något umgänge med honom 
längre. Jag var 13 år då och min 
syster var 8. Farfar Alvar var väldigt 
förtjust i oss och jag har ofta undrat 
över hur han tog detta? 

Mamma dog 2006, 86 år gammal, 
och efter den dagen hade pappa inte 
något bra liv. Han var lite ålders-
glömsk och hade svårt att klara de 

dagliga göromålen. En dag berättade 
han att han gått i Stensborgs skola, 
som ligger i grannkommunen Nykö-
ping. Pappa gillade att åka på en tur 
i bilen, så en dag for vi dit ut och när 
vi kom fram sa han: ”Jag har gått i 
Ekeby skola också, den ligger efter 
Runtunavägen”. 

Pappa hade inte några syskon 
– trodde vi. Men när han flyttade till 
ett äldreboende och vi började röja i 
hemmet, fann vi i bouppteckningen 
efter farmor Hilda att han hade en 
bror, Sune Asp född 1914, och senare 
skulle jag hitta ytterligare två halv-
bröder och en halvsyster. 

Pappa dog 2010 och då började 
jag släktforska direkt. Först iväg 
till Landsarkivet i Uppsala och där 
letade jag rätt på häradsrättens dom i 
adoptionsmålet. Då kunde jag också 
se var han var född. På ett mikrokort 
av födelseboken fanns uppgifter om 
födelseort och vem som var hans far. 
Mina första intentioner blev nu att 
följa pappas, farmor Hilda Asps och 
farfar Per [Pelle] Engbergs livsvägar. 

Farmor var född på ett torp under 
fideikommisset Trollesund i Söder-
manland. När hon var 14 år blev 
hon piga och senare tjänstekvinna i 
”finare” familjer. Jag hade tänkt att 
det kanske var någon ”fin herre” som 
var min farfar. Nu upptäckte jag att 
så var nog inte fallet. Farfar Pelle 
bodde i Floda (D) när pappa föddes. 
Jag letade på alla sidor i Församlings-
böcker och Inflyttningsböcker från 
1918-1923 men hittade honom inte 
någonstans. Han fanns kvar i sin 

hembygd i Ljusdal till 1911 men sen 
var han spårlöst borta. 

Nu började jag en släktforsk-
ningskurs och lärde mig mer om 
hur man kunde söka. Jag frågade 
på Anbytarforum och vips fick jag 
kontakt med Cathrine Tillas som 
letade efter Pelles syster Margareta, 
som också fått ett barn innan hon 
gifte sig. Efter ett par veckor svarade 
Sven-Olof Engberg på samma forum 
att han 1991 gått en studiecirkel om 
byn Ångsäter, där Pelle och Margareta 
Engberg hade växt upp. Han hade 
också skickat med ett utdrag ur en 
skrift från sina studier. Där hittade 
vi intressanta uppgifter om deras 
far ”Plitajonas”. Plitabacken hette 
torpet i byn Ångsäter utanför Ljus-
dal där de tillsammans med många 
syskon hade växt upp. Margareta 
Engberg (gift Höijer) var farfars mor 
till Cathrines man. Margaretas son 
hette Stig Engberg och var även han, 
precis som sin kusin, min pappa, 
förtegen om sina tidiga uppväxtår. 
Hur vi nu än letade hittade vi inte 
Sven-Olof Engberg, som vi antog 
var en släkting. 

I församlingsboken över Ljusdal 
kunde jag läsa, att flera av farfar 
Pelles syskon ägnade sig åt att 
snickra. Några var byggmästare och 
hade flyttat till Sveg, Örebro och 
Stockholm. En av ”Plitajonas” bröder 
hette Olof och på Eniro hittade jag 
Olof Engbergs Snickeri i Ljusdal. 
Jag ringde upp snickeriet och talade 
med Magnus Engberg. Det blev 
ett rejält napp! Han var sonsonson 

Pappa, Jonne Karlsson, talade med emfas om att han var hantverkarunge 
och oxelösundare av tredje generationen. Jag visste att det inte stämde. 
Hela sitt vuxna liv levde pappa med en livslögn i bagaget. Jag funderar 
mycket på om han kände till vem som var hans far och om han i så fall 
hade någon kännedom om honom? Det verkar som om han på något vis 
bytte identitet i och med att han adopterades. 

E
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till Olof Engberg och hade tidigare 
släktforskat idogt och samtalat med 
människor ur tidigare generationer 
Engberg. Han kunde ge mig många 
värdefulla upplysningar för min fort-
satta forskning. 

Farmor Hilda var lätt att följa 
genom Församlingsböcker och Vig-
sel- och Lysningsbok hela vägen 
från födelsen 1890 till döden 1955. 
Svårare var det med farfar Pelle och 
efter förfrågan till landsarkivet i 
Härnösand fick jag veta att han kom-
mit till Söderhamn 1913 och senare 
flyttats till Obefintlighetsboken och 
överförd till Floda 1927. Men pappa 
var ju född 1920, hur hängde det här 
ihop? 

För att återvända till Anbytar-
forumkontakten Cathrine, så fortsatte 
vi mejla varandra och efter ett tag 
skrev hon: ”Min man har en farbror, 
Curt Engberg, och hans fru Lisbeth 
är ofta ute på Facebook. Hon vill 
kanske ha kontakt med dig?” Jo, det 
ville hon. Det var med spänd för-
väntan vi for iväg att möta Curt och 
Lisbeth från Vikarbyn. Curt och jag 
var ju alldeles nyfunna sysslingar. 
Efter en stund kändes det som om vi 
hade känt varandra i hela våra 70-
åriga liv. 

Först besökte vi Ljusdals museum 
där vi kunde hitta bra information 
om bl.a. huset där Curts farmor 
och min farfar växte upp. Vi letade 
oss dit, till Ångsäter 7:6. Huset var 
mycket större än jag hade tänkt mig. 
Jag fann sedan genom Lantmäteriet 
familjen Levin som nu ägde huset. 

De hade hittat tidningar från 1800-
talet som isolering i torpet och ville 
gärna visa oss dem. Nästa sommar 
skulle de vara där mycket och då såg 
de fram emot att få träffa oss. 

När min man och jag lämnade 
Ljusdal och skildes från Lisbeth och 
Curt Engberg hade vi fått nya goda 
vänner i släktingar som vi tidigare 
inte hade vetat om att jag hade! 

Per Engberg föddes 1880 som 
äldsta barn i familjen och fick sedan 
fyra syskon. De blev moderlösa 1894 
och fadern gifte strax om sig och det 
blev snabbt fem barn till i familjen. 

Pelle flyttade runt ganska ofta och 
det har varit väldigt svårt att följa 
honom eftersom han sällan eller ald-
rig anmälde när han bytte bostadsort. 
Som 13-åring började han som lär-
ling hos en smed, blev sedan dräng 
och därefter arbetare med flottning 
och på sågverk i Ljusdalstrakten. Ef-
ter militärtjänstgöringen 1901 arbe-
tade han vid flera olika järnverk bl.a. 
i Sandviken, Forsbacka, Fagersta och 
på Bolinder Munktell i Eskilstuna. 
Jag har räknat ut att han återkom till 
hemtrakten någon gång runt 1905. 

Pelle hade gift sig med Elin Holm 
1906 och blivit pappa till tre barn 
födda 1907, 1908 och 1910. Fram 
till 1911 fanns han kyrkobokförd 
på Ångsäter 7:6 i Ljusdal och då 
flyttade han med sin familj för en 

kort period till Borgsjö församling 
(Ånge). 1911 bröt han med sin familj. 
Hustrun och barnen flyttade till Boll-
näs och Pelle försvann för alltid ut ur 
deras liv. 

Jag hade ju genom hjälp från 
Landsarkivet kunnat konstatera att 
Pelle varit skriven i Söderhamn 
från 1913 till 1927 och där också 
överförts till Obefintlighetsboken. 
Under den tiden har han mellan åren 
1915 till 1917 befunnit sig i Norge 
och arbetat på Järpelands Järnverk i 
Stavanger, men han var också mobili-
serad i ett par omgångar. 1917 arbe-
tade han på Oxelösunds Järnverk 
och senare som snickare i Nyköping 
och Stockholm. 1919 arbetade farfar 
Pelle i Nyköping och där fanns också 
farmor Hilda, så det var där deras 
vägar strålade samman och pappa 
blev till. 

1925 bodde farfar Pelle i Floda, 
men han skrev sig inte där förrän 
1927. 1928 flyttade han till Hälle-
forsnäs och började arbeta på AB 
Järnförädling. Han finns beskriven
både som svetsare och reparatör. I 
församlingsboken finns noterat att 
han blivit dömt för hemfridsbrott 
1935 och avtjänat två månaders 
fängelsestraff i Nyköping. I Domboken 
kunde jag finna hans levnadshistoria 
i förundersökningsprotokollet. 

Men efter fängelsestraffet är han 
försvunnen igen och finns i Obefint-
lighetsboken i Mellösa församling, 
Hälleforsnäs kommun. Nu är vi så 
långt fram i tiden att det är svårt att 
följa hans vidare öde. Men i 

Far Nils Johan Karlsson 1920-2010.

