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Så mindes Erik Östlund sitt Västerås

Naëmi Bergstrand, Elvira Ostlund, Hildur Johansson, Signe Östlund (gift med Erik) och Erik Östlund.

»Då jag kom till Västerås 1885 var här 6 403 invånare. Staden sträckte sig då 

till Allégatan och Utanbygatan, Norra Esplanaden och Djäknebergsgatan.« 
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Anita Berggrens farfars bror, Erik Östlund, intervju-
ades av VLT på sin 70-årsdag 1951 om hans minnen 
av Västerås. Sidan 10.
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Den 20 maj 1850 passerade guldgrävaren Jonas 
Olsson Chimney Rock på Nebraskas prärie. Lars-
Ove Johanss on har gjort samma resa. Sidan 4.
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ya medlemmar hälsas välkomna!N

erstinK nderssonA Forum
Förköp Släktforskarnas årsbok!

bokhandel

www.genealogi.se/vara-prenumerationer/
bestall-arsboken

Släktforskarnas 
årsbok är forumet 
för längre artiklar 
om släktforskning 
och angränsade 
ämnen i en trevlig 
mix. Välskrivna 
och initierade ar-
tiklar ger dig nya 
perspektiv på 
såväl forskning-
en som metod 
som förfädernas liv 
och miljö. Pris: 250 kr.

Tommy Berglund
Hökåsvägen 57, Västerås
Britt Björkman
Västra Bergsgatan 8 G, Västerås
Elisabeth Elgerot
Arosvägen 28, Västerås
Conny Eriksson
Knotavägen 47, Västerås
Lars-Eric & Leila Johansson
Sankta Ursulas väg 11, Västerås
Pia Hägg Karlstein
Blomstergatan 9 lgh 1102, Västerås
Maria Munther
Muskotvägen 3 A, Västerås
Eva Nordlander
Kaprifolgatan 10, Västerås
Thomas Pontusson
Grindstuvägen 7 B, Västerås
Claes Roos
Alvägen 5, Kolbäck
Yvonne & Johan Skogby
Hovslagarvägen 1, Strömsholm
Hans Smedshammar
Polstjärnegatan 65, Västerås
Anitha & Stig-Olov Sällström
Lurblåsargatan 27, Västerås 
Elisabeth Torsner
Sparrsätra Torgesta 5, Enköping
Gunnel Widegren Dahl
Kungsåragatan 42, Västerås
Helena Bure Wijk
Verksgatan 11, Västerås

Arkiv Digital har köpt miljontals 
flygbilder från Svenska Aerobilder 
AB. Det är flygfoton från 1950-talet 
och till nutid på torp, gårdar, bensin-
mackar med mera från hela Sverige 
som skall kommer att bli tillgängligt 
i ett Allt-i-ett-abonnemang. 2008 
var vi på studiebesök hos Svenska 
Aerobilder i Enköping och fick ta del 
av detta enorma arkiv. Med hjälp av 
kartor letade jag fram ett foto av min 
mormors hus i Norrby. På fotot stod 
mormor Hulda Olsson vid pumpen 
med en hink för att hämta vatten och 
tittade upp mot helikoptern. Undrar 
vad hon tänkte då?  Vilken känsla 
när jag såg fotot! Det fotot sitter nu 
inramat på väggen hos min mor.

Något annat som också känns 
roligt är DNA-forskningen. Jag 
topsade mig i höstas och har fått 
kontakt med några personer som inte 
är alltför långt bort i släktleden – en 
kvinna som har anor på min morfars 
sida. Morfar kom från Rättvik och 
har namnet Hinders i släkten, från 
Hindersgården i Gärdebyn, Det är 
Hinders Anders Larsson f. 1723 som 
är våra gemensamma ana. Nu får jag 
veta mer om min släkt på morfars 
sida. Jag har också kontakt med någ-
ra personer till att utforska och för 
att underlätta det har jag topsat min 
mor. Då vet jag mer på vilken sida 
jag skall fortsätta att leta: mors eller 
fars sida. Spännande är det här men 
man måste också pappersforska. Käl-
lorna måste man alltid gå till för att 
veta att man är på rätt spår.

Omar Henriksson har lagt ut ett 
porträttarkiv med en databas på 
420 760 sökbara foton. Bilderna 
kommer från tryckta böcker men 
tyvärr så framgår det inte vilken bok 
bilderna och biografierna kommer 
från. Du kan ladda upp din Ged-
com-fil och samköra den mot data-
basen för att se om någon person i 
släkten förekommer i databasen:
http://porträttarkiv.se/index.html

En annan hemsida att slå ett 
slag för är Hans Högmans. Där finns 
hur mycket som helst att sätta sig in 
i. Som några exempel kan nämnas 
hur man söker värnpliktiga, utvand-
ringen från Sverige, svensk militär-
historia:
www.hhogman.se

Jag vill också tipsa om ett gratis 
sökbart register för alla vigda i 
Minnesota. Det är svårt att hitta en 
utvandrad kvinna som gift sig efter-
som hon därefter bara står med ma-
kens efternamn:
https://www.moms.mn.gov/

I år firar Västerås ett officiellt 
stort jubileumsår. För 700 år sedan 
startade skrivkunniga katolska mun-
kar Västerås kyrkobibliotek. År 1517 
startade Martin Luther reformationen 
som förändrade både kyrkan och 
samhället. För 490 år sedan, med 
Gustav Vasa som initiativtagare, 
beslöts det på en riksdag i Västerås 
1527 att Sverige skulle gå över till 
protestantismen. Stadshotellet fyller 
110 år, Vallby friluftsmuseum 100 
år, Elba-färjan har funnits i 100 år i 
Västerås. Västerås ångkraftverk firar 
också 100 år. Det där var några ex-
empel på vad som firas under året.

SVT:s populära serie Allt för 
Sverige spelas in för sjunde säsongen. 
Vi kan redan nu berätta att Fredrik 
Mejster som ansvarar för all släkt-
forskning i dessa program kommer 
att föreläsa för oss under hösten.

Till sist en påminnelse att medde-
la kassören om du har ändrad e-post-
adress eller har skaffat en ny, så att 
du får förenings meddelanden om 
aktiviteter. Kassören tackar också för 
att så många hörsammade att tidigt 
betala in medlemsavgiften för 2017!
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r 1849 upptäckte man guld i 
Kalifornien. Nyheten spred 
sig som en löpeld över lan-

det. Guldrushen hade börjat. Bland 
de första som tänkte göra sig en 
förmögenhet i Kaliforniens ny-
upptäckta guldfyndigheter var en 
grupp svenskar utsända från Bishop 
Hill-kolonin i Illinois. De blev utsända 
för att om möjligt rädda kolonin ur 
dess dåliga ekonomiska läge.

Men vägen till guldet var lång 
och svår. Den gick längs Oregon-
California Trail. Sträckan var c:a 
350 mil. Det beräknas att närmare 
en halv miljon människor använde 
sig av Oregon-California Trail på 
sin färd västerut. Under resan fick 

Från Bishop Hill till Kaliforniens guldfält
Text och foto: Lars-Ove Johansson

Cirka en halv miljon människor färdades på 1800-talet längs Oregon-California Trail till 
Oregon eller Kalifornien, för att söka lyckan, och kanske också guld. För lycksökarna 
var det fem-sex månader av strapatser, oväder och hetta. Bland de många som sökte 
sig till Kalifornien för att hitta guld var nio män utsända från Bishop Hill-kolonin. 
Lars-Ove Johansson gjorde samma resa i guldgrävarnas spår med Jonas Olssons dagbok 
som reseguide.

många uppleva svåra strapatser. De 
största hoten var inte indianerna utan 
koleran, dålig hygien, olycksfall och 
skottskador. Oregon-California Trail 
började vid Independence, Missouri 
och gick över staterna Kansas, Ne-
braska, Wyoming, Idaho, Nevada till 
Kalifornien. Senare tillkom ytterli-
gare startpunkter för att resa västerut 
som t.ex. Nebraska City.

De nio utsända guldgrävarna 
från Bishop Hill samlades den 22 
april 1850 vid mötesplatsen Old Fort 
Kearny (idag Nebraska City) i Ne-
braska efter att de i två grupper på 
olika vägar tagit sig från Bishop Hill. 
Sex personer i Bishop Hill-gruppen 
reste via St. Louis och vidare med 
flodångare på Missouri floden. De 
var Jonas Olson, Söderala, Per Jan-

son, Biskopskulla, Lars Stålberg, 
Olof Ersson-Lind, Söderala, Per 
Nilsson-Blom, Alfta och Per Olof 
Jonsson, Voxna. De övriga tre i grup-
pen var Carl Gustav Blombergsson, 
Hanebo, Carl August Myrtengren 
By, och Svante Johan Nordin, Mo. 
De reste landvägen via Iowa till 
Council Bluff, Nebraska.

De flesta som skulle färdas längs 
Oregon-California Trail började sin 
resa tidigt på våren. Man samlades 
vid olika startpunkter i väntan på 
information om uppbrott. Enligt en 
dåtida skildring samlades ibland så 
mycket folk att det kunde ta en dag 
att finna sina vänner ibland alla de 
som skulle ge sig av västerut. Signal 
till uppbrott kom när man erhållit  

Chimney Rock, ”Skorstensklippan”, ett välkänt landmärke längs Oregon-California Trail på Nebraska-prärien. 
Den 20 maj 1850 passerade Bishop Hill-gruppen denna plats.