Arosiana 1-2015
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Farfar Per Johan Engberg 1880-1953. Farfars far Jonas Engberg 1851-1941. Farfars farmor Karin Andersdotter 1824-?.

boupp teckningen efter hans far, som 
avled 91 år gammal, fi nns antecknat 
att han 1942 bodde i Nyköping. 
(Han representerades av ombud på 
bouppteckningen.) 1942 var det år 
jag föddes i samma stad! Farfar Per 
Engberg dör i Katrineholm 1953 och 
av Dödboken och bouppteckningen 
framgår att han vid dödstillfället 
fortfarande var gift med Elin Holm. 

Farmor Hilda var ju lättare att 
följa! 1896, vid sex års ålder, blev 
hon faderlös. Då hade hon en syster 
född 1877 och en bror född 1894. 
Jag kom ihåg att farmor berättat att 
hon hade haft fl era syskon som dött 
när de var barn. Och mycket riktigt, 
det hade funnits en syster och tre 
bröder födda mellan 1878 och 1889. 
Difteri och scharlakansfeber var 
några av dödsorsakerna. 

När farmor fyllt 14 år fi ck hon 
börja tjäna piga på olika gårdar i 
trakten. Senare fl yttade hon till Ny-
köping, där sonen Sune Asp föddes 
1914. Han står som “oä” i födelse-
boken och någon far har jag inte 
kunnat hitta. De fl yttade också runt 
en del. När de återkom till Nyköping 
hade hon stigit i graderna till tjänste-
kvinna. 

Då pappa föddes blev brodern 
Sune fosterbarn i farmors bror Verners 
familj och där stannade han till 1926, 
då han fi ck en ny fosterfamilj i Floda. 
Det var ju där farfar Pelle bodde. 

Var han kanske far till Sune också? 
Men så var det inte. Fostermodern 
var lika gammal som min farmor 
och också född på Trollesund, så 
jag antar att de kände varandra. Den 
familjen hade inte några egna barn, 
men sedan tidigare fanns ytterligare 
en fosterson där. Farmor gifte sig 
1931 med farfar Alvar och fl yttade 
till Oxelösund. I samband med det 
följde pappa med. Farmor var då 41 
år gammal och Alvar många år yngre. 
De fi ck inte några gemensamma 
barn. 

I församlingsboken står skrivet 
om min pappa vid hans födelse: 
”Vistas ej hos modern men var?” 
Och han fi nns inte med när farmor 
bytte bostäder i Nyköping. Pappa 
hittar jag först i Nyköpings stads 
skolarkiv från Ekeby skola. När jag 
därefter letade vidare fann jag att 
han sedan 1926 varit fosterson hos 
familjen Johansson ”uppe i skogen 
någonstans utefter Runtunavägen”. 
Men ingenstans står antecknat om 
varifrån han fl yttat. Fostermamman 
kom som änka att bo i Nyköping och 
dog först 1965, men aldrig någonsin 
hade pappa talat om henne eller sin 
tid vid Tunsäter. 

Det som nu fattas i min historia är 
var pappa fanns sina första sex lev-
nadsår och var hans far fanns mellan 
1942 och 1953. 

Under resans gång har jag natur-

ligtvis också letat fram anfäder på 
alla håll och kanter. Många genera-
tioner bakåt har det blivit. Och på 
farmors sida kommer de närmare 
och närmare morfars släkt. Vem vet, 
kanske jag strax förlorar en anfader? 

En anfader i Hälsingland, Oluf 
Månsson, blev 1673 dömd till 2 gat-
lopp mellan 60 man för att han skulle 
ha farit till Blåkulla med en pojke. 
Gården Oluf brukade fi nns fortfarande 
kvar i släktens ägo och ett härbre 
från 1600-talet står där ännu kvar. 
När jag googlade på gårdsnamnet 
hamnade jag på biblioteket i Edsbyn. 
Där fanns 2012 en utställning av en 
konstnär som gjorde tygapplikationer 
och han hade just avbildat detta här-
bre. 

I somras vände vi tillbaka till 
Ljusdal för att få veta mer om Eng-
bergs. Nu fanns även Curts syster 
Alice med. Se där, en trevlig syssling 
till! Först for vi till kyrkan i Ljus-
dal där farfarsfar ”Plitajonas” varit 
ringare i 56 år. Vi blev bjudna till 
Magnus Engberg och han hade en 
hel bokhylla full med eget material 
och böcker kring släktforskning. 
Han hade många fotografi er av 
våra an fäder, både på väggen och i 
album. Jag fotograferade av farfar 
Pelles föräldrar, Greta Mattsdotter 
och Jonas Engberg liksom farfars 
fars föräldrar Per Jonsson och Karin 
Anders dotter. 
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Antavla 
Birgitta Linnéa Zeijlon.

Tidigare under året hade Magnus 
talat om att han visste om en ättling 
till ”Plitajonas”, Sonja Wallberg, 
som bodde i Ljusdal. Henne letade 
jag reda på genom folkbokföringen. 
Jag visste att hon var dotter till 
farfars näst yngsta bror Bror (född 
1905) och att han hade köpt Plita-
backen 1939. Jag skrev ett litet brev 
till Sonja och hon ville gärna träffa 
oss. Hon var ju kusin med Curts 
och Alice pappa och även med min 
pappa. Så nära släkting! På trappan 
för att välkomna oss stod hennes 
82-årige bror Stig. Det blev lite 
chockartat, det såg nämligen ut som 
om det var min pappa som stod där. 
Stig, som bor i Stockholm, och Sonja 
hade mycket att berätta om sin far-
far ”Plitajonas”. Stig var elva år när 
farfadern dog och de hade ju bott i 
samma hus hela tiden. 

Sonja och Stig berättade att släk-
ten hade pratat om Pelle ibland. Han 
hade bara försvunnit och aldrig hört 
av sig. Hans fru Elin och barnen 
kom däremot och hälsade på ibland. 
Då jag talade om att hennes yngsta 

dotter, född 1912, inte var Pers barn 
blev de förvånade. ”Kanske det var 
därför han stack?”. 

Sonja och Stig visste att deras 
farbror Per hade ett barn till. Pappa 
hade ju fyra halvsyskon. Hade jag 
några kusiner någonstans? Farmor 
Hildas son Sune Asp förblev ogift 
och barnlös och farfar Pers äldsta 
son Jonas Engberg och dottern Lena 
Engberg fick inte heller några barn. 
Däremot blev mellanbarnet Lars 
Engberg far till två barn. Hans son, 
min halvkusin Lars-Ove, fann jag på 
Eniro. Jag ringde upp honom och vi 
talades vid en bra stund. Han hade 
inte heller fått några barn, däremot 
hade hans avlidna syster två barn. 
Men en kusin på pappas sida finns 
det alltså! 

Allt forskande har gjort att jag 
har fått lite bättre förståelse för pap-
pas sätt att vara och också något 
vidare referensramar till mina egna 
uppväxtvillkor. Det där med att 
pappa var hantverkarunge av tredje 
generationen var ju när allt kom om-
kring ett ganska relevant påstående. 

”Plitajonas” var torpare, snickare, 
skomakare, slaktare och ringare. Och 
när jag, i samband med förundersök-
ningarna till hemfridsbrottet, läste de 
goda omdömena som Per Engberg 
fått från arbetsgivaren och verk-
mästaren, hade samma ord kunnat 
skrivas om pappa. De hade dessutom 
arbetat med ungefär samma saker 
och båda var kunniga svetsare och 
verkade vara ”kluriga gubbar” vad 
gällde reparationer och nykonstruk-
tioner av järn och stålprylar 
Det känns så tråkigt att pappa Jonne 
aldrig berättade någonting om sin 
uppväxt från tiden före elva års ål-
der. Förträngning, ilska eller vad nu 
orsaken månde vara, så skulle det 
vara intressant att veta hur han hade 
haft det i barndomen!  
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Varför började du släktforska?

Jag började släktforska när barnen 
var små. Det kändes viktigt att knyta 
ihop generationerna. Dessutom skaf-
fade vi dator och Disgen, det var 
1992.

Var kommer dina förfäder 
ifrån?

Min morfar härstammar från Väster-
färnebo, Fläckebo och Norbergs 
bergslag med torpare, soldater och 
bergsmän. 

Min mormor kom från Nora berg-
slag och jag har hittat mycket i Nora-
skogs arkiv (Johan Johansson).

Min farfar var född ungefär en 
mil från där jag bor nu som pensionär. 
Min farfars far var kronolänsman 
och född i Mariestad. Min farfars 
mor var klockardotter med prästanor    
– många intressanta trådar att följa! 

Min farmors bakgrund liknar ett 
lapptäcke; vinhandlare, brännvins-
brännare, bryggare (till Ostindiska 
kompaniet), militärer, präster, sjö-
kaptener, pärlstickare, sumpfi skare 
i Göteborg, Stockholm, Uppsala, 
nuvarande Litauen och även en liten 
rännil till Buresläkten.

Vad intresserar du dig för inom 
släktforskningen?

Det intressantaste är att söka infor-
mation ur olika källor om anfäder 
och deras tid. Det blir som att tränga 
in i historien ur ett personligt per-
spektiv. 

Först samlade jag namn och årtal. 
Det är fortfarande roligt att hitta en 
till i släktträdet men helst försöker 
jag ta fram så mycket fakta som 
möjligt om personerna och deras liv. 
Det blir många besök på arkiven, 30 
mil till Riksarkivet, 20 mil till Lands-
arkivet. 

Jag skriver sammanfattningar av 
vad jag hittar, med text och bild, mer 
utförliga berättelser än vad som är 
praktiskt att lägga i biografi n i släkt-
forskningsprogrammet.

Har du upptäckt något ovanligt 
eller spännande i din släkt?

Det tycker jag att jag gör hela tiden. 
Jag har tur att hitta källor utöver di-
rekta kyrkoboksdata och har kunnat 
komma längre i fl era släktgrenar. 

Jag har t.ex. läst brev från min 
farmors mor från tidigt 1800-tal, gått 
igenom min farfars morfars konkurs 
1833 (inte särskilt roligt), följt min 
farfars far kronolänsmannens yrkes-
liv, läst om mina föräldrars arbets-
platser, hittat min morfars ana, ”ur-
bergsmannen” Hennika Bengtsson.

Mina präströtter har bl.a. tagit 
mig till södra Tyskland före 1650-
talet och eftersom min dotter bor i 
det området har jag kunnat se hus 
och kyrkor där förfäderna har verkat. 
Jag har stått i domkyrkan i en liten 
stad i Bayern och fått reda på att min 
förfader ledde rådet när beslutet fatta-
des att staden skulle gå över till den 
evangeliska tron år 1523. 

Har du stött på något problem i 
din forskning?

Mitt stora problem har varit att jag 
aldrig hann intervjua mina föräldrar 
om deras och släktens liv så jag har 
varit tvungen att leta själv.

För några år sedan gick jag ige-
nom mina morföräldrars och mammas 
liv i Grängesberg mellan 1900 och 
1927 och dokumenterade det. Då 
först fylldes den luckan. 

Andra problem har varit att jag 
inte kommer vidare bakåt på vissa 
personer, men tiden brukar vara på 
min sida och förr eller senare hittar 
jag något. Och hittar jag inget, får 
det vara. Det är lätt att säga när man 
inte har några förfäder utan känd 
fader.

Ditt bästa tips till andra släkt-
forskare?

Bidra med det du är bra på i cirklar, 
i öppna hus och i facebook-grupper 
och annat, så hjälper du andra och 
samtidigt bli en bättre släktforskare 
själv. Du kan förhoppningsvis också 
förmedla den glädje och tillfredstäl-
lelse som ett nytt litet fynd i släkt-
trädet kan ge. 

Varför släktforskar du?

Kerstin Carlborg
Haga 2
545 90 Töreboda
Tfn hem 0506-10069, mobil 0761-256640
Email carlborg47@gmail.com

Kerstin Carlborg

Vill du också besvara enkäten? 

Du bestämmer själv vilka frågor som är relevanta för dig och om du föredrar att hoppa över någon. Du får gärna berätta fritt utöver 
frågorna om du vill det! Sänd med ett foto av dig. Skicka ditt svar till redaktören!
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Livet på 
Viksäng

LIVET  PÅ VIKSÄNG
Kulturföreningen Vi i Viksäng
ISBN 978-91-637-5202-5
Ansvarig utgivare: 
Anette Wennerström

Hård pärm, 168 sidor, 160 kr.
Säljs på Viksängs bibliotek, 
Leanders antikvariat,
Länsmuseet, Karlsgatan 2 
och hos Kulturföreningen 
Vi i Viksäng, tfn 076-200 35 89.

Anette Wennerström är medlem 
i Västerås Släktforskarklubb.

Livet på Viksäng är skriven av Kulturföreningen 
Vi i Viksäng. Den vill skildra utvecklingen på 
Viksängsområdet från tiden då området till 
största delen användes av försvaret och fram 
till idag. Boken innehåller också utförliga 
skildringar av privatpersoners liv. Kapitlen är 
dels indelade i tiden före bostäderna med start 
kring 1700-talet, dels i modern tid med början 
på 1960-talet och fortsätter med varje årtionde 
därefter. Inför varje kapitel ges en utblick av vad som hände vid respektive tid i Sverige och 
världen, vilket ökar det nostalgiska läsvärdet och hjälper läsaren att minnas tiden. Boken är fylld 
av fotografi er och illustrationer, insamlade från människor med anknytning till Viksäng.

Namnet Viksäng kommer troligen 
från ”ängen vid viken” och namnet 
dyker upp på kartor från 1600-talet. 
Drottning Kristina donerade marken 
år 1646 till Västerås. Hon ville att 
här skulle fi nnas brandsäkra stenhus, 
då hon fl era gånger kom till Västerås 
under pestens härjningar i Stock-
holm. 

Åren 1736-1868 var Viksängs-
området betesmark, uppdelat mellan 
stadens borgmästare och rådmän. År 
1893 beslutade stadsfullmäktige att 
Notudden skulle bli ett område för 
sommarvillor. Efter andra världs-
kriget började området förändras, 
då Kraftverket började hamstra kol. 
Ängarna runt området försvann och 
ersattes av stora kolhögar. Till sist 
fanns bara två hus kvar. Ett av husen 
var det som byggdes av Axel Sund-
ström, som ägde det fram till 1978.

På 1600-talet beslutade kung 
Gustav II Adolf att det skulle fi nnas 
ett regemente i varje län. Västman-
lands regemente låg vid den tiden i 

Salbohed. För att få bättre övnings-
möjligheter fl yttades regementet 
1906 till Västerås. Regementet lades 
ner redan 1926 och ersattes efter 
fl era år av en fl ygfl ottilj (F1). 1961 
började delar av regementsbygg-
naderna att rivas för att ge plats åt 
bostäder. 

Ångkraftverket byggdes 1915-17. 
ASEA etablerade sig i Västerås 
1892. De levererade generatorer 
och transformatorer till kraftverket.  
Kraftverket stängdes 1979 och 1999 
blev byggnaden förklarad som bygg-
nadsminne. (Vad som har hänt med 
byggnaden nu vet alla!)

Efter denna vår summariska re-
sumé av tiden innan Viksäng blev ett 
bostadsområde vidtar kapitlen om 
60-talet, o.s.v. De skildrar såväl män-
niskornas liv som hur företag och 
verksamheter har utvecklats genom 
åren. Viksäng har under drygt 100 år 
genomgått stora förändringar.

Red.:	Simeon	Andersson
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Ni vet säkert värdet av att tala med 
sina äldre släktingar. Utöver att det är 
väldigt mysigt så är det en entrébiljett 
till släktforskarvärlden och till att fi nna 
sina rötter, bli hel som människa. 
I dagens stressiga samhälle är detta 
något som ofta förbises, något man 
inte tänker på, tar sig tid till eller så 
är en kopp kaffe med far/farfar alltför 
många mil bort och besöken uteblir. 

Mitt namn är Emely Christensson, 
jag är 30 år, har alltid varit nära min 
farmor och mormor och dokumente-
rat deras liv på olika sätt. När jag be-
sökte deras äldreboenden träffade jag 
sorgligt många ensamma pensionärer 
som, liksom ovan beskrivet, längtade 
efter besök som sällan kom. Jag insåg 
även vilka fantastiska och tänkvärda 
historier äldre besitter, som går förlo-
rade om ingen ber dem berätta. 

Sedan september 2013 har jag 
därför, ensam och helt ideellt, drivit 
ett projekt för hela Sverige kallat 
Anekdot (tidigare Historieskatten). 
Jag försöker inspirera yngre gene-
rationer att hälsa på sina äldre lite 
oftare, lyssna till deras livsäventyr 
och nedteckna lite av vad de har fått 
lyssna till. Raderna kan sedan mejlas 
till info@afbild.se varpå de läggs upp 
på hemsidan www.afbild.se/anekdot/. 

Där kan man läsa vad andra har hit-
tat på i sina liv. På detta sätt försö-
ker jag glädja gamla, samman föra 
genera tioner och rädda vårt kulturarv 
av minnen, landets historia, från den 
vanliga medborgarens perspektiv. 
Pensionären kan givetvis själv skriva 
ner sina minnen, det fi nns inga ål-
dersgränser, anekdoter från alla åldrar 
välkomnas varmt, liksom fotografi er 
från gamla album. Projektet har hittills 
uppmärksammats av ett stort antal 
tidningar samt hälften av Sveriges 
Radios P4-kanaler och kommuner. 
Många barn och ungdomar har gjort 
hembesök och intervjuer tack vare 
alla skolor som har anammat projek-
tet. 