Å
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Erikjansare

Bishop Hill-kolo nin 
på Illinois präri-
en grundades 
av erikjansarna 
år 1846. De 
leddes av den 
karismatiske Erik 
Jansson, profeten 
från Biskopskulla 
i Uppland. Under 
de första åren 
fick de utstå stora 
vedermödor med 
bl.a. en kolera-
epidemi. Med 
hårt arbete av 
innevånarna och 
skickligt hantverk 
byggdes efter 
hand en koopera-
tiv  koloni som 
blomstrande och 
inte hade sin like 
väster om Chi-
cago. 
Erik Jansson 
mördades år 
1850. Hans lära 
dog ut och de 
kooperativa idé-
erna skingrades. 
Bishop Hill finns 
kvar än idag, 
en opåverkad 
oas, mitt bland 
supermarkets, 
hamburger barer 
och motorvägar 
på Illinois-slätten.
Lars-Ove Johansson 
var tidigare ordförande 
i Bishop Hill-sällskapet 
under 13 år.

information om att gräset på prärien hade 
nått den höjd så att bete fanns för den med-
förda boskapen. Under sin väntan skaffade 
emigranterna förnödenheter. En familj på 
fyra personer behövde ett matförråd på 500 
kg för att klara sig på resan. Enda möjlig-
heten att transportera denna mängd var med 
vagn (s.k. prärieskonare). I vagnarna lastades 
också verktyg, möbler och hushållsartiklar. 
Som dragdjur användes oftast oxar, men 
också hästar och åsnor förekom. När så 
”uppbrottssignalen” kom fick alla bråttom att 
komma iväg. Det uppstod då oftast trafikka-
os. Emigranter som var ovana att köra oxar 
eller mulåsnor välte sina vagnar, kolliderade 
med andra eller kunde inte styra sitt ekipage 
åt rätt håll. Man insåg ganska snart att vag-
narna var för tungt lastade. Enda sättet att 
snabbt komma vidare var att slänga av den 
del av lasten som man kunde undvara. De 
flesta emigranterna fick vandra den största 
delen av färden till fots, endast ett fåtal kunde 
åka vagn.

Längs färden inträffade många olyckor. 
Vagnarna var inte säkra och många föll av 
och krossades av vagnshjulen. Man drabbades 
också av oväder. Kraftiga åskväder drog 
fram över prärien och en del av emigranterna 
blev dödade av blixten. Kraftiga hagelskurar 
med stora hagel och häftiga regnskurar gav 
också emigranterna svåra problem då det 
inte fanns något skydd ute på den vidsträckta 
prärien. 

Bishop Hill-gruppen hade två vagnar som 
drogs av hästar, men trots att de inte hade 
tillräckligt med proviant till sig själva och 
hästarna var vagnarna tungt lastade. En person 
åkte på respektive vagn, och man turades 
om att åka på vagnarna. En person red på en 
reservhäst, varför de sex återstående fick gå. 
Medlemmarna i gruppen hade också att sköta 
sina tilldelade hästar så att dessa var i god 
kondition. Bishop Hill-gruppen lämnade Old 
Fort Kearny den 26 april 1850, och begav sig 
ut på prärien i riktning mot New Fort Kearny 
(idag Fort Kearny vid staden Kearny), som 
ligger vid floden Platte River i Nebraska. 
Enligt den dagbok som Jonas Olsson skrev 
på resan till Kalifornien så råkade Bishop 
Hill-gruppen ut för dåligt väder ute på prärien. 
Han skriver vid flera tillfällen i sin dagbok att 

de haft det kallt, med blåst och häftigt regn. 
Emigranterna fann snabbt sin dagsrutin, 

som kom att bestå under hela färden: Man 
steg upp före soluppgången, spände för 
dragdjuren, lagade frukost, startade en ny 
dagsetapp, åt lunch och slog senare läger för 
natten. Vagnarna ställdes i en cirkel. Detta 
var inte bara som skydd mot indianerna, utan 
också som en inhägnad för den medföljande 
boskapen. För att kunna laga sin mat behövde 
man göra upp en eld. Bränsle var oftast svårt 
att få tag i, då träd var sällsynta på prärien. 
Det fanns dock en ersättning till ved och det 
var ”bisonkakorna”, som var ett förträffligt 
bränsle. Maten bestod oftast av bröd, bacon 
och bönor till frukost, lunch och middag. 
Ibland, om man hade tur, kunde man få bi-
sonkött till sitt bröd.

Jonas Olson skriver i sin dagbok att till-
gången till ved är dålig på ett flertal platser 
där de slog läger. Han nämner dock inget om 
att de går ut på prärien för att samla bränsle 
i form av ”bisonkakor”. Han nämner heller 
inte hur man ordnade sitt nattläger. Förmod-
ligen sov man i vagnarna eller helt enkelt på 
marken intill elden. 

Bishop Hill-gruppen fortsatte sedan sin 
färd längs Platte River och slog läger vid 
floden och också ute på den vidsträckta gräs-
bevuxna prärien. De gick över floden vid 
platsen ”South Fork of Platte River” (idag i 
närheten av staden Ogallala, Nebraska). Vid 
passagen fastnade vagnarna i floden. De fick 
arbeta hårt med att få loss dem ur flodens 
botten, men lyckades till slut att komma hel-
skinnade över till andra sidan av floden. Att 
ta sig över floder längs Oregon-California 
Trail var oftast ett farofyllt moment. Efter att 
ha klarat flodövergången vid ”South Fork of 
Platte River” kom Bishop Hill-gruppen att 
på prärien träffa på en hjord med bisonoxar. 
Gruppen lyckades skjuta två stycken, vars 
kött de saltade in innan de fortsatte färden 
mot platsen Ash Hollows vid North Platte 
River. Vid Ash Hollow, Nebraska, fanns 
friskt klart vatten, någonting som de inte 
smakat på sedan veckor tillbaka. Träden som 
fanns i Ash Hollow var det första de sett på 
100-tals kilometer. De flesta av emigrant-
karavanerna vilade här någon dag. Så gjorde 
även Bishop Hill-gruppen. De träffade här på 

»Guldgrävarexpeditionen blev ingen lyckad affär.« 
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en större mängd sioux indianer. Vid 
de flesta möten mellan indianerna och 
emigranterna gjordes bytesaffärer. 
Emigranterna bytte kläder, tobak och 
gevär mot indianhästar eller mat.

Vid uppehållet i Ash Hollow 
skriver Jonas Olsson i sin dagbok att 
han oftast själv fick skaffa ved och 
föda till hästarna då gruppen slog 
läger. Här anar man en viss oenighet 
inom gruppen. Han skriver också att 
han (Jonas Olsson) gjorde samma 
sak som han fordrade av de andra i 
gruppen. Han höll vakt under nät-
terna, gick till fots långa sträckor till 
dess han fick ont i fötterna. Bishop 
Hill-gruppen följde sedan, enligt 
Jonas Olssons dagbok, North Platte 
River och passerade platser som 
Courthouse Rock, Jail Rock, Chim-
ney Rock, Scott’s Bluff och Register 
Cliff (där många emigranter skrev 
sina namn) – alla kända landmärken 
vid Oregon-California Trail. Gruppen 
passerade också Fort Laramie, Wyo-
ming där många emigranter stannade 
för att vila. Fort Laramie var det 
första tecknet på civilisation sedan 
veckor tillbaka.

Färden gick vidare. Bishop Hill- 
gruppen passerade platser som Inde-
pendence Rock (en stor granitklippa 
på prärien), Devil’s Gate, längs 
Sweetwater River, över South Pass, 
Green River och Fort Bridger, alla 
platser i staten Wyoming. Längs 
denna del av Oregon-California Trail 
kom gruppen att gå över flera floder 
och slå läger på platser där det fanns 
lite ved och gräs samt stundtals då-
ligt vatten. Vid några av de floder 
som passerades använde gruppen de 
färjor som fanns att tillgå. Många av 
dessa färjor var av enkelt slag t.ex. 
en ombyggd prärievagn.

Efter Fort Bridger kom gruppen 
till ett ”vägskäl” på Oregon-Califor-
nia Trail. Här uppstod olika meningar 
inom gruppen om vilken väg man 
skulle välja. Jonas Olsson ville ta 
vägen mot Salt Lake, Utah, för att 
försöka få tag i mer proviant. Några 

av de andra ville ta den andra kortare 
vägen runt Salt Lake, och trodde 
att provianten skulle räcka. För att 
lösa det hela kom man överens om 
att låta hästarna gå lösa fram mot 
vägskälet. Den väg hästarna sedan 
tog skulle också gruppen ta. Det blev 
vägen mot Salt Lake City, Utah.

Efter tio dagar kom så gruppen 
fram till Salt Lake. (Här fanns mor-
monerna sedan 1846). Nu var nästan 
all proviant slut, endast kaffe och te 
fanns att tillgå. Gruppen beslöt att 
var och en skulle försöka få arbete 
och skaffa pengar till proviant. Jonas 
Olsson, Per-Olof Jonsson och Blom-
bergsson blev visade till en plats där 
det också fanns bra bete för hästarna. 
Deras egna logi och mat var det dock 
sämre med. De blev för det mesta 
serverade majsgröt. Grytan med grö-
ten sattes på golvet och hönsen hade 
samma rättighet att äta ur grytan som 
folket. Bishop Hill-gruppen stannade 
i Salt Lake i sju dagar. Pengarna för 
att köpa proviant räckte inte, så de 
fick bl.a. sälja en vagn för 15 dollar, 
selar för 5 dollar samt lite kläder.

Från Salt Lake startade man den 
26 juni 1850. Färden gick öster om 
Salt Lake sjön mot norra delen av 
Utah för att sedan vika av västerut 
för att nå Humboldt-floden i Nevada, 
ibland också benämnd Marys River. 
Den återstående sträckan till Kalifor-
nien längs ”The California Trail” var 
den värsta delen av hela färden. De 
måste ta sig över The Great Desert, 
The Forty miles desert och sedan 
över Sierra Nevada-bergen. Om 
gruppen inte hade fått det tidigare, så 
fick de nu stifta en närmare bekant-
skap med ”The Elephant”, symbolen 
för emigranternas umbärande och 
misströstan.

Gruppen från Bishop Hill följde 
Humboldt-floden i tre veckor. De 
fick stå ut med hettan, törsten, och 
det mono tona landskapet med salvia-
buskar och sand. Oftast var det dåligt 
med bete och ved vid lägerplatserna. 
Vattnet var ibland dåligt eller odrick-

bart. Gruppen följde Humboldt-floden 
genom det monotona landskapet 
på Humboldt-slätten (The Great De-
sert) till dess slut, där den rann ut i 
ett träsk, benämnt ”The Humboldt 
Sink”. Här började sedan den mest 
fruktade delen, nämligen ”The Forty 
miles desert”.