Ur ovanstående engagemang har 
företaget Afbild skapats. Namnet är 
den gammalsvenska stavningen av 
avbilda för att det är just det vi gör, 
avbildar människor med en fl äkt av 
dåtiden. Vi erbjuder dokumentation 
utöver det vanliga; livsporträtt (fi lma-
de intervjuer där huvudpersonen be-
rättar om sitt liv) samt minnesfi lmer 
i samband med jämna födelse dagar, 
bröllop m.m. Det är inte helt ovanligt 
att intresset för sitt ursprung pockar 
på först lite senare i livet. Otaliga är 
de vuxna som då säger: ”Varför frå-

gade jag inte medan mina föräldrar, 
mor- och farföräldrar var i livet? Nu 
är det för sent”. Vi vill hjälpa män-
niskor att vara förkloka istället för 
efterkloka. Via personliga fi lmer tar 
vi reda på allt det du skulle vilja veta 
om exempelvis farfar, dina föräldrar 
eller festens gäster. Vi förevigar alla 
du tycker om, deras röster, skratt och 
minnen, allt som en dag är borta. Vi 
tar även reda på din släkthistoria så 
långt tillbaka som möjligt. För din 
mormor har ju troligen växt upp med 
din mormors mormor och kan berätta 
hur hon var som person. Vilka god-
nattsånger hon sjöng för barnbarnen, 
att hon bjöd på bröstsockerkarameller 
och kärnade sitt eget smör. Kanske 
fi nns det till och med fotografi er, 
som man annars en dag inte vet vem 
de föreställer. Filmerna kan ges som 
en gåva och ge glädje åt kommande 
gene rationer. 

Det var lite om hur jag, via Anek-
dot och Afbild, försöker bevara det 
som annars går förlorat; landets och 
din historia. För allt går inte att fi nna 
i sakliga arkiv, själen till våra förfä-
der fi nns hos våra äldre, så bli inte en 
av alla efterkloka. Vill du läsa mer, 
besök gärna www.afbild.se samt Af-
bild på sociala medier. 

Din släktsaga
Text:	Emely	Christensson

Har du entrébiljetten till din släktsaga?

Emely Christensson, mormor Inga-Lisa Jensen och (mitten) mormors mormor Elna.

Varför frågade 
jag inte medan 
mina föräldrar, 
mor- och farför-
äldrar var i livet?
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Lund
Lönnmördaren 

Husförhörslängden för Nora socken, 
Segelbo rote och Lobergs by, visar att 
soldaten Eric Lund dömdes för mord.

Soldaten hette Erik Jansson och var 
född den 4 juli 1768 i Östanås, Nora, 
d.v.s. Tärnsjö Nora (U) C:2 (1725-
1791) år 1768. I generalmönsterrul-
lan 1793 för Västmanlands regemente, 
Salberga kompani anges att han hade 
tjänstgjort tre år, var gift och 5 fot 9 
tum lång. Han hade alltså blivit sol-
dat i 20 årsåldern. Han efterträdde då 
soldaten Anders Lund. Erik kom till 
soldattorpet i Loberga 1791, samma 
år som han gifte sig med Maria Ers-
dotter. Hon anges vara från Östervåla 
där hon dock inte fi nns i födelseboken. 
Med henne fi ck han två barn, Johan 
1792 och Erik 1795. Den senare föd-
des samma år som fadern dömdes till 
döden. Han blev också soldat under 
namnet Granat. 

 I husförhörslängden för Nora 
socken, Segelbo rote och Lobergs by, 
visar att soldaten Eric Lund dömdes 
för mord och avrättades i Västerås 
den 15 februari 1797. Han tog natt-
varden den 9 november 1795 i Nora 
kyrka, Tärnsjö och torde därefter ha 
transporterats till häktet i Västerås. 
Intressant är att han hade goda kun-
skaper i Luthers katekes och Svebelii 
katekes där han fått betyget 5. Han 
kunde uppenbarligen alla fem huvud-
styckena i dessa böcker och kunde 

även förklara innebörden av dem. 
I husförhörslängden för 1794 (Nora 

AI:4a (1794-1800) bild 139/sid 131) 
antecknas att Anders Lunds son 
Olof fanns på Lazarettet och mördad 
1795. 

Dödboken för Nora (Nora F:1 
1792-1860) visar att avlidne soldaten 
Anders Lunds son Olof begravs den 
22 december 1795. Han var född 
1780 och då 15 år.

Generalmönsterrullan 1800 för 
Salberga kompani innehåller uppgifter 
om Erik Jansson: ”Halshuggen och 
steglad för lönnmord den 15 februari 
1797. Ärsatt d 26 maj 1795 med Lars 
Persson”. Lars Perssons ålder var 22 
och han hade tjänstgjort 2 år och 4 
månader, ogift samt något längre än 
Erik Jansson.

På Riksarkivet har jag hittat två 
handlingar bland Justitierevisionens 
ordinarie diarium för 1796, sid. 253 
respektive 447. De gäller ansökan 
om försoning av dödsstraffet för Erik 
Jansson Lund, det ena från honom 
själv och det andra från hans bror Ivar. 
Det första föredras den 11 juli och 
det andra den 6 december. Båda blev 
avslagna och han avrättades på galg-
backen i Västerås den 15 februari 1797.

Varför begick han denna 
handling?
Hur det kom sig att han lönnmördade 
sin företrädares 15 årige son Olof, 
har jag inte (ännu) hittat någon för-
klaring på. Vid ett besök på Lands-
arkivet i Uppsala kunde jag inte 
hitta var och när han dömdes i första 
instans, som torde vara tings- eller 
häradsrätten. Efter detta har jag gett 
upp försöket att hitta skälet för mordet 
eller dråpet.

Min hypotes är att Olof blev sjuk 
och inlagd på lasarettet och att han 
hade sådana fruktansvärda plågor att 
han önskade att någon hjälpte honom 
att slippa dessa. Erik Jansson åtog 
sig i barmhärtighet att ”hjälpa honom 
att slippa detta”. Det förhållandet 
att Eriks bror Ivar också skickade 
en nådeansökan kan tyda på att 
även han tyckte att det fanns skäl att 
slippa dödsstraff. Kan man hitta rätte-
gångshandlingarna bör man få svar 
på frågorna.

Text:	Brage	Lundström

Under arbetet med släktböcker åt två för varandra helt okända 
personer i Västerås kom jag till en soldat vid namn Eric Jansson 
Lund som dömdes för lönnmord och halshöggs och steglades i 
Västerås den 15 februari 1797.
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Medlemsmöte 30 november.
Börje Öhrling och och Curt BeijerBörje Öhrling och och Curt Beijer
underhöll med bildspel och musik.underhöll med bildspel och musik.
Foto: Karin  Jyrell. 

Arkivens dag 8 november.
Mats Forsell och Gunnar Andersson.
Foto: Karin Jyrell.

Arkivens dag 8 november.
Bengt Wallén talade om kolerans 
härjningar i Badelunda.
Foto: Simeon Andersson

Från vänster: Karin Jyrell, Gunnar Andersson (längst bak), Lars Berglöf, 
Ingemar Widestig och Henry Johansson förbereder sig att möta 
intresserade släktforskare.
Foto: Simeon Andersson

Se fl era 
bilder på vår 

hemsida under 
Tidningar > 

Arosiana-net.

Se fl era Se fl era Se fl era 

Bildsidan
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Foto interiörer: Sven Olby

Studiebesök 
på lands-
tingets arkiv 
22/10.

Främst vänster:
Bojan och Kjell 
Björk.
Främst höger:
Landstingets 
Helena Ulfner
Infällt:
Landstingets 
Kristoffer 
Nilsson
Foto: Sven Olby

I vår, 22 och 29 maj, arrangerar 
vi ett studiebesök på Kusta 
gård hos vår medlem Elisabeth 
Westerdahl på temat ”Borger-
ligt 1800-talshem”.
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Det började med en typisk ”sen-
kväll-leta-lite-här-och-där-sökning” 
när jag plötsligt hittade en notering 
om min farmors farmors morfar hos 
Örnberg (SVAR Örnbergska sam-
lingen) ”Son af Berndt Westman skepp. 
i Sthlm” …

Jag började genast leta i mantals-
längderna för Stockholms stad 1711 
(register och längder på SVAR) och 
hittade till slut en skeppare Berent 
Pettersson (utan Westman) boende 
i Katarina församling, kvarteret 
Häcklefjäll:
Skepparen Berendt Pettersson med sin 
hustru och barn, bebo egen gård, har i 
tjenst 1 piga Sara Andersdotter har 30 
Sk i lön, 1 Rd.

Jag hade min farmors farmors 
morfars födelsedatum och började 
leta i Katarina församlingsbok i 
Stockholm. Som tur är börjar Kata-
rinas kyrkoböcker redan 1654, och 
det visade sig stämma. Sonen Peter 
var döpt den 24 augusti 1704, Peter 
efter både farfar och morfar får man 
förmoda.

Fader Bärndt Pettersson Wästmann, 
Cophartiskeppar och hustru Anna Maria 
Pärsdotter Bure.
Faddrar Stadts Capitain Söderman 
och Kyrkoherden Cameen, Hr Claes 
Wittmack hustru och Herr Werner Gröns 
hustru.

Jag studsade till – Claes Wittmack 

d.ä. och Werner Gröen tillhörde de 
främsta handelsmännen vid denna 
tid. Varför hedrade deras hustrur en 
skeppare på det sättet? Frågan fick 
hänga i luften ett bra tag. Jag sökte 
föräldrarnas vigsel och hade turen att 
Peter var första barnet. Vigselnotisen 
var daterad den 3 november 1703:
Couphartdy Styrman eller skeppare 
Berendt Pettersson Westman födder 
i Wästeråhs. Hans wittne är Hr 
Stadtscapitein Söderman, Jungfru 
Anna Maria Bure, födder här i församl. 
Wygda d 3 novem Ao dito af Dr Past 
Malmbärgg.

Berendt Pettersson kom från 
Västerås, vilket ju senare visade sig 
vara nästan sant. Hans hustru Anna 
Maria Persdotter Bure var dotter till 
en överlöjtnant vid Amiralitetet.

Berendt Pettersson står som kof-
ferdistyrman men att det är ändrat till 
Capten, så någon gång kring 1704 
blev han kofferdikapten, d.v.s. gick i 
internationell handelssjöfart.

Jag letade vidare i borgarlängden 
för Stockholm där Berent Petter-
son Skieppare blev inskriven den 
25 april 1704 och således borgare 
(ArkivDigital, Stockholms Handels-
kollegium). Senare hittade jag pro-
tokollet från den dagen i Handels-
kollegiets protokoll i Stockholms 
stadsarkiv och fann hans födelseplats 
och hans cautionister (borgensmän), 
skepparen Lorentz Lorentzson och 
hökaren Matts Mickelsson. Där stod 

att han var född i ”Westmanland, 
Irstad socken, Uhrby by”. Byn finns 
bara kvar som en byplats vid Kusta 
i Irsta.

Berendt Pettersson som 
kofferdikapten 1704 - 1709
Av en slump hittade jag en holländsk 
databas med Öresundstullens räken-
skaper från 1497 till 1857. För varje 
passage genom Öresund finns upp-
gifter om datum, kaptenens namn 
och hemort, avresehamn, destination, 
last och i förekommande fall tull-
avgifter. 

Jag började läsa åren efter 1703, 
när Berndt Peterssons titel ändrades 
från styrman till kapten och hittade 
nästan genast fem resor han genom-
fört med skeppet Caritas mellan åren 
1704 och 1708. Lasten var järn, tjära 
och trävaror ut från Sverige och oftast 
salt och vin tillbaka från Frankrike 
eller Portugal.

Berendt Peterssons sista genom-
resa genom Öresund är dokumente-
rad i Öresundstullens räkenskaper 
från den 29 augusti 1709 på väg 
hem från St Ubes. Under senhösten 
samma år invaderade danska trup-
per Skåne, och Öresund stängdes för 
svensk sjöfart.

Jag blev naturligtvis intresserad 
av att hitta mer om skeppet Caritas och 
hennes redare och om det fanns ett 
samband med sonen Peters faddrar, 
hustrurna till Claes Wittmack d.ä. 
och Werner Gröen.

Berendt Pettersson Westman 
– skeppare från Västerås? 

Min efterlysning här i nr 2-2014 av Arosiana 
med anledning av min förfader Berendt 
Pettersson Westmans vigselnotis gav inget 
resultat. Lösningen kom när skepparen 
Berendt Pettersson fick burskap i Stockholm 
den 25 april 1704.

Text:	Kerstin	Carlborg

Urby bytomt vid Kusta, Irsta, 
(Riksantikvarieämbetets Fornsök)
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I Stockholms Magistrat och 
Rådhusrätt hittade jag ”Akter i sjö-
 ärenden” och bland dem ”Attester 
till sjöexpeditioner”, dvs inlämnade 
handlingar, som var underlag när 
magistraten utfärdade ansökan om 
sjöbrev och övriga handlingar till 
Kommerskollegium för utfärdande 
av nödvändiga ”ID-handlingar” för 
skeppet.

 Där fanns skeppet Caritas, med 
två hälftenredare, Clas Wittmack och 
Werner Gröen. Skeppet var på 184 
läster och hemma hörande i Stock-
holm, liksom skepparen Berendt 
Petersson, hans efternamn Westman 
nämns aldrig.

Det var viktigt att intyga att inga 
andra än redarna hade intressen i 
fartygets last, då fi ck fartyget åtmins-
tone inte lagligen kapas. 

Enligt bouppteckningen efter 
redaren Claes Wittmack d.ä. år 1707 
hade han andelar i 40 fartyg, mot-
svarande ungefär 5 1/2 skepp. Man 
hade riskspridning i stället för sjöför-
säkring. Skeppet Caritas värderades 
till 18 000 daler kopparmynt. De 
största s.k. Spanienfararna lastade 
300 läster och värderades till 45 000 
daler koppar mynt. 

På Stockholms Stadsarkiv fi nns 
också tolagsjournalerna, stadens 
räkenskaper för export- och import-
tull. Jag hittade handlingarna rörande 
exportärende nr 137 d 27 Juny 1705 
när Berendt Pettersson skulle fara till 
England, som var den största impor-

tören av svenska järnvaror:
Berendt Pettersson hemma i Stockholm 
kommen från Frankryke will nu till 
London medh det skepp Charitas last om 
184 läster järnvaror till London.

Berendt Petersson intygade själv 
att han lastat denna last samt 71 
tolfter halvbottenbrädor samt (frakt 
och tullfritt) tjära, beck och ved för 
skeppets behov. 

Efter det att Berendt Pettersson 
kom hem sista gången år 1709 med 
Caritas nämns hon inte mer. Första 
resan för Caritas, som jag hittat i 
Öresundstullens räkenskaper, var år 
1694, också då med järn till London 
ut och salt från St Ubes hem. 

Året 1710
Jag vet inte vad Berendt Petters-

son gjorde år 1710, men det var 
ett hårt år, kriget hade blivit ännu 
besvärligare med totalt importstopp 
till Stockholm, pesten härjade från 
Mickelsmäss och framåt. I Katarina 
församling dog det året fram till 
och med oktober 288 personer och 
vid årets slut var slutsumman 3133 
”begrafne lijk”. Detta kan jämföras 
med ett annat svårt år, 1718, när död-
siffran i Katarina under hela året var 
322 personer.

1711-1713
I Riksarkivet/ 522 Kammarkollegiets 
ämnessamlingar/ 16 Kammarkol-
legiets likvidationsakter/ 78 
Befraktning för Kronan efter 1680, 

1681-1727 nr 40 hittade jag en mapp 
märkt Bernt Pettersson. Den innehöll 
två likvidationer, dvs de ekonomiska 
avräkningarna för de två gånger 
som Berendt Pettersson ingått avtal 
med Kungliga Statscontoiret om 
att genomföra transportuppdrag i 
samband med det pågående stora 
nordiska kriget.

Landstigning i Pommern i 
november år 1711
Karl XII satt i Bender och planerade 
att landsätta trupper i Pom mern för 
att försvara de svenska områdena. 
Karl XII blev mer och mer irriterad 
och krävde att trupperna omedelbart 
skulle transporteras över till Pom-
mern.

Genom att avläsa likvidations-
dokumenten kan man se vad Berendt 
Pettersson bidrog med. Det slöts ett 
avtal den 22 juli 1711 att skepparen 
Berndt Pettersson med sin farkost, 
kravelbyggd galioth om 120 läster 
vid namn ”Förgylte Enigheten”, 
skulle gå från Stockholm till Kalmar 
och därifrån sedan till en viss ort i 
Östersjön överföra Kongl. Majts 
militie.

Berendt Pettersson kvitterade ut 
gammalt ställningsvirke från Slotts-
magasinet i Stockholm och byggde 
om sitt fartyg så att han kunde trans-
portera 42 mans kavalleri med hästar 
och allt. Fartyget mättes och befanns 
vara:

Berendt Pettersson Westmans 
vigselnotis i Katarina församling 

den 3 november 1703 (AD)

Öresundstullens räkenskaper från 
den 3 augusti 1705, Berendt 
Pettersson på väg till London 

(Soundtoll Registers)

Arosiana 1-2015



16 17Arosiana 1-2015

Avräkningen för galioten Förgÿlte Enigheten om 120 läster, 
skepparen Berendt Pettersson (RA)

i alla delar väl fornerat så och capabel 
til högt öfwer bemelte tiänst, attesterat 
augusti 1711.

Avsikten var att örlogsfl ottan 
i Herrans nampn skulle lätta ankar 
den 11 november men vinden var 
inte fördelaktig förrän den 24 novem-
ber. Två dagar senare nådde man den 
planerade landningsplatsen på Rügen.

Det hade blivit något missför-
stånd och ingenting var färdigt för 
landstigningen. Befälhavaren Magnus 
Stenbock beordrade skeppstimmer-
männen att bygga bryggor och bodar 
med virke från skeppen och den 
6 december kunde fl ottan lämna 
Rügen och återkom lyckligt till 
Karlskrona.