Färden genom The Forty Miles 
Desert måste avklaras i en etapp. 
Man gjorde endast korta uppehåll för 
att vila eftersom man ville komma så 
långt som möjligt innan den starka 
solen och hettan började göra sig 
påmind. Jonas Olssons dagbok är 
mycket kortfattad men nämner att 
de hade svårigheter. Bl.a. tog de bort 
framhjulen av sin vagn och gjorde 
en kärra av vagnen istället. De sålde 
en häst till en ”Carlifornia trader” 
mot att Jonas Olsson fick åka med 
på hans vagn och ta med en last på 
25 kg samt att de fick låna 50 dollar 
till proviant. Blombergsson, Per-
Olof Jonsson, Myrtengren och Per 
Jansson tog med sig en del av provi-
anten och de kvarvarande hästarna 
för att gå vidare med dessa så långt 
hästarna förmådde. Gruppen delades 
och de skildes åt. De träffade inte på 
varandra förrän senare i Placerville 
i Kalifornien. Alla hade då lyckats 
ta sig över öknen och de höga Sierra 
Nevada-bergen.

Följande utdrag från en annan 
Kalifornienresenärs dagbok belyser 
situationen längs California Trail. 
Han färdades till Kalifornien vid 
samma tidpunkt som Bishop Hill- 
gruppen. Utdraget beskriver hur han 
upplevde den sista biten längs Hum-
boldt-floden:

”… Under de sista dagarna 
har vägen varit beströdd med död 
boskap. Idag räknade jag till 120 
djur; hästar, mulor och oxar. Sedan 
tröttnade jag på att räkna. Jag tror 
vi passerade ytterligare ett 50-tal 
döda djur som jag inte räknade. Om 
det finns en värre öken framför oss 
än den vi haft de senaste 70 miles, så 
vet jag inte vad det skulle kunna 
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Humboldt-floden som slingrar sig genom Humboldt-slätten. Bishop Hill-gruppen 
följde floden tills den försvann i träsket ”The Humboldt Sink”
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vara. Armodet har nu nått sin höjd-
punkt. Hundratals är helt utan för-
råd av livsmedel, ingen har något att 
undvara och några få har tillräckligt 
för att klara sig fram till guldfälten. 
Ofta, nästan dagligen, kommer det 
fram en fattig stackare och ber oss 
i Guds namn att ge eller sälja en 
brödskiva till honom. Några av dem 
påstår att de inte ätit på två eller tre 
dagar. Pengar har ingen betydelse 
här, ingen vill sälja mat för pengar, 
men vi ger alltid något för att förhin-
dra svält. Även om vi inte har mat 
för mer än fem dagar, så litar vi på 
försynen att kunna förse oss själva, 
för så länge det finns vilt i bergen 
kommer vi inte att svälta…”.

Utdrag från samma resenärs dag-
bok då de färdas över ”The Forty 
Miles Desert” mot Sierra Nevada 
bergen. Denna anteckning är från 
den 5 augusti 1850. Några dagar 
tidigare hade Bishop Hill-gruppen 
passerat samma öken:

”… Vem kan med noggrannhet 
beskriva situationen i öknen vid denna 
tidpunkt? Tänk dig själv på en stor 
slätt av sand och lera. Månen lyser 
över dig stor och rund och flyttar sig 
över himlavalvet; och i månljuset 

skymtar bergen på avstånd. Torra 
salviabuskar, salta sjöar som lurar 
den törstige resenären att tro att 
det finns vatten. Ja, vatten är det, 
men giftigt för levande varelser att 
dricka. Följe efter följe drar fram 
på trötta ben, människor och djur 
lider och pinas av törst, kännande 
och vetande att om den starka solen 
finner dem ute i öknen den komman-
de dagen så kommer deras lidande 
att öka tiofalt. Om de inte svimmar 
av trötthet och törst och ger upp 
längs vägkanten! Brinnande vagnar 
återger mer bilden av katastrof än 
högtidliga bloss, döda hästar ligger 
längs vägen, och levande [hästar] 
kan ses hela tiden slickande och 
rullande tomma vattensäckar för att 
få en droppe vatten att släcka sin 
brinnande törst med. Eller så står de 
med sänkta huvuden väntande på att 
döden skall befria dem från tortyren. 
Djur efter djur faller ihop. Vagn efter 
vagn stoppar, det starkaste djuret 
kopplas ifrån vagnen och selas av. 
De viktigaste sakerna tas ut ifrån 
vagnen och placeras på djurets rygg 
och sedan hastar alla vidare, läm-
nande vagnen, ägodelar och boskap 
åt sitt öde…”. 

Efter att ha passerat The Forty 
Miles Desert beskriver Jonas Olsson 
hur han tog sig över bergen i Sierra 
Nevada. Det var två bergstoppar med 
branta stigningar att passera. Den 
andra bergstoppen var högst och där 
fanns det snö samt höga snödrivor 
vid vägen. Han berättar att han bitvis 
fick gå barfota då hans stövlar var 
utslitna efter den långa vandringen. 
För att få styrka bad han till Gud att 
”… han skulle tänka uppå mig i min 
ålderdom och låta den vara såsom i 
min ungdom…”. 

Jonas Olsson fick sin kraft uppi-
från. Det tog honom tre dagar att ta 
sig över Sierra Nevada. Han träffade 
de övriga i Bishop Hill-gruppen i 
Placerville den 12 augusti 1850. Väl 
framme i de Kaliforniska guldfälten 
började Bishop Hill-gruppen organi-
sera sig för att leta efter guld. Man 
sålde sina kvarvarande hästar utom 
en för 95 dollar. Efter att återbetalt 
lånet på 50 dollar så delades det 
återstående beloppet mellan grup-
pens deltagare. Olof Ersson-Lind 
ock Svante Nordin bildade i början 
ett lag, Stålberg gick till en grupp 
som anlänt tidigare och som kallades 
”Källmans-gossarna”. Per Nilsson 

Devil’s Gate, Wyoming. Den 3 juni 1850 slog Bishop Hill-gruppen läger på denna plats. 
Floden Sweetwater flyter vid klipporna.
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och Per Jonsson började med att 
tillverka verktyg för guldgrävning 
– dels för eget bruk, dels också till 
försäljning. 

Lind, Svante Nordin, Jonas Ols-
son och Per Jansson gjorde tillsam-
mans ett första försök att finna guld 
men det misslyckades helt. De fann 
inget guld. Dagen därefter gjordes 
ett nytt försök och nu strax utanför 
deras tältplats. Här fann man guld för 
c:a två dollar per person. Efter några 
dagars grävande med varierande re-
sultat beslöt Per Jansson att försöka 
på ett annat ställe. Här gav han sig i 
lag med en person som hette Witting. 
Hur resultat blev förtäljer inte histo-
rien. De övriga i Bishop Hill-gruppen 
lyckades inte hitta mer guld än att 
man endast kunde spara en liten del. 
Det mesta gick åt att betala för kläder, 
verktyg och proviant.

Jonas Olsson, Myrtengren, Per 
Nilsson och Blombergsson blev sjuka 
i rödsot med diarré. Blombergs son 
blev så illa drabbad att han avled. 
Myrtengren, Jonas Olsson och Per 
Nilsson överlevde med hjälp av 
medicin, bl.a. kinin. Blombergsson 
begravdes samma dag som han av-
led, den 11 oktober 1850. En kista 
kostade 35 dollar, vilket var för dyrt. 
Istället köptes bräder och spik för 10 
dollar och gruppen tillverkade däref-
ter själva en kista.

Efter Blombergssons död flyttade 
Bishop Hill-gruppen från Placerville 
ut till den plats där Källmans-gossarna 
vistades. De togs emot med varm 
hand. Denna plats beskrivs som mer 
hälsosam av Jonas Olsson. Kanske 
för att Placerville var en av dessa 
guldgrävarstäder där det förekom 
spel och dobbel med allt som det 
förde med sig. Placerville kallades 
också Hangtown för att man vid ett 
tillfälle hängt ett par brottslingar i 
närmaste lämpliga träd.

Jonas Olsson beskriver i sitt brev 
till Bishop Hill-kolonin hur svårt det 
var att finna guld. Oftast fick de ta 
över platser där man redan sökt och 
funnit guld. Han beskriver det genom 
följande jämförelse: ”… de första 

gjorde såsom svinen i Krygården, 
de for över allt och tog ingenting till 
ändas.” På samma plats kunde jor-
den ha blivit genomsökt 5-6 gånger 
efter det att första fyndet av guld 
hade gjorts. Enligt den räkenskap 
som fördes av Bishop Hill-gruppen 
så hittades mellan den 30 september 
och 31 oktober guld för ett värde av 
484 dollar. Mycket av den erhållna 
inkomsten gick till att anskaffa pro-
viant.

Bishop Hill-gruppen mottog bara 
några veckor efter sin ankomst till 
Placerville ett brev från Bishop Hill. 
I brevet fanns meddelandet att Erik 
Jansson blivit mördad. Jonas Olsson 
ville nu återvända till Bishop Hill så 
fort som möjligt för att kunna ta över 
som ny ledare av Bishop Hill-kolonin. 
Man beslöt därför att spara ihop 
pengar till hans återresa. 

Jonas Olsson, en bonde från Häl-
singland, gav sig nu på nytt ut på en 
äventyrlig resa för att nå Bishop Hill 
så fort som möjligt. Den 9 novem ber 
1850 lämnade han Bishop Hill-grup-
pen i Weaver Creek och begav sig 
till San Fransisco. Han hade 200 dollar 
som reskassa. 

Den 19 november lämnade han 
San Fransisco med en skonert för att 
nå Panama. På färden fick de bitvis 
storm och regn. Den 27 december 
ankrade fartyget utanför Nicaraguas 
kust för att ta in färskvatten. Här 
lämnade Jonas Olsson fartyget till-
sammans med en grupp medrese-
närer. De hade fått information att 
man landvägen via Nicaragua kunde 
nå Karibiska Havet på kortare tid. 
Färden gick nu via staden Leon till 
Managua och Granada. Från Granada 
färdades man med båt över sjön Lago 
de Nicaragua till staden San Carlos. 
Jonas Olsson hyrde tillsammans med 
16 personer en båt för att med denna 
färdas på floden San Juan till staden 
San Juan del Norte vid Karibiska 
havet. Den 12 januari 1851 lämnade 
Jonas Olsson platsen med ett annat 
fartyg för färd till New Orleans. Han 
reste som däckspassagerare (kostnad 40 
dollar) och fick en stundtals stormig resa.

Källor: 
Jonas Olssons dagbok över resan till 
Kalifornien och från Kalifornien till Bishop  
Hill samt hans brev till Bishop Hill, skrivna 
i Kalifornien. Släkt och Bygd i Bollnäs. 
Renskrivet av Sture Ohlson, Alfta.

Utdrag från Elezar Stillmans dagbok från 
1850 ur ”The California Trail Yesterday 
and Today” av William E. Hill. Utdragen 
fritt översatta till svenska av Lars-Ove 
Johansson, Västerås.

Fartyget anlände till New Orleans 
den 27 januari1851. Redan nästa dag 
fortsatte han sin resa med en flod-
ångare uppför Mississippi floden till 
Peoria, Illinois. Hit anlände han för-
sent för att samma dag kunna ta dili-
gensen till Weatherfield och Bishop 
Hill. Han fick vänta till nästa dag. 
Till Bishop Hill anlände han den 12 
februari 1851. 

Resan från Kalifornien till Bishop 
Hill hade tagit tre månader. Den övriga 
delen av Bishop Hill-gruppen åter-
vände landvägen till Bishop Hill. Alla 
utom Blombergsson och Ståhlberg 
var tillbaka under år 1851. 

Guldgrävarexpeditionen tillförde 
inga pengar till Bishop Hill-kolonin 
och blev ingen lyckad affär. 

I Arosiana nr 3-2013 kan du läsa 
om guldgrävaren John Brynteson – 
”Guldkungen”!

Dragdjuren och vagnarna har lämnat 
bestående spår längs Oregon-Cali fornia 
Trail, som här i berget vid Guernsey i 
Nebraska, väster om Fort Laramie.
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Erik Östlund är visserligen född 
i Kungsåra men han var bara 4 år när 
han kom till Västerås. En småskola 
låg vid den tiden vid Stenläggarga-
tan, nuvarande Kopparbergsvägen, 
där KFUM-lokalen är belägen. Här 
inhämtade han sitt första exakta 
vetande, tills skolan fick stryka på 
foten för annan bebyggelse. 

Då jag kom till staden 1885 var 
här 6 403 invånare. Staden sträckte 
sig då till Allégatan och Utanbygatan, 
Norra Esplanaden och Djäknebergs-
gatan. När jag var 7 år bodde jag i 
Mälarborg. Då fanns ingen vatten-
ledning, utan vi fick hämta vatten i 
Pilbo källa, som ju finns kvar än i 
dag. Även andra källor och pumpar 
finns kvar från den tiden. På väster 
fanns endast Jakobsbergs herrgård, 
ägd av Gud Fader, d.v.s. direktör 
Wijkman. Sitt hedersnamn fick han 
därför att han hjälpte Mekaniska 
verkstadens arbetare till tomter på 
Jakobsberg och även med ekonomin 
vid uppförandet av de första stugorna 
där. Hans kusk, Olsson, blev senare 
vaktmästare vid Biskopsgården un-
der Gottfrid Billings och Nils Löv-
grens tid.  

Lustigkulla var inte bebyggt på 
1890-talet. Vid den tiden ville den 
nybildade Aroslundsföreningen köpa 
området, för vilket begärdes 18 000 
kronor, en fabulöst billig penning i 
förhållande till nuvarande tomtpriser, 
men priset ansågs vara för högt. I 
stället köpte föreningen mark från 
den Flodinska gården för 10 000 kr, 
att betalas på tio år med en avgift 
per tomt av 3:75 per månad. Det 
var förresten min far som gav namn 

åt Aroslund. Aros efter stadsnamnet 
och lund efter sitt eget tillnamn. Under 
martallen vid Villa Welcome dukade 
godtemplarna vid sina utflykter ofta 
fram kaffet på 1880-talet. 

Oxbacken, där skulpturen Sol-
glitter nu håller på att installeras, 
var, som bekant, marknadsplats. Av 
Vasastaden fanns ingenting utom 
Gustafsbergs trädgård och Nyro. I 
Munkgatan gick Lillån fram, kantad 
av garverier, bl.a. Lindblads, Lind-
ströms och Palmérs. Här låg också 
hotell Saga och här bodde snickare 
Bergman, som gjorde likkistor, bland 
dem en åt sig själv i vilken han bru-
kade sova middag. Det fanns hant-
verkare i stan på den tiden! 

Vid Sturegatan gick en spång 
över Lillån, vid Allégatan en bro, 
som hette Kolerabron, och vid Stora 
gatan 4 låg regementets musikkasern 
med arrest en trappa upp för dom 
som ”spelade falskt” på något sätt. 
Folkbladets hus i närheten kallades 
förr i världen Pinngården. I kvarteret 
Kåre låg de stora gurklanden, och 
där gick jag och plockade gurkor 
många gånger, säger söndagens jubilar, 
som också kommer ihåg klapphuset 
vid Lillån, tillkommet sedan sta-
dens store donator Sundin vid sina 
promenader längs Svartån sett hur 
gummorna låg ute på isen i hamnen 
och klappade sin tvätt i kyla och 
rusk väder. Klapphuset blev sedan en 
tid lokal för Pressbyrån. 

Som liten pojke såg jag kullorna 
bära bruk vid byggandet av Stora 
Västmannia och jag var med och 
tittade på sprutmönstringarna på 
Fiskartorget och skolgårdarna. Min 

far var slangförare vid sprutan nr 5. 
Skarpskyttarna minns jag också 

med körsnär Albert Grönberg i spet-
sen, bärande sabel vid sidan, medan 
skyttarna hade sina gevär. Det var ett 
verkligt folknöje i mina unga år. 

Ett oljemagasin låg intill ”Gro-
pen” mitt emot polisstationen och 
där köpte befolkningen sin fotogen 
innan gasen och elektriciteten spred 
ljus i staden. 

Naturligtvis minns jag en mängd 
känt folk kring sekelskiftet, en doktor 
Clareus, barsk men kunnig, läkarna 
Lundgren och Björkman, skickliga 
yrkesmän och stora människovänner, 
bankdirektör Gagge, Manne Töss-
berg, kopparslagare Näsbom, hand-
landena Lönndahl och Möller, kon-
ditor Nyberg och häradshövdingarna 
Birger och Max Schenström. 

Kamrer Tjärnberg på Mälar-
banken gav mig 50 öre, 1/6 av min 
veckolön, var gång jag kom med 
bud till banken, ty han visste att jag 
sparade pengar, och när jag fått ihop 
en krona gick jag till stadssparban-
ken med den, alltid mött av kamrer 
Berglund med orden: Jaså, du är här 
nu igen! 

Under springpojkstiden var jag 
hos Lindberg & Hellbergs, och jag 
har aldrig känt en så verkligt fin 
affärskvinna som fröken Hellberg, 
samt hos glasmästare Fr. Scherdin, 
en stor hedersman, tills jag började 
vid posten den 4 september 1899. 
Där tjänstgjorde jag i 45 år utan 
avbrott tills jag avgick med pension 
1944. Alla mina sex befordringar fick 
jag här i Västerås, sista gången då jag 
efterträdde Wimnell som förman för 

Anita Berggrens farfars bror, postexpeditören Erik Östlund, 
född 1881-07-15, intervjuades av VLT på sin 70-årsdag 1951. 

Så mindes Erik sitt Västerås
”Då jag kom till staden 1885 var här 6 403 invånare.”

”
Insänt av: Anita Berggren
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brevbäringspersonalen. Jag har minnet 
av ett gott samarbete med såväl denna 
personal som med mina fem chefer, 
postmästarna Linder, Ohlsson, Ny-
gren, Edner och Bergfors. 

Här kan nämnas, att Östlund varit 
ordförande i postmannaförbundets 
västeråskrets och var med om dess 
start 1908 i statstjänstemännens 
samarbetsorganisation, ledamot av 
stadsfullmäktige och dess bered-
ningsutskott, ledamot av läroverks-
styrelsen, hälsovårdsnämnden, polis-
nämnden och pensionsnämnden, 
namnberedningskommittén o.s.v. 
Som verksam nykterhetsman har 
han varit tjänsteman på olika poster 
inom Godtemplarorden i omkring 35 
år och medlem i 50 år samt kassör i 
sjukkassan. Starkt kyrkligt intresserad 
har han tillhört kyrkofullmäktige 
och varit dess ordförande i 7 år och 
är fortfarande ledamot av kyrko-
rådet, har varit ledamot av stiftsrådet 
och pastoratsförbundet, sitter med i 
krema toriekommittén och söndags-
skolrådet m.m. 

Det religiösa livet kunde ha mera 
djup och bredd, anser hr Östlund, 
men han tror också att religiositeten 
är mera utbredd än vad som framgår 
av offentlig statistik. Som postman 
har han kommit i beröring med en 
massa människor, mera under den 
tid då det inte fanns några brevlådor 
ännu. Han tycker att folket var nöjdare 
på den tiden. Nu är ingen människa 
riktigt nöjd. Staden var fordom en 
idyll, numera har den fått mera av 
storstadskaraktär, och i den bottnar 
man liksom inte i, vare sig andligt 
eller materiellt. Hur som helst, det 

har varit roligt att leva bland väster-
åsarna i både med- och motgångar, 
säger Erik Östlund, alltjämt frisk 
och levnadsglad. Det är bara en sak 
han funderar på: Finge han leva om 
sitt liv, skulle han föra dagbok. Och 
så skulle han lära sig språk. Det där 
med dagboken kan vara något att 
tänka på för alla dem, som ännu inte 
nått sjuttio år!

VLT DEN 13 JULI 1951:

Ett levande lexikon –
vet allt om Västerås. 

När man fyller 70 år, som förre 
post expeditören Erik Östlund gör 
om söndag, har man åtskilligt att 
berätta från framfarna dagar. Är 
man därtill minnesgod som Erik 
Östlund, ett fullkomligt lexikon ifråga 
om det gamla och nya Västerås, 
får en intervjuare desto större utbyte 
av en pratstund med den vitale 
postmannen.

 Man kan fråga honom om 
praktiskt taget allting, gårdar, 
husnummer, människor. data och 
siffror – han tar bara fram sin an-
teckningsbok ur innerfickan och 
ger svar på tal, men endast för att 
understryka vad han nyss sagt, ty 
minnet sviker honom sällan. 

En gång kom en högre post-
tjänsteman på besök i brevbä-
ringsexpeditionen och fann att där 
tillämpades metoder, som avvek 
från givna instruktioner. Östlund 
protesterade och undrade om det 
inte var meningen att man skulle 
följa just de givna instruktionerna. 
Inspektören genmälde, att några 
sådana instruktioner aldrig kun-
nat ges. Östlund drog då ut en 
låda i arkivskåpet och lade en nio 
år gammal skrivelse framför den 
förbluffade tjänstemannen, vilken 
konstaterade faktum med orden: 
Hur kan en människa ha ett sådant 
minne!