Då hade minst 6000 soldater 
debar kerat under Stenbocks befäl.
Innan Berendt Pettersson fi ck lämna 
Rügen besiktigades provianten han 
haft med sig och ett protokoll skrevs 
den 5 december på amiralsskeppet 
Konung Carl den 5 december 1711.

Den 17 december 1711 passerade 
Berendt Pettersson med ”Förgylte 
Enigheten” Vaxholm. Då återstod 
bara att lämna tillbaka det gamla 
ställningsvirke Berendt Pettersson 
fått använda för att bygga om skep-
pet. Nogsamt antecknas att en del är 
söndersågat och en del blev kvar på 
Rügen i en brygga. Allt undertecknat 
och daterat den 22 december 1711.

Betalningen för uppdraget var 10 
Rd per läst av fartygets dräktighet 
dvs 1200 Rd. Den 22 juli fi ck han 
den första hälften av betalningen, 
600 Rd. Den andra hälften av betal-

ningen erhölls efter uppdragets 
genomförande, och kvitterades den 
8 februari 1712.

År 1712 genomfördes ytterligare 
en landstigning i Pommern men det 
fi nns inte dokumenterat om Berndt 
Pettersson deltog. Då återvände bara 
40 transportfartyg av de 114 som 
deltog i operationen.

Hemtransport av kapitulerade 
svenska trupper sommaren 1713
År 1713 gick det allt sämre för de 
svenska trupperna i Holstein, de 
blev inringade i Tönning på Jyllands 
västkust och kapitulerade där den 
16 maj 1713 under befäl av Magnus 
Stenbock. Händelsen var väntad och 
vice landshövdingen i Blekinge, 
Salomon von Otter, fi ck i uppdrag 
att utrusta en konvoj som skulle resa 
till Holstein för att hämta hem de 
svenska trupperna på ungefär 10 000 
man efter det att lösen hade betalats 
till Danmark.

Den 28 april 1713 slöts ett avtal 
mellan Salomon von Otter och skep-
paren Berent Pettersson, Stockholm, 
för Galiothen kallad Förgylte Enig-
heten, om ett hundrade Tjugo lästers 
storlek.

Priset är 10 daler silvermynt för 
varje läst som skeppet är dräktigt, 
summa ett tusende två hundra daler 
silvermynt. Avtalet är undertecknat 
i Karlshamn. och den 12 juni 1713 
fi ck Berndt Pettersson den första del-
betalningen om 600 daler utbetalad 
av Transportkassan i Karlshamn.

Konvojen kom från Karlshamn 

till den lilla staden Apenrade på 
Hollsteins Östersjökust den sista juni 
1713. 

Men danskarna var inte beredda 
att släppa Stenbock och trupperna, 
utan gjorde den ena förhalningen 
efter den andra. Konvojen låg och 
väntade på redden i Apenrade i 165 
dagar innan man var tvungen att resa 
tillbaka utan svenska soldater till 
Sverige i slutet av november innan 
vintern slog till. Magnus Stenbock 
blev kallad till Köpenhamn och var 
i praktiken krigsfånge vid denna tid-
punkt.

Väl tillbaka i Karlshamn blev 
Berendt Pettersson den 16 dec 1713 
instämd till Karlshamns rådhusrätt 
och fi ck med ed försvara sig från 
anklagelsen att den proviant som 
blivit inlastad å transport skeppet 
Förgylte Enigheten för Kongl. Majts 
Militie som i Holstein avhämtas 
skulle, skepparen eller dess skepps-
folk något undanstuckit eller till sig 
eller andras private nytta förbrukat. 
Skepparen hade dock ingivit speci-
fi cation och Salomon von Otter 
förklarade sig nöjd den 18 december 
1713 i Karlshamn och Berendt Pet-
tersson kunde segla tillbaka hem till 
Stockholm.

Efter ett beslut i rådet fi ck Berendt 
Pettersson en summa motsvarande 
hälften av det avtalade fraktbeloppet 
för de 165 liggedagarna i Hollstein. 
Den 22 maj 1714 fi ck Pettersson en 
assignation till lanträntemästaren i 
Örebro Carl Sonström på halv frakt, 
600 Rd och först i november 1718 
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Berendt Petterssons fastighetsköp 1717 i 
Stockholms stadsarkivs fastighetsregister.

Stockholms stads mantalslängd för Ladugårdslandet 
1721, Berent Pettersson på Hr Wittmacks wärf (SVAR)

Att jag är medlem 
i Västerås Släkt-

forskarklubb beror på 
att min morfar kom 
från Västerfärnebo 
och hans anor därifrån 
och från hela Norbergs 
bergslag.

Jag är aktiv i Töreboda Släkt forskar-
förening (www.tsff.se) och använder 
Disgen.

Jag började släktforska 1991 och 
har spridda rötter; morfar kom från 
Västerfärnebo, mormor från Nora, 
farfar från norra Skaraborg (dit jag 
fl yttat efter pensioneringen) och 
farmor var född i Bohuslän, men 
hade anor i Göteborg, Stockholm, 
Tyskland, Östergötland, Uppland och 
en liten tråd till Bure-släkten.

Mina anor fi nns bland präster, borgare 
och bönder (ingen adel) samt bland 
torpare, sockenhantverkare och 
gruvarbetare. Det gör släktforsk-
ningen spännande!

Kerstin Carlborg

betalades den sista delen av frakten 
ut, fem år efter uppdragets genom-
förande.

Berendt Pettersson blir kapare 
år 1714
Bland attesterna för sjöbrev hittade 
jag en ansökan om kaparbrev där 
redarna ansöker om att göra skeppet 
Höken till:
 Capare uti Nord- och Östersjön, att 
deruti söka göra Sveriges Rikes fi ender 
afbräck, hinder och skada men lämna 
neutrale potentater och republikers 
skepp och fartyg i fred.

Enligt D. HJ.T Börjeson i ”Stock-
holms segelfartyg” hette kaparkap-
tenen på Höken i april 1714 Petter 
Westman, uppgiften kommer från ett 
brev. Så var detta det Berendt 
Pettersson Westman gjorde 1714? 
”Hökens” säsong det året var fram-
gångsrik, man tog tre prisskepp, vilket 
innebar en bra förtjänst för kaptenen, 
besättningen och Kronan. 

Berendt Pettersson fl yttar till 
Ladugårdslandet
I december 1716 föddes familjens 
nionde och tionde barn, tvillingarna 
Berendt och Helena. De manliga 
faddrarna var Claes Wittmack 
d.y. och Abraham Grill. De två 
handelsmännen hade grundat ett 
varv på Ladugårdslandet, kallat Terra 
Nova.

Tydligen hade Berendt Pettersson 
en plats i varvets struktur. Under 
1717 köpte han en fastighet mitt-

emot varvet i kvarteret Styrmannen 
för 1600 daler kopparmynt men 
han behöll fastigheten i Katarina 
församling (Stockholms stadsarkiv 
Fastighets register, tillgängligt online).

Familjens elfte barn, Carl, föddes 
1718 i Hedvig Eleonora församling 
och handelsmannen Carlos Grill var 
fadder. Sedan föddes ytterligare en 
dotter och året efter, i mars 1721, 
dog Berendt Pettersson.

Men Berendt Pettersson är i alla 
fall upptagen i Stockholms Ladu-
gårdslandets mantalslängd för 1721:
”Skiepparen Berendt Pettersson på Hr 
Wittmacks wärf, med dess hustru och 7 
barn bebor sin egen gård, har i tiänst 
1 piga Maria Scharman, har i löhn 30 
daler kopparmynt”

Enligt bouppteckningen gjord 
1723 var Berendt Pettersson relativt 
välbeställd, fastigheten i kvarteret 
Styrmannen värderades till 2400 
daler kopparmynt, fastigheten i 
Katarina hade brunnit i den stora 
branden och värdet var noll. Behåll-
ningen i boet blev 4928 daler koppar-
mynt att fördela mellan änkan och de 
sju överlevande barnen.

Så pojken från Urby by i Irsta i 
Västmanland slutade som kapten på 
Grev Magnigatan i Stockholm, en 
ganska lång resa under en turbulent 
period.

Jag vet inte om han någonsin 
åter kom till Irsta och Västerås men 
hans dotter Anna Maria gifte sig med 
tenngjutaren Nils Christoffersson 
Forss i Västerås. Hans tennföremål 

säljs fortfarande på auktioner har 
jag sett. Tyvärr verkar paret inte fått 
några barn.

Jag trodde aldrig att den lilla 
notisen hos Örnberg i SVAR 
skulle leda till ett års koncentrerad 
släktforskning med stora inslag av 
historia och sjöfart, men det är precis 
så jag vill ha det!

Ordförklaringar [red. anm.]:

kofferdi = handelssjöfart
tolag = tilläggsavgift till tullbelopp
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Läsövning
Av:	Ingemar	Widestig

Läsövningen denna gång är hämtad från domkapitlet i Linköping. 
Prästen Joan Hvalbeck i pastoratet Skällvik och S:t Anna skriver 
till domkapitlet och biskopen i Linköping för att meddela att 
kyrkoherden har dött. Han har också en fråga om änkans nådeår.