Erik Östlund, 1881-07-15 – 1957-07-07.

Mälarborg på trettiotalet. Det fanns en mjölkaffär om hörnet. Foto: Ernst Blom, Länsmuseet.
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Medlemsmöte 19 jan.
Helena Bure Wijk berättade om sin släktforskning. 
Längst fram ser vi Margareta Lindqvist, Lennart och Anita Ericson. Foto: (höger)  Kjell Björk.

Vänster: Anna-Lena Hultman gav en föreläsning om emigrantforskning. Foto: Kerstin Andersson.
Mitten: Henry Johansson och Roland Lindelöv. Höger: Inge Wennström och Monika Wilander. Foto: Sven Olby.

Jourhavande 8 febr.
Vänster: Bojan Björk topsar sig under Lars Berglöfs överinseende. 
Höger Lukas Lodesten får hjälp av Henry Johansson att forska på sin gård. Foto: Sven Olby.

Jourhavande 7 dec.Medlemsmöte 17 nov.

Bildsidan

Boktipset

Boktipset i detta num-
mer handlar om Gunilla 
Zimmermanns tredje 
bok om Tyskland. 
Bilden: Dagmar, Hans, 
Annika och Richard 
Grün.
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Efter filmen deltog en del av publiken i en 
diskussion med regissören Johan Löfstedt 
och Kerstin Andersson, Karin Jyrell, Sven Olby 
från Västerås Släktforskarklubb samt Brage 
Lundström från DIS.

23 januari - film och samtal på Elektra

I filmen spelar Johan Löfstedts morbror Björn och 
hans fyra systrar sig själva. Dessutom har deras 
familjer engagerats som skådespelare. Gamla 
filmklipp (Super 8) från det förgångna används för 
att återge syskonens ”minnen” av sina liv under 
filmen.

Småstad handlar om familjernas tillvaro i Johan 
Löfstedts hemstad Vadstena, men som deras liv 
skulle ha sett ut om det tog en särskild vänd-
ning. I handlingen låter Johan Löfstedt sin egen 
morfar Per gå bort. Han efterlämnar personliga 
videomeddelanden till var och en av sina barn, 
där han uppmanar dem att ta vara på sina liv 
och leva dem fullt ut. På så vis börjar de fem 
syskonen att ta steg för att förändra sin tillvaro.

Regissör: Johan Löfstedt
Rollista: Björn Löfstedt, Per Löfstedt, Gunilla 
Carlsén, Monica Sturzenbecker, Anna Löf-
stedt, Pelle Löfstedt. Foto Erik Jersenius

Text: Brage Lundström
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När min bok Sverige blev vårt 
hemland recenserades i oktober 
2014 efterlyste recensenten samlade 
berättelser om enstaka människoö-
den. Det var en lockande idé, som 
ledde till nästa projekt. Av en slump 
hade jag fått tillgång till fyra unika 
brevsamlingar som kom att bilda 
stommen i ”Röster från ett krig 
– brev och berättelser från andra 
världskrigets Tyskland”. Men det är 
inte alla som har tillgång till skriftlig 
dokumentation, och så kompletterades 
boken med två intervjuer. Tillsam-
mans bildar de sex familjernas öden 
en representativ bild av livet i det 
stora Mellankrigstyskland med allt 
vad det innebär av fasa, otrygghet 
och umbäranden men också det 
vardagsliv med skola och arbete som 
måste fungera.

Att Hanna inte har några brev att 
visa upp har sin förklaring. Vad kan 
man ta med sig av privata ägodelar 
när man fraktas från koncentrations-
läger till koncentrationsläger? Och 
vem ska man skriva till när hela ens 
familj är utplånad? Hanna berättar 
om sin idylliska uppväxt i en by i 
Ostpreussen, flytten till Berlin och 
den trygga skolgången där till den 
dag då hennes mor fördes bort i en 
transport och fadern i en annan. Själv 
stod hon som tioåring inför valet att 
följa med honom frivilligt eller att 

stanna ännu en tid hos sin syster. 
Inte heller Gerhard kunde ta med 

sig något mer än ett par foton, när 
han tillsammans med sin mor och tre 
syskon tvingades fly från hemmet i 
Ostpreussen, först undan de ryska 
soldaterna och senare när de för-
drevs i enlighet med Potsdamavtalets 
bestämmelser. Efter att ha irrat om-
kring i Polen och Tyskland, till fots, 
med häst och vagn och med tåg, kom 
de till Danmark där de under flera år 
flyttades mellan olika läger för tyska 
flyktingar. Från ett av dem har han 
kvar ett poesialbum, där hans vänner 
skrivit hälsningar. 

Både Hanna och Gerhard kom att 
etablera sig i Sverige och klara sig 
bra men deras barndomsminnen har 
satt sina spår under ytan.

Christa var ”Mischling”, dotter 
till en judisk mor och en ”arisk” far. 
Hon bodde med dem och två yngre 
syskon i Kiel där de tillbringade hela 
kriget. Som Mischling nekades hon 
den utbildning hon ville ha, och hen-
nes arbetsgivare tvingades avskeda 
henne mot sin vilja. Familjens stora 
skräck var att modern skulle deporte-
ras, vilket också så småningom hade 
kunnat drabba barnen. Under hela 
kriget och tiden därefter skrev Christa 
och hennes blivande man till hans 
mor i Dresden. På så sätt får läsaren 
inblick i förhållandena i två delar av 

Tyskland som kom att utvecklas helt 
olika. På ett målande sätt beskriver 
Christa i sina brev hur man blir allt-
mer avtrubbad av de ständiga bomb-
angreppen. Vem vet om man lever i 
morgon?

Richard föddes under en av de 
sista bombnätterna i Nauen utanför 
Berlin. Hans far härstammade från 
den tyska minoriteten i Rumänien 
och hade utbildats till ingenjör i 
Berlin. Nu bodde han tillsammans 
med sin svenskfödda fru och de fyra 
barnen i Nauen. Genom Richards 
mors brev till sina släktingar i Sverige 
får vi ta del av vardagsbekymren 
men också av krigshändelserna som 
kommer allt närmare. I krigets slut-
skede får hon och barnen följa med 
en av de vita bussarna till Sverige. 
Genom den fortsatta brevväxlingen 
får vi klart för oss att livet inte blev 

oktipsB Text: Gunilla Zimmermann
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en dans på rosor. Hon och barnen 
flyttade mellan hennes syskon, ofta 
på skilda håll. Inför de svenska 
myndigheterna och svenskarna var 
hon tysk, vilket innebar byråkratiskt 
krångel och främlingsfientlighet. 
Också kampen för att mannen skulle 
få möjlighet att komma till Sverige 
ger en intressant inblick i den tidens 
svenska flyktingpolitik.

Brigitte var åtta år när kriget 
började. Efter att hennes hem i 
Remscheid bombats flyttade hen-
nes mor med sina tre barn till sin 
mor i Göttingen, medan hennes far 
krigsplacerade i Dortmund. Alla 
brev familjemedlemmarna skrev 
till varandra är bevarade, och det är 
intressant att läsa hur de två äldsta 
barnen skildrar sina upplevelser, 
Brigitte som lite busig skolflicka 
och Karl som tekniskt intresserad 
iakttagare av bombplanen. Deras och 
moderns detaljerade berättelser av 
de amerikanska soldaternas ankomst 
till Göttingen är spännande ögon-
vittnesskildringar. Det är intressant 
att jämföra deras beskrivningar med 
moderns. Mycket intressant är det 
också att ta del av faderns korrespon-
dens med sina sydamerikanska 
affärs kontakter, som ger en initierad 
bild av de politiska och ekonomiska 
problem som drabbade människorna 
under ockupationen. Från nattsvart 
pessimism kan man ana hopp om en 

bättre framtid. Tyvärr fick han aldrig 
uppleva ”det tyska undret” själv.

Bokens sista kapitel bygger på en 
enorm brevsamling mellan tre grenar 
av en sudettysk släkt. Spindeln i 
nätet var Georg som i egenskap av 
aktiv socialdemokrat och nazimot-
ståndare fick en fristad i Sverige 
tillsammans med sin fru och dotter 
i den första grupp sudettyskar som 
kom hit 1938. Genom honom får vi 
ta del av hur familjen så småningom 
etablerade sig i Malmö och deras 
längtan efter hembygden och släkten. 
Kvar i Tjeckoslovakien fanns Georgs 
svärföräldrar med tre döttrar samt 
hans mor med tre söner och en dotter. 
Dessa båda familjers öden utveck-
lades åt helt skilda håll. Georgs svär-
far var tjeck, vilket gjorde att famil-
jen kunde stanna i Tjeckoslovakien 
då kriget slutade, medan hans egen 
heltyska familj fördrevs till Bayern, 
där de utsattes för de inföddas ofta 
nedlåtande attityd. De var flyktingar 
i ett för dem främmande land, trots 
att de hade språket gemensamt. Breven 
skildrar två av brödernas tragiska öden, 
den ene som krigsfånge i Egypten, 
den andre med svåra krigsskador 
som så småningom ledde till döden. 
Ett genomgående tema i breven är 
brödernas starka antifascistiska och 
sociala engagemang och hopp om en 
bättre värld.

Gunilla Zimmermann är medlem i 
Västerås Släktforskarklubb. 
Foto: Erik Jersenius, VLT.

Hanna med sin mor, innan den lyckliga 
barndomen slogs i spillror.

Georg och Anna Mlnarik med dottern Erika i Prag före avresan 
till Sverige 1938.

Trots att de här sex berättelserna 
speglar människor från olika delar av 
”Riket”, med olika social bakgrund 
och olika upplevelser har de mycket 
gemensamt: brist på mat, bränsle och 
kläder, oro för släkt och vänner och 
osäkerhet om framtiden. Att få ta del 
av alla de här ögonvittnesskildringar-
na av händelser som var dagsaktuella 
och tankar från personer som inte 
hade facit för framtiden är ett privi-
legium. 

*) Se Arosiana nr 2-2015, Boktips: 
Sverige blev vårt hemland.
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är kom vallonerna till Sverige?
Valloner har invandrat till 
Sverige vid litet olika tillfäl-

len, men den största ”vågen” var på 
1600-talet, närmare bestämt under 
tiden 1620 till omkring 1635. Utöver 
det kom några få vid tidigare tillfälle 
– i slutet av 1500-talet. Några kom 
även litet senare – runt mitten av 
1600-talet och strax efter det. 