Exhib. d. 10. Novemb. 1742  
Högwyrdige och Widtberömd(e) Hr Doctor och Biskop,
Samt
Hög= och Wäl=ärewyrdige Hr Doctor och DomProbst och
Samtel: Herrar Lectores, Consistoriales.

Hos Högwyrdige Herr Doctor och Biskopen,
samt max: Venerandum Consistorium bör och
wil jag härmedelst i diupaste ödmjukhet gif=
wa tilKänna, at then allwisa Guden har,
efter en swår, doch med Christeligit tolamod
utstånden, sjukdom genom then timmeliga dö=
den, behagat hädan Kalla Kyrkioherden här
wid Skiällwik och S: Annæ Capell, i lifs=
tiden wälährewyrdige och höglärde Herr Johan
Netzelius, som skedde Klåckan 1 om natten
mellan d: 1 och 2 i innewarande månad. Der
jemte är til Höwyrdige Hr Doctor och Biskopen
samt max: Venerandum Consistorium min ödmju=
Ka förfrågan: om jag blifwer ombetrodd at förestå
Nådåhret för Enkan eller ej? Uti Högwyrdige
Hr Doctor och Biskopens samt max: Venerandi
Consistorii höggunstiga åtanka innesluter jag mig 
för öfrigit, såsom then med djupaste wördnad
framhärdar at lefwa
Högwyrdige och Widtberömde Hr Doctor och Biskopens
Samt
max: Venerandi Consistorii

Brevet avslutas med följande underskrift som inte är med i bilden:
Korsnäs d: 3 Novemb: 1742
aldra ödmjukaste
tjenare
Joan: Hvalbeck.

Några kommentarer

Maxime Venerandi Consistorii 
betyder ”det mest ärevördiga 
konsistoriet”,  dvs. domkapitlet.
Källa: Latin för släkthistoriker.

Nådeår:
En präst ägde inte den egendom som 
försörjde honom under hans livstid, 
den hörde endast till hans tjänst, 
vilket innebar att hans änka och barn 
saknade arv och därför stod på bar 
backe vid hans död. Änkan hade 
rätten till ett ”nådeår”, vilket innebar 
att hon hade rätt att bo kvar på 
prästgården i ett år efter makens död 
för att kunna ordna med fl yttning 
och framtida försörjning innan en ny 
kyrkoherde valdes.
(Källa: Wikipedia)

= var den tidens bindestreck [–]

Johan Netzelius fi nns med i S:t 
Anna C:3 (E) (1733-1788) sid 84. 
Här kallas han Johannes istället för 
Johan.

Bild: Domkapitlet i Linköping EIV:224 (1601-1751) Bild 462 och 463 i Arkiv Digital
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De fl esta släktforskare använder som ingång sidan (enligt bild 1) och väljer där en församling. Då 
kommer det upp kopplingar till dokument som rör den församlingen. Det är mest kyrkoböcker, 
generalmönsterrullor och bouppteckningar. Men det fi nns en hel del andra dokument i AD som 
både kan röra församlingen och annat av intresse för en släktforskare som inte nås genom att söka 
på församling. Under ”Bildarkivet” fi nns en kortfattad beskrivning. Låt oss titta närmare på vad 
som fi nns och hur det hittas! 

Klicka på loggan uppe i högra hörnet i bild 1 (före beskärning) så kommer bild 2 upp. Sedan väljer 
du Bildarkivet och bild 3 kommer upp. Klicka på ”Översiktstabell över bildarkivet” och där fi nns 
en tabell över innehåll och förklarande text, bild 4.

Vad fi nns digitaliserat i 
ARKIV DIGITAL?

Jag har förstått att många inte hittar till allt material som 
fi nns i Arkiv Digitals databas med drygt 50 miljoner bilder. 
Nedan ges en del tips hur man söker.

Bild 2 (beskuren)

Bild 3 (beskuren)

Bild 1 (beskuren)

Text:	Ingemar	Widestig
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Bild 4

Klicka på Mantalslängder i bild 3 så fi nns där en förkla-
ring till dessa, hur de hittas och vilken tidsperiod som 
omfattas. Detta är Landsarkivens mantalslängder till 
skillnad från Riksarkivets som är det mest kompletta ar-
kivet och som fi nns för samma tidsperiod i Riksarkivets data-
bas. Å andra sidan fi nns det i AD ibland en del underlag 
som kan ge kompletterande information och är lättare att 
läsa. Ibland saknas register varför det blir mycket letande 
i AD. Riksarkivets databas är indexerad.

Klicka på Domböcker i bild 3 så fi nns där en förkla-
ring till dessa och hur de hittas samt vilken tidsperiod som 
omfattas. AD är än så länge ensamma om att ha dom-
böcker. Även om sökning skall göras på Göta resp. Svea 
Hovrätt för att hitta böckerna så är det häradsrätternas 
och rådhusrätternas domböcker som fi nns här. Det är 
avskrifter av rätternas domböcker som sänts in till hov-
rätterna.

Klicka på Militära rullor i bild 3 så fi nns där en 
förklaring till dessa och hur de hittas. Sökning på ”rege-
mente” som anges ger generalmönsterrullorna. Dessa 
gäller för det yngre indelningsverket och värvade rege-
menten inom armen. För övriga militära dokument sägs 
inget. De fl esta generalmönsterrullor nås via sökning på 
församling enligt bild 1. För Västmanland så kommer 
inte ”Livregementet till häst” (som hade fl era rusthåll i 
Västmanland) upp den sökvägen utan då måste sökning 
på ”regemente” göras eller söka på ”livregementet till 
häst” i bild 1.

Flottans arkiv med t.ex. båtsmansrullor nås genom att 
i bild 1 söka på ”båtsman” och då kommer rullorna för 
både Karlskronas station och Stockholms station upp.
Det fi nns ytterligare material för fl ottan/marinen, sök på 
”fl ottan” i bild 1. Här fi nns t.ex. marines rullor, lotsrullor. 
Rullor fl ottan 1635 – 1915.

AD har alltså mer ”militärt material” än bara general-
mönsterrullor. Detta tas inte heller upp under ”Övriga 
volymer”.

Övriga volymer. De mest intressanta här är kanske Ut-
vandrade personer och Sjömanshus. Bakom ”Utvandrade 
personer” fi nns passagerarlistorna för Göteborg, Malmö 
och Stockholm. Dessutom fi nns ”Frigivna fångar 1876-

1910. ”Äktenskapsmål” (sök på domkapitel), ”Katekis-
milängder” för södra Sverige samt ”Släktnamnsregister” 
för Göteborgs Landsarkivs område”. Släktnamnsregistret 
innehåller namn som inte slutar på -son eller -dotter.

Ytterligare sätt att hitta material är följande. I bild 3 
till höger fi nns de olika länen. Genom att klicka på länet 
så kommer material som AD har och berör det länet upp. 

Bakom Avancerade sökalternativ och under Arkiv typ 
fi nns en mängd rubriker som ofta innehåller material av 
högst skiftande slag samt information i rutan ”Info”.

Under Släktforskning i bild 3 fi nns också några sök-
bara register som dock mest berör Skåne.

Exempel
1. Hur hittas protokollet från Skinnskattebergs häradsrätts 
extraordinarie ting från den 8 augusti 1700?

Sök på Svea Hovrätt. Välj den som gäller för Västman-
lands län, alltså U. Efter lite letande hittas rätt volym och i den 
fi nns ett register. Den fi nns i Svea Hovrätt - Advokatfi skalen 
Västmanlands län EXIe:2302 (1700-1700) Bild 6060 / sid 595. 
Det fi nns också en förklaring i rutan ”Info”. 

2. Hur hittas mantalslängden för Ramnäs för år 1735?
Sök på ”landskontoret” och välj den som gäller för Västman-
lands län, alltså U. Sedan är det bara leta som gäller. Den fi nns 
i Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-
1915 EIII:28 (1732-1735) Bild 2930.

3. Hur hittas Jonas Andersson, född 1827-10-04 som 
ut vandrade till Amerika från Voxtorp (F) 1884-04-24 i pas-
sagerarlistorna? Han åkte tillsammans med sina barn Kristina, 
Sven Johan, August, Johanna Karolina och Amanda. Hustrun 
var död.

Sök på ”poliskammare” och välj Göteborgs poliskammare. 
Det var från Göteborg som de fl esta från Småland reste. Sedan 
väljs 1884. Det är troligt att de lämnade Göteborg 5-10 dagar 
efter det att de lämnade hemsocknen. Sedan är det bara att leta. 
De hittas i Göteborgs polis kammare (-1900) EIX:24 (1884-
1884) Bild 2250 / sid 447. Här är också noterat att deras slut-
mål var St. James Minnesota, en nog så värdefull upplysning 
för fortsatt forskning.
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Verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsen består av: Kerstin Andersson ordförande, Lars Berglöf vice ordförande, Gunnar Andersson kassör, 
Karin Jyrell sekreterare, ledamöterna Ingemar Widestig, Henry Johansson, Sven Olby, Börje Öhrling och 
Lennart Andersson. 
Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden.
Medlemsantal vid årets slut är 493.

Redaktionskommittén: Simeon Andersson redaktör, Sven Olby, Karin Jyrell, Ingemar Widestig och Margareta 
Lindqvist är ansvariga för medlemstidningen Arosiana. Redaktionen har haft 3 möten. 

Jourhavande släktforskare onsdagar 5/2, 2/4, 7/5, 1/10, 29/10. Hjälp med släktforskarproblem.
Styrelsen medverkat som cirkelledare på Folkuniversitet FU och Västerås pensionärsuniversitet VPU
Information om släktforskning den 21/1 av Ingemar för Rotary i Skultuna
Biblioteksmöten den 13/2 och 23/10 med bibliotekspersonal för planering av släktforskarplatsen.
Släktforskarförbundets årsstämma i Karlstad 29/8. Ombud Lars och Karin.
Bussresa anordnades av VSFK till Släktforskardagarna den 31/8 i Karlstad.
DIS-faddrar: Sven deltog i en funktionärsträff i Linköping 25/10-26/10.
Elever från Västerås Folkhögskola gavs den 21/3 och 27/3 handledning i släktforskning.
Gravstensinventering på Hubbo och Irsta kyrkogårdar utförs av  Gunnar, Lennart och Sven.
Karin Ljung, Riksarkivet, föreläste i Sala, den 18/10 om SVAR. Kerstin, Lars och Karin deltog.
Digital delaktighet på biblioteket har Gunnar medverkat i.
Hemsidan, www.arosiana.se, administreras av Gunnar.
Medlemstidningen Arosiana har utkommit med 3 nummer.

Styrelsen tackar för det gångna året.

Kerstin Andersson      Lars Berglöf          Gunnar Andersson       Karin Jyrell       Ingemar Widestig 

Henry Johansson         Sven Olby            Börje Öhrling         Lennart Andersson 

Styrelsen tackar för det gångna året.

Kerstin Andersson      Lars Berglöf          Gunnar Andersson       Karin Jyrell       Ingemar Widestig Kerstin Andersson      Lars Berglöf          Gunnar Andersson       Karin Jyrell       Ingemar Widestig 

Henry Johansson         Sven Olby            Börje Öhrling         Lennart Andersson 

Kerstin Andersson      Lars Berglöf          Gunnar Andersson       Karin Jyrell       Ingemar Widestig Kerstin Andersson      Lars Berglöf          Gunnar Andersson       Karin Jyrell       Ingemar Widestig 

Medlemsmöten/aktiviteter

Jan.
Febr.

Mars
April
Maj

Maj
Sept.
Okt.
Nov.
Nov.
Dec.

23
20

20
10
8

22
18
15, 22
12
20
4

Problemlösarkväll då vi hjälpte medlemmar med släktforskningsfrågor.
Släktböcker. Silva Pettersson och Brage Lundström visar och berättar om sina släktböcker.
Praktiska råd och tips även från andra medlemmar.
Årsmöte, ”Släktforskning för framtidens svenskar”, föreläsning av Jojje Lintrup. 
Seppo Remes föreläste om hur man släktforskar i Finland.
Rebecca Svensson föreläste om ”Kyrkogårdar och gravstenar”. Därefter anordnades en 
rundvandring på Irstas kyrkogård.
Nya medlemmar inbjudna till Stadsbiblioteket för en informationskväll.
Bengt Wallén föreläste om ”Mormoner från Badelunda som utvandrade till Amerika”.
Studiebesök på Landstingets arkiv, Eriksborg.
Studiebesök på Landstingets arkiv, Eriksborg.
”Axel Hallonlöf, en märklig historia” Börje Öhrlings fi lm och visor av Curt Beijer.
Nya medlemmar inbjudna till Stadsbiblioteket för en informationskväll.

Öppna aktiviteter

Mars

Aug.
Sept.
Nov.

15

30-31
20
8

Släktforskningens dag, ett samarbete med Dis-Bergslagen på Stadsbiblioteket. På årets 
tema ”Porträtt” visade vi en skärmutställning med gamla fotografi er. Brage Lundströms 
föreläsning ”Järnhantering och Förlagsmän i Västerås” och Jouni Tervalampi om ”Gamla tiders 
Västeråsfotografer”. 
Släktforskardagar i Karlstad.
Kulturnatten deltog vi på Karlsgatan 2. Skärmutställning och släktforskningshjälp till besökande.
Arkivens dag på Karlsgatan 2. På temat ”Orostider” visade vi en skärmutställning, bildspelet 
”Från vaggan till graven” samt hjälpte besökare  i deras släktforskning.
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Västerås Släktforskarklubbs årsmöte 2015

Torsdag 26 mars kl.18
Kyrkbacksgården, Wallinsalen, Västra Kyrko gatan 8, Västerås

STYRELSEN
Lennart Andersson, Karin Jyrell, Ingemar Widestig, Lars Berglöf, Kerstin Andersson, 
Gunnar Andersson, Henry Johansson, Sven Olby och Börje Öhrling. 
Foto: Börje Öhrling.

Årsmötets öppnande
Frågan om stadgeenlig utlysning av mötet (minst en 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 2015.
Styrelsens arvode 2016.
Val av fyra ledamöter för två år.
Avgående 2015: ledamöterna Gunnar Andersson, Sven Olby, Karin Jyrell och Henry Johansson.
Kvarstående valda 2014 på två år: ordförande Kerstin Andersson, ledamöterna Ingemar Widestig, 
Börje Öhrling, Lennart Andersson och Lars Berglöf.
Val av två revisorer för ett år.
Nuvarande: Maria Bäversten och Lennart Jonsson
Val av valberedningskommitté två personer (varav en sammankallande).
Behandling av motioner.
Fastställande av årsavgiften för 2016.
Övriga frågor.
Mötets avslutning.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dagordning
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Västerås Släktforskarklubb
Kerstin Andersson
Uroxvägen 8
722 31  Västerås

Jourhavande släktforskare
Onsdagen den 22/4 kl. 15-18 fi nns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackbiblioteket på Stadsbiblioteket. 
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. 

Torsdag 26/3 kl. 18
Wallinsalen*
Anmälan senast 22/3 till 
Gunnar Andersson
tfn 021-12 35 48 eller
gg.andersson@telia.com

Årsmöte
Efter förhandlingarna berättar Silva Pettersson om Stora 
Tallbacka.
Dagordning fi nns på sidan 23 tidningen. 
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås.

Torsdag 16/4 kl. 18
Wallinsalen*
Anmälan senast 12/4 till
Kerstin Andersson
tfn 021-246 58 eller 
e-k-k-a@telia.com

Vad fi nns det för material på landsarkivet i Uppsala
Arkivarie Anna Karin Westerlund berättar om material 
som enbart fi nns där.
Kaffe/te och smörgås (á 40 kr) beställs i förväg vid 
anmälan.

Lördag-söndag 29-30/8
Nyköpings Arenor - Rosvalla
Information: www.sfd2015.se

Släktforskardagar
Utställningar, föreläsningar och seminarier.
Temat för Släktforskardagarna 2015 är 
”Ett gods – en värld”.
Arrangör är Nyköping-Oxelösunds 
Släktforskarförening.

* Lokal: Kyrkbacksgården, Västra Kyrko gatan 8 (där inte annat anges)

Program Västerås Släktforskarklubb

Fredag 22/5 kl. 14 och 29/5 kl. 14
Kusta gård i Irsta 
(efter vägen mot Kärrbo).
Anmälan senast 17/5 till Sven Olby
Tfn 021-204 94 eller
sven.olby@telia.com
Max 20 personer per gång. Vi tar oss 
dit i egna bilar och parkerar utanför 
grindarna. Vill du ha skjuts? Kan du 
erbjuda samåkning?

Vi besöker Kusta gård, där Elisabet 
Westerdahl tar emot oss och visar och 
berättar om alla föremål som sparats i över 
100 år. Välkommen till ett unikt hem där 
allt som visas tillhört familjen!
Studiebesöket tar cirka 1 timme och kostar 
70 kr/person. Betalas på plats.

Studiebesök på Kusta: Borgerligt 1800-talshem

Lördag 21/3 kl. 10-16
Släktforskarplatsen på fack-
biblioteket.

Ingen föranmälan.

Släktforskningens dag – temat är Norden.
Vi visar nya släktforskare hur man kommer igång och hjälper de som kört 
fast. Skärmutställning på temat Norden. I mån av intresse håller Sven Olby 
en kort introduktion till släktforskning kl. 11 och 14.
Anmäl deltagande till någon av funktionärerna vid släktforskarplatsen.

Torsdag 26 februari kl. 18
Wallinsalen*
Anmälan senast 22/2 till
Karin Jyrell
tfn 021-84 15 88
karin.jyrell@tele2.se

Bondeherrar och herrebönder i Västeråsbygden under 
1800-talet
Forskaren Carl Mikael Carlsson, Uppsala berättar om sina 
studier.
Kaffe/te och smörgås (á 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.