Läget i Sverige då
Under den här tiden, d.v.s. större 
delen av 1600-talet, var Sverige 
en stormakt. Finland var en del av 
Sverige. Karl IX var kung 1599 till 
1611, men mycket aktiv när det gäller 
svensk järnhantering tidigare än så. 
År 1611 efterträddes han av Gustav 
II Adolf, som dog i Tyskland 1632 
och efterträddes av dottern Kristina. 
Hon hade inte ens fyllt 6 år och lan-
det fick stöd av den välkände Axel 
Oxenstierna. Under 1500-talet hade 
redan Gustaf Vasa och hans söner 
försökt bygga upp svensk järnhan-
tering. Man hade tagit in kunnande 
från Tyskland och på många håll 
fanns s.k. tysksmide. Staten hade 
satsat på ett antal kronobruk, men 
framgången var inte alltid den öns-
kade. Exportinkomsterna från järn-
hanteringen var viktig för landet, 
liksom vapentillverkning för både 
inhemskt bruk och för exportmark-
naden. Samtidigt var det betung-
ande att behöva importera vapen 
och rustningar från Tyskland och 
andra ställen. Krigen slukade både 
vapen och pengar. Sverige hade, som 

vanligt kan man väl säga, krigat mot 
Danmark och så småningom slutit 
fred i Knäred 1613. I samband med 
det skulle man också betala den s.k. 
Älvsborgs andra lösen – en tung post 
på inte mindre än 1 miljon silver-
mynt. Vi återkommer till den.

Hur såg det ut i Nederländerna?
Nuvarande Belgien bildades först på 
1800-talet och Vallonien fanns inte 
i dagens mening. Nederländerna be-
stod i huvudsak av Spanska Neder-
länderna, Furstbiskopsdömet Liège, 
Generalitetsländerna och Förenade 
Nederländerna. Krig och stridigheter 
var återkommande och 30-åriga kri-
get kom att drabba även det här om-
rådet. Religionen påverkade mycket. 
Större delen av kontinenten var ka-
tolskt, medan många var lutheraner
eller kalvinister i Nederländerna.

Järnhanteringen i Liègeområdet 
var omfattande på den här tiden. 
Tidigt började man tillverka handeld-
vapen och gjuta kanoner i trakten. 
Den vallonska smidesmetoden hade 
uppfunnits. Man utvecklade mera 
effektiva masugnar än de som fanns 
i Sverige vid den här tiden. Familjen 
De Geer drev i början av 1600-ta-
let en masugn i närheten av Liège. 
Mycket träkol behövdes och skogs-
arbete och kolning var omfattande 
i bl.a. gränstrakterna med Frankrike 
och Sedan-området. I trakten av Namur 
var tillgången på malm god och det 
fanns gott om vattendrag som kunde ge 
kraft. Stångjärnssmedjor och masugnar 
anlades längs floderna.

Under senare delen av 1500 -talet 
och första delen av 1600-talet hade 
dock flera järnbruk lagts ned i 
Liègetrakten, vilket naturligtvis ska-
pade arbetslöshet och sämre ekonomi. 
Det gjorde samtidigt att det fanns en 
möjlighet för Sverige att rekrytera 
kunnig arbetskraft.

Man diskuterar ofta vilka som var 
huvudanledningarna till att vallonerna 
var beredda att ge sig iväg upp till 
den kalla och mörka Norden. Var 
det religiös förföljelse eller annat? 
Vi kan nog konstatera att religiös 
förföljelse fanns med i bilden men 
ekonomiska faktorer betydde säkert 
mera. Möjligheten att få en säkrare 
utkomst vägde säkert tungt och att 
komma ifrån ett och annat krig var 
nog inte utan betydelse.

Vad menar vi med valloner?
Att definiera begreppet ”valloner” är 
inte helt enkelt. Beteckningen ”Wal-
lonie” började användas först sedan 
Belgien bildats 1830. Däremot fanns 
det språkområden där man talde 
olika vallonska dialekter. Området 
var uppdelat på olika administra-
tiva områden: Grevskapet Namur, 
Furstbiskopsdömet Liège, Sedan och 
Luxemburg.

När vi här talar om valloner och 
valloninvandring har vi gjort ett för-
sök att avgränsa oss. Vi behandlar de 
som värvats av Louis De Geer eller 
andra patroner med nederländskt ka-
pital eller vallonskt kunnande inom 
järnhantering och som invandrat till 
Sverige under 1600-talet och delvis 

Valloninvandringen till Sverige
Många pratar om valloner och rykten inom många familjer säger 
att man har vallonska anor, men hur är det egentligen med det? 
Vilka var vallonerna, när kom de hit och varför? Hur hade de det 
i samhällena de kom till och delvis skapade? Det är några vanliga 
frågor vi ofta får till Sällskapet Vallonättlingar. 

Fyrhörningen på kartan av-
gränsar det område varifrån de 
flesta av de till Sverige emigre-
rade vallonerna härrörde.

Text: Anders Herou

N
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slutet av 1500-talet. De har kommit 
från de vallonska områdena och 
en del av norra Frankrike och har 
haft ”franskklingande” namn samt 
haft kontrakt på att utöva ett yrke 
kopplat till järnhantering eller levt i 
dess bruksmiljöer. Sedan finns det, 
som alltid, undantag som bekräftar 
regeln.

Vilka var det som tog hit vallo-
nerna?
Det var flera som var aktiva i att 
åstadkomma invandringen av val-
loner till Sverige och att bygga upp 
järnhanteringen. Redan tidigt hade 
hertig Karl, sedermera Karl IX varit 
angelägen om att förbättra Sveriges 
förmåga inom området. Tidigt kom 
en man som hette Wellam de Wijk 
till Sverige. Han arrenderade kanon-
gjuteriet i Finspång mellan 1587 och 
1599.

Under slutet av 1500-talet kom 
också Willem de Besche till Sverige. 
Han var byggmästare och bruksägare 
och hade utbildat sig inom järnhan-
tering och metallurgi och hade genom 
äktenskap en del anknytningar till 
Sverige och till viktiga kretsar i 
Nederländerna. Han invandrade till 
Sverige 1595 på initiativ av hertig 
Karl och fick uppdrag som ”järn-
dragare” vid den s.k. järnkonsten 
i Nyköping. Han arrenderade och 
innehade flera anläggningar i Söder-
manland och Östergötland. Verksam-
heten krävde kunnigt folk och viss 
rekrytering inleddes redan då från 
Vallonien.

Genom sin holländska handel 
kom han också i kontakt med Louis 
De Geer och deras samarbete utöka des 
från omkring 1615. Louis De Geer 
kom att påverka livet i Sverige indu-
striellt, ekonomiskt och kulturellt. Han 
föddes 1587 i Liège och avled 1652 i 
Amsterdam. Han var en vallonsk-
nederländsk köpman och industriid-
kare och även initiativtagare till Sve-
riges första handelskompani. Privat 
var han gift med Adrienne Gérard 
och fick inte mindre än 16 barn! 
Hans far var protestantisk hugenott 
och man hade delvis därför begivit 
sig till Holland, där Louis gick i sko-
lan. 
Han etablerade sig senare i Amster-
dam som köpman och finansman och 
kom i kontakt med handelshuset Trip 
och hade även släktmässiga kontak-
ter dit. Handel med vapen och annat 
som behövdes i krigsverksamheten 
var omfattande och bidrog till fram-
gångarna. Han kom tidigt i kontakt 
med svenska kronan som hade stora 
behov inom området. Tillsammans 
med de Besche fick han ytterliga-
re insikter om Sveriges behov och 
möjligheter. Han kom så småningom 
att få arrendera kronobruken i Gimo, 
Lövsta och Forsmark och fick senare 
köpa dessa och de gjordes om till 
att använda vallonska metoder. Han 
utvecklade vidare Finspång till ett 
centrum för järnhantering och an-
lade kanongjuterier. Det här krävde 
kunnig arbetskraft och det skaffade 
man bl.a. genom att rekrytera vallo-
nerna.

Kung Gustaf II Adolf stödde verk-
samheten och gav De Geer många 
uppdrag, även utöver järnhante-
ringen. De Geer hade resurser nog 
att hjälpa svenska staten både med 
Älvsborgs lösen och med att utrusta 
en flotta på 1640-talet.
Efter Gustaf II Adolfs död 1632 kom 
Axel Oxenstierna att betyda mycket 
eftersom kronprinsessan endast var 
en liten flicka. Han hade ett fortsatt 
gott samasbete med De Geer.

Hur gick det till att få hit dem?
Den tidigaste värvningen skedde 
redan under 1580-talet, men då i 
mindre omfattning. Ett antal lodgju-
tare, järndragare etc. kom till några 
bruk i Värmland och senare även 
ytterligare platser. Sedan Louis De 
Geer kommit in i bilden blev det 
dock en större omfattning av rekry-
teringen. I samarbete med de Besche 
började man bygga upp agenter för 
att värva folk på plats. Man hade 
orga nisation för det i Liège, Sedan 
och Amsterdam och flera nära släk-
tingar till Louis De Geer var engage-
rade i arbetet. För de personer man 
värvade tecknades kontrakt, som 
ibland gällde en enda person, men 
ofta omfattade kontrakten flera än en 
arbetare. Villkoren kunder variera, 
men vissa kontrakt var mer eller 
mindre kopior av varandra, medan 
andra var mycket individuella.

Det finns litet varierande uppgif-
ter om antalet personer som togs in 
till Sverige på det här sättet, men det 
var knappt tusen yrkesmän. Efter 

Vallonsmeder i 
Leufsta bruk 1892.
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hand tillkom familjer. Sammanlagt 
var det ganska säkert under 3000 
personer. Till en början fanns de 
flesta familjerna kvar i hemlandet 
och delar av mannens lön skickades 
till hustrun. Resan till Sverige var 
ett äventyr i sig. Den företogs på 
båtar från Amsterdam och gick till 
Norrköping eller Öregrund, beroen-
de på vilka orter man var på väg till. 
Eftersom Finland hörde till Sverige 
på den här tiden, kom också ett antal 
valloner dit, i första hand till bruks-
orter i södra delen. En fyllig beskriv-
ning av detta finns i boken ”Vallonska 
rötter”.

Inte bara smeder
Man hör ofta uppfattningen att ”val-
loner – det var väl smeder”. I smed-
jan fanns t.ex. smältare och räckare. 
De flesta fanns inte i smedjan. Skogs-
huggare och kolare var kanske flest 
i antal. Dessutom behövdes olika 
yrken vid masugnarna. Utöver det 
fanns också helt andra yrken, som 
t.ex. hjulmakare, olika hantverkare, 
bokhållare, körare och andra. En del 
hantverkare som inte hade direkt 
anknytning till järnhanteringen var 
ofta svenskar. Vallonbruken behövde 
fungera som helheter och rekryte-
ringen var därefter. I ”Vallonska 

rötter” finns en fyllig beskrivning av 
de olika yrken som var aktuella. Där 
kan man också få en bra bild av hur 
mycket de tjänade och övriga villkor.
En viktig del i framgången för val-
lonbruken var malmen från Danne-
mora gruva. Den hade bra kvalitet 
och lämpade sig mycket väl för den 
typ av smide man bedrev i dessa 
bruk. Det gjordes tilldelningar till 
respektive bruk av malmen därifrån 
och arbetskraft från bruken kunde 
tidvis arbeta där. 

Livet på ett vallonbruk
Vallonbruken blev ofta större än det 
som varit vanligt i landet tidigare. 
Nåra av bruken blev inriktade på 
egna specialiteter, t.ex. kanonkulor, 
stångjärn, etc. Allt var inte i bästa 
skick i början, vilket framgår av en 
hel del bevarade dokument och brev. 
Med tiden förbättrades dock mycket 
när det gäller både anläggningar och 
sociala förhållanden.

Yrken gick ofta i arv från far till 
son. I smedjan i Österby fanns t.ex. 
en släkt som var hammarsmeder i 
åtta generationer och liknande fanns 
på andra ställen. Det låg i bruksäga-
rens intresse att ha kontinuitet för 
att behålla kunskaper och minimera 
problem. Man kunde ha skulder till 

bruksmagasinet som man måste 
fortsätta att arbetas av, vilket också 
verkade för kontinuitet.

Arbetet i smedjan var intensivt. 
Man arbetade i fyratimmarspass 
och var ledig i fyratimmarspass för 
att vila och sova. Man hann inte gå 
hem under veckan, utan sov i enkla 
sovplatser i det s.k. labbyt. Hem kom 
man lördag eftermiddag för att sedan 
vara tillbaka söndag kväll igen.

Sociala förhållanden i bruksorterna 
var ofta bättre än på många andra 
håll i Sverige. Man hade ofta skatte-
frihet i början och slapp tas ut som 
soldat och åtnjöt en religionsfrihet 
som var mindre accepterad på andra 
ställen. När arbetarna blev gamla och 
inte kunde arbeta längre fick man en 
typ av pension – gratial. Det gällde 
även änkor.  Inget man blev fet på, 
men man klarade sig.

Bruket ordnade bostäder i bruks-
längor. Det var naturligtvis inga 
lyxlägenheter, men ofta bättre än på 
andra håll. Man hade ofta möjlighet 
att hålla en ko, en gris och liknande 
samt att odla en del för husbehov. 
Det mesta handlade man ”på krita” 
i ”bruksboden”, d.v.s. man bokförde 
uttagen och drog det mot mannens 
inkomst från arbetet. Bruken var 
ofta välplanerade och hierarkiskt 

Bruksmiljö i 
Strömsbergs 
bruk i Tierp i 
Uppland.



19Arosiana 1-2017

uppbyggda samhällen, vilket man 
fortfarande kan studera i flera av de 
kvarvarande orterna i norra Uppland, 
Östergötland och Södermanland.

Hur gick det sedan
Inte ens vallonbruk varar för evigt. 
Under 1800-talet förändrades mycket. 
Nya och mera storskaliga metoder 
kom fram och det blev allt svårare 
för vallonbruken att klara konkur-
rensen. Delvis kunde man förnya 
och utveckla genom att ta upp de nya 
metoderna, t.ex. Lancashiresmide, 
men i det långa loppet gick det inte. 
Dessutom skedde stora förändringar 
i marknader och konjunkturer under 
senare delen av 1800-talet och det 
tidiga 1900-talet. Flera av bruken 
avvecklades redan under andra halv-
an av 1800-talet och efter 1920-talet 
fanns inte mycket kvar. De större 
anläggningarna i t.ex. Gimo, Harg, 
Lövsta, Karlholm m.fl. höll ut en bit 
in på 1900-talet. Österbybruk drev 
vallonsmide ända in på 1940-talet 
och hade samtidigt övergått till mo-
derna metoder. På flera av de gamla 
vallonbruken har dock andra verk-
samheter tagit över och expanderat. 
Jag kan nämna Gimo och Finspång 
som bra exempel på det.
Släktforskning om valloner

Ofta finns rykten inom släkten om 
valloner, men hur hittar man sådana? 
Till stor del är det samma arbetssätt 
som annan släktforskning. Det finns 
dock sådant som gör det både svåra-
re och enklare. Om vi tar det positi-
va först så finns det ganska mycket 
dokumenterat redan. Sällskapet 
Vallonättlingar har givit ut Vallon-
skivan 4, som innehåller mycket 
släktinformation från de tidigaste 
invandrarna och fram till ättlingar 
födda en bit in på 1900-talet. Dess-
utom finns Vallonkontrakt 2, som 
innehåller tolkade och översatta 
originalkontrakt från 1600-talet, 
som kan hjälpa till ytterligare. För de 
tidiga generationerna finns mycket 
omfattande dokumentation i Kjell 
Lindbloms böcker Nordisk Vallon-
genealogi i två delar. De täcker i 
huvudsak 1600-talet och delar av 
1700-talet. Ytterligare material som 
kan underlätta är en del släktutred-
ningar som funnits under åren i Säll-
skapet Vallonättlingars medlems-
tidning, Vallonättlingen. Se www.
vallon.se för innehållsförteckningar. 
Där finns också tips på ytterligare 
litteratur.

För den som vill gå vidare med 
detaljerna, så finns mycket intressant 
material i bruksarkiven. Leufsta 

Bruksarkiv är ett utmärkt exempel på 
det, men mera finns beskrivet i ”Val-
lonska rötter” om andra, litet mera 
avancerade källor. Där finns också 
tips om hur man kan komma längre 
bakåt och kanske även hitta rötter 
nere i Vallonien.

En del svårigheter finns förstås 
också. Namnen var ju inte helt enkla 
för prästerna, som ibland stavade 
litet som man tyckte att det lät. Och 
ibland står det bara ”fransos”, vilket 
i och för sig kan ge tips ibland. Sedan 
var det förstås en och annan som tog 
sig svenska namn eller  patronymikon. 
Många förnamn återanvändes flitigt 
inom släkterna, vilket kan vara för-
virrande ibland, men också indikera 
att man är i rätt släkt och letar.

Spännande och intressant är det 
nästan alltid!

Exempel på bruksbok-
föring från Leufsta 
Bruksarkiv.

 Läs vidare i 
”Vallonska rötter”!

Boken kan köpas på 
Rötters bokhandel.
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Husförhörslängden är en av de viktiga kyrkoböckerna för en släktforskare. 
De innehåller ibland uppgifter om befolkningens katekeskunskaper. Det 
var ju dessa kunskaper som prästerna kontrollerade vid husförhören, därav 
namnet husförhörslängder. När husförhören upphörde vid slutet av 1800-talet 
så bytte böckerna namn till församlingsböcker. 
Vad är det som döljer sig bakom beteckningarna i husförhörslängden? I 
boken Läsebok för släktforskare av Henrik Anderö & Elisabeth Thorsell 
finns en förklaring av vad de olika kolumnerna betyder. Det är detta som jag 
väsentligen har använt nedan. (Det finns ingen enhetlig bedömningsskala, 
utan prästerna hade ofta sin egen ”betygsskala”).I husförhörs- och kommuni-
onslängd för Lillkyrka (E) finns ett bra exempel. Se bild.

Ibland förekommer också en kolumn Ath. Symb. och Hustafl.
Ath. Symb. = Symbolicum Athanasianum = athanasianska trosbekännelsen, 
som  bl.a. är en framställning av treenighetsläran. Den börjar och slutar med 
en förkastelsedom över dem som inte helt och rent omfattar den allmänneli-
ga kristendomen.

Hustaflan är ett tillägg till Luthers lilla katekes och innehåller tolv korta 
av bibelspråk sammansatta lärostycken om de tre stånden (överhets-, läro- 
och hushållsståndets) skyldigheter och rättigheter. (ej att förväxla med de 
fyra stånden adel, präster, borgare och bönder).

Hustaflan hade stor betydelse för samhällsuppfattningen i vårt land ända 
in på 1800-talet. Hilding Pleijels lilla bok Från hustavlans tid innehåller 
mycket intressant om detta.

Mer information om ovanstående hittar givetvis den intresserade på nätet.

Katekesen och 
husförhörslängden

Lillkyrka (E) AI:1 (1739-1759) sid 69.

Kolumn 3: 
 Lectura = läsning. Notera att 
läskunnigheten var ganska hög 
långt före folkskolans införande 
på 1840-talet.

Kolumn 4:
 Decalog = tio Guds bud.

Kolumn 5:
 Symb.Ap. = Symbolum Apostoli-
cum = den apostoliska trosbekän-
nelsen. Tre trosartiklar. 

Kolumn 6:
 O. Doica = Oratio Do/min/ica = 
Herrens bön (sjudelad).

Kolumn 7:
 Baptismus = dopet. Fjärde hu-
vudstycket, döpelsens sakrament, 
är fyrdelat i Luthers katekes.

Kolumn 8:
 S. Altaris = Altarets sakrament är 
också fyrdelat hos Luther.

Kolumn 9:
 Preces = böner. 

Kolumn 10:
 Quæstiones = frågor

Kolumn 11-12:
 Communicantes 1747. 1748. Här 
noterades vilka månader man gått 
till nattvarden. Man var skyldig att 
gå minst en gång om året.

1 2 123 4 5 6 7 8 9 10 11

Text: Ingemar Widestig

Omslaget till 
en upplaga 
från 1878.

En katekes (av klassisk grekiska: ”undervisning”) är 
en summering av doktriner, traditionellt en lärobok 
för undervisning i kristen tro. Den blev vanlig framför 
allt efter reformationen.

Källa: 
Läsebok för släktforskare: Lär dig tyda och läsa 
gammal handstil. Henrik Anderö.
ICA bokförlag 2004. 
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Läsövningen 
är denna gång 
hämtad från 
dödboken för 
Kila (U) 1759 
den 1 januari. 

Kila (U) F:3 (1756-
1770) 1759.

Läsövning
Av: Ingemar Widestig

Januarii d. 1.
Grällsta
Begrofs på Kyrkogården Hustru
Anna Pehrsdotter i Grällsta, som 
är född af Ärliga och christeliga För-
äldrar 1677 d 11 Jan. uti Grällsta:
Fadren Bonden Pehr Jansson och mo-
dren Margreta Andersdotter. Straxt 
efter födelsen befordrad til Then H.
döpelsen. Wid Årens tiltagande
Hafwa dess föräldrar låtit henne 
lära wäl läsa i och utan bok, och 
underwisas i christendoms Kund-
skapen. Wistades ständigt hem-
ma i sina föräldrars huus, til dess 
Hon war 23 År gammal, tå 
Hon 1sta gången trädde i Ächten-
skap År 1700 med Pehr Pehrsson 
i Grällsta; med hwilken hon lefde 
tilsammans i 6 År och blifwit 
wälsignad med 2 Barn, 1 Son 
och 1 doter, af hwilka dotren 
ännu lefwer men Sonen är gån-
gen för henne i The ewiga bonin-
gar. Lefde sedan i Änckestånd 
1 År, och begaf sig åter 2dra gån- 
i et christeligit Äckta förbund 
med
(ny sida)

med sin nu i sorgen qwarlemnade 
K. Make Ärlige och Beskiedelige 
dannemannen Anders Ohlsson 
med hwilken hon fått niuta fruchten 
af et liufligit Ächtenskap i 55 år 
aflat med honom 6 Barn 2 
Sönner och 4 döttrar, af hwil-
ka allenast 2ne döttrar lefwa
Dess lefwerne har warit stilla 
och berömligit. Siukdomen har 
warit Ålderdoms bräckligheter, 
som i synnerhet stadnade uti 
Håll och sting, som ändade dess 
naturliga lif sistl S. Thoma´ 
dag kl 10 e. m. sedan Hon wäl 
och christeligen lefwat 81 År 
och 11 månader
Test: til Kyrkan   9 daler
til de fattiga         2   ”
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Medlemsantal vid årets slut är 454.
Styrelsen består av: Kerstin Andersson ordförande, Lars Berglöf vice ordförande, Gunnar Andersson kassör, 
Karin Jyrell sekreterare, ledamöterna Ingemar Widestig, Henry Johansson, Sven Olby, Monika Wilander och 
Torbjörn Wedholm. 
Styrelsen har hållit 8 protokollförda sammanträden.

Redaktionskommitténs ledamöter Simeon Andersson redaktör, Sven Olby, Karin Jyrell, Ingemar Widestig 
och Margareta Lindqvist är ansvariga för medlemstidningen, Arosiana. Redaktionen har haft tre möten. 
Medlemstidningen Arosiana har utkommit med tre nummer.

Hemsidan, www.arosiana.se, administreras av Gunnar Andersson.
 
Medlemsmöten/aktiviteter
Jan.   28 Medlemsmöte. Gunilla Zimmermanns föreläsning ”Att pussla ihop ett liv”.
Mars 31  Årsmöte, därefter berättade Ivan Klaesson om ”Pusselbitar utanför datorn”.
April 21 Medlemsmöte. ”Smörgåsbord” tips på källor i datorn för sin forskning. 
Maj   26  Nya medlemmar inbjöds till Stadsbiblioteket för en informationskväll.
Juni    2  Studiebesök på Karleby gårdsmuseum.
Okt.  20  Medlemsmöte. Anders Herou föreläste om ”Vallonforskning”.
Nov. 12  Medlemsmöte.”Emigrantforskning” föreläsning av Anna-Lena Hultman.
Dec.   1  Nya medlemmar inbjöds till Stadsbiblioteket för en informationskväll.

Öppna aktiviteter
Febr.  25 Karin Bojs föreläsning ”Min europeiska familj”.  Samarrangemang med Länsmuseet, Badelunda   
  hembygdsförening och Västerås Släktforskarklubb
Mars  19 Släktforskningens dag, Tema ”Släktforska med DNA”. Lars Berglöf informerar och visar släkt 
  forsk ning med DNA. Sven Olby informerar om släktforskning. Skärmutställning. Släktforsknings - 
  hjälp till besökande.
Aug.  20-21 Släktforskardagar i Umeå.
Sept.  17 Kulturnatten fanns vi på Karlsgatan 2. Skärmutställning och släktforskningshjälp.
Sept.  29 DNA i släktforskning. Föreläsning av Peter Sjölund. Samarrangemang med Länsmuseet, 
  Västerås Släktforskarklubb och DIS-Bergslagen.
Nov.  12 På Arkivens dag deltog vi på Karlsgatan 2. Skärmutställning på temat ”Välkommen hem” och   
  hjälpte besökare i deras släktforskning. Gunilla Zimmermann föreläste om ”På jakt efter mormor i  
  Kanada”.

Jourhavande släktforskare 13/1, 10/2, 13/4, 7/9, 12/10, 7/12. Hjälp med släktforskarproblem.

Styrelsen har medverkat som cirkelledare på Medborgarskolan, Folkuniversitet FU och Västerås pensionärs-
universitet, VPU.
DNA-cirkel. Lars Berglöf har lett diskussionsgrupper 17/2, 16/3, 20/4 och 12/5.
Information på Surahammars bibliotek. Den 7/4 informerade Lars Berglöf och Kerstin Andersson om Västerås 
Släktforskarklubb för intresserade släktforskare.
Information om släktforskning. 20/9. Sven Olby informerade i Haraker om släktforskning.
Vid biblioteksmöte den 14/11 deltog Kerstin Andersson och Gunnar Andersson med bibliotekspersonal för 
information kring släktforskarplatsens utformning.
Information från Släktforskarförbundet. 3 mars besökte Chris Bringfors styrelsen. 
Släktforskarförbundets samrådskonferens, 5/3. Ombud var Kerstin Andersson och Lars Berglöf.  
Släktforskarförbundets årsstämma i Umeå, 19/8. Ombud var Lars Berglöf och Maria Olby.
Släktforskarförbundets redaktörskonferens, 19/8. Sven Olby deltog.
Hembygdsjournalens årsmöte, 7/3 deltog Sven Olby och Kerstin Andersson.
DIS-fadder är Sven Olby.

Verksamhetsberättelse för Västerås Släktforskarklubb 2016

Styrelsen tackar för det gångna året!
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Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Frågan om stadgeenlig utlysning av mötet (minst en vecka före mötet).
3. Val av mötesfunktionärer.
 A. Ordförande
 B. Sekreterare
 C. Två justeringsmän
4. Fastställande av dagordningen
5. Godkännande av röstlängden (närvarolistan)
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Resultat- och balansräkning
 Förslag att årets resultat, jämte ingående kapitalbehållning, balanseras i ny räkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Förslag till budget för år 2017.
11. Styrelsens arvode 2018.
12. Val av fyra ledamöter för två år.
13. Val av två revisorer för ett år.
14. Val av valberedningskommitté två personer (varav en sammankallande).
15. Behandling av motioner.
16. Fastställande av årsavgiften för 2018.
17. Diskussionsfrågor.
18. Mötets avslutning.

Västerås Släktforskarklubbs årsmöte 2017

Kerstin Andersson, Lars Berglöf, Gunnar Andersson, Karin Jyrell, Henry Johansson, 
Monica Wilander, Ingemar Widestig, Torbjörn Wedholm, Sven Olby

Torsdag 30 mars kl.18
Kyrkbacksgården, Wallinsalen, Västra Kyrko gatan 8, Västerås



Västerås Släktforskarklubb • Arosiana 1-2017

Program Västerås Släktforskarklubb
K y r k b a c k s g å r d e n
Västra Kyrko gatan 8

Avs: Västerås Släk t forskark lubb
Kerst in Andersson
Uroxvägen 8,  722 31 Västerås
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SÄNDNING B

Information och anmälan 
till Lars Berglöf
tfn. 070-865 43 87 eller 
larsbf@bredband2.com Träffa likasinnade som är intresserade av DNA-test!

-café (medlemsaktivitet)

Jourhavande släktforskare
Onsdag 5/4 kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på Stadsbiblioteket. 
Det finns 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 20/4 kl. 18 
Wallinsalen. 
Anmälan senast 16/4 till Lars 
Berglöf, tfn. 070-865 43 87 eller 
larsbf@bredband2.com

Var har jag bott?
Björn Engström, folkbildare, författare och släktforskare som har 
500 pärmar med material och en databas med 1000-tals namn. 
I kväll berättar han hur man forskar om gårdar.
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Torsdag 18/5 kl. 18 
Wallinsalen. Anmälan senast 
14/5 till Karin Jyrell
tfn 073-680 55 08 eller
karin.jyrell@tele2.se

Filmkväll 
Västerås 1890-2017 en stad i förändring
Ett bildspel med text och foton sammansatt av Börje Öhrling 
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Lördag 18/3 kl. 10-16 
Stadsbiblioteket, 
släktforskarplatsen. 
Ingen föranmälan.

Släktforskningens dag
Temat är ”Sjöfolk”. Utställning och släktforskningshjälp.
Du får möjlighet att DNA-topsa dig.

Torsdag 30/3 kl. 18 
Wallinsalen. Anmälan senast 
26/3 till Gunnar Andersson
tfn 021-12 35 48 eller
gg.andersson@telia.com

Årsmöte. 
Släktforskarförbundets ordförande Erland Ringborg är talare.
Vi anordnar lotteri.
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås men beställs i förväg 
vid anmälan.

Lördag-söndag 26-27/8
Halmstad Arena
Växjövägen 11
www.sfd2017.se

Släktforskardagar
Utställningar, föreläsningar, seminarier.
Temat för Släktforskardagarna 2017 är 
”Vägar till västerhavet”.
Arrangör: Hallands Släktforskarförening.

Torsdag 21/9 kl. 18 
Wallinsalen. 
Anmälan senast 17/9 till 
Karin Jyrell
tfn 073-680 55 08 eller
karin.jyrell@tele2.se

Demonstration av Disgen 2016 
Gun Utterström visar vad som är nytt i programmet och ger 
tips om användningen.
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.


