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Klubben bildades 1963 och har till ändamål att förena dem som är
intresserade av släktforskning och liknande forskning. Vi har 491
medlemmar och är anslutna till Sveriges Släktforskarförbund.

Har du tips om artiklar? Kontakta redaktören!
Manusstopp för nästa nummer är 31 okt. 2011.

Plusgiro 96054-2
Bankgiro 5481-4843
Org.nr. 878001-8324
ISSN 1402-300
Medlemsavgift 130 kr
Familjeavgift 160 kr
Junioravgift (under 25 år) 20 kr

2

Internet
Arosiana: www.arosiana.se
Nättidningen Rötter: www.genealogi.se/
Bergslagsrötter: www.genealogi.se/bergslagen

Ordföranden

har ordet

Årsmötet

Årsmötet avlöpte som vanligt snabbt
under Brage Lundströms ledning.
Stadgarna modifierades på en punkt,
genom att antalet styrelsemedlemmar
ökades med en person. Här invaldes
Börje Öhrling. För övrigt var det
bara omval. De nya stadgarna finns
på vår hemsida: www.arosiana.se
Din e-postadress

Ibland brukar jag skicka ut information och påminnelser via e-post.
Tyvärr kommer många mejl i retur
eftersom adressaten är okänd eller
att brevlådan är full. Om du har bytt
e-postadress, var snäll och meddela
mig din nya!
Bygdeband

Hembygdsförbundet och släktforskarrörelsen har mycket gemensamt.
Sedan några år pågår projektet Bygdeband på Internet, där hembygdsföreningar lägger in bilder, film och
information om de olika socknarna.
I Västmanland är bl.a. Svedvi-Berg,
Västerfärnebo och Irsta aktiva. Gå in
på www.bygdeband.se och bli gratis
medlem. Sedan kan du logga in och
botanisera bland föreningarna. Har
du ett Genlineabonnemang kan du
använda de inloggningsuppgifterna.
Det läggs hela tiden in nya uppgifter,
så det kan löna sig att återkomma.
Släktforskardagarna

Sveriges Släktforskarförbund blir i år
25 år. Släktforskardagarna i Norrköping 27-28 augusti kommer därför
att bli extra festliga. Med vid bildandet var våra medlemmar Ulla Sköld
och Gun Enwall-Larsson.

tar du kontakt med mig. Det är för
vår del i första hand Dalaförsamlingar som behöver renskrivas.
Mankön och Quinkön

Under min forskning letade jag i
födelse- och dopboken C:3 (183760) för Tvärred i Ulricehamn. Där
var boken uppdelad i Mankön och
Quinkön, vilket jag aldrig sett tidigare. Först trodde jag att det bara
fötts pojkar i församlingen! Är det
någon som sett något liknande i en
annan församling?
Barnadop

I en av våra utbytestidningar (Hallandsfarares information) fanns
en artikel om dop. Där författaren
skriver att äkta barn döptes före högmässan och oäkta efter. Är det någon
som kan bekräfta detta?
50-årsjubileum

År 2013 är det 50 år sedan Västerås
Släktforskarklubb bildades. Det bör
vi naturligtvis uppmärksamma på
något sätt.
Vi har fått en förfrågan från
ordföranden i Sveriges Släktforskarförbund, Barbro Stålheim, om vi då
vill arrangera Släktforskardagarna i
Västerås. Aros Congress Center kan
rymma både utställningar, föreläsningar, middagar och riksstämman.
Det är ett stort arrangemang med en
miljonbudget.
Finns det någon i föreningen som
kan åta sig att leda detta arbete eller
känner du någon annan som klarar
denna uppgift?

N ya medlemmar

hälsas välkomna
Anna & Stefan Petersson
Fyrspannsvägen 48, Nacka
Anette Nelin
Bronslursgatan 24, Västerås
Ewa Lönroth
Flisavägen 50, Västerås
Inger Ahlin-Havlátko
Kristinagatan 21B, Västerås
Sven Johansson
Skivyxvägen 27, Västerås
Inger Sundkvist
Fyrbåksvägen 4, Västerås
Bo Sikdal
Biskopsgatan 5C, Västerås
Anita Eriksson
Lyckebogatan 1, Västerås
Laila & Carl Göran Hagelin
Viktkastargatan 36, Västerås
Christina Werme
Utanbygatan 10, Västerås
Gun-Britt Ramkvist
Enhagsvägen 15, Västerås
Elisabeth Norlin Mellgren
Kultgatan 8, Västerås
Birgitta Carlsson
Regementsgatan 40, Västerås
Eva Bergander
Tackjärnsgatan 74, Västerås
Göran Magnusson
Frödings Väg 4, Västerås
Sven Backlund
Plåtverksgatan 97, Västerås

Glad sommar önskar

Namn åt de döda

Projektet ”Namn åt de döda” fortsätter. Nästan 20% av de som dog
mellan 1901 och 1946 saknas på den
senaste ”Dödskivan”. Vill du vara
med och göra nästa skiva komplett,

Den 31 maj utsåg klubben bibliotekets avgående Jan Larsson till
hedersmedlem. Hans efterträdare
heter Helena Aspernäs.
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O Ä K TA BARN
De flesta släktforskare stöter på problemet med att fadern är okänd eller
ännu värre att både fadern och modern är okända. 1750 föddes i hela
Sverige 1 253 barn utanför äktenskapet. För många av dessa barn blev det
klarlagt vem fadern var. 1860 föddes 12 181 barn utanför äktenskapet och
1 011 män ställdes inför rätta. Här följer lite tips om hur man kan söka efter
fadern och modern. En del fall går att lösa men inte alla.
Text: Ingemar Widestig

A. Allmänt
1. Lagar och allmänt

1734-års lag innehöll bestämmelser och straff för lägers
mål utom äktenskapet. Det fanns också tidigare i de
gamla lagarna. Lägersmål mellan två gifta personer, som
inte var gifta med varandra, var belagt med dödsstraff.
Enligt drottning Kristinas straffordning från 1653 och
sedan i 1734-års lag var böterna 80 daler silvermynt för
gift part och 40 daler silvermynt för ogift part i målet.
Om man inte klarade böterna så blev det kroppsstraff
istället. Enligt boken ”Vad kostade det” var priset på en
oxe 45 daler kopparmynt 1735. Det gick 3 daler kopparmynt på en daler silvermynt. T.ex. en ogift dräng skulle
böta nästan motsvarande 3 oxar.
1778 införde Gustav III det så kallade ”Barnamordsplakatet” som innebar att både modern och fadern hade
rätt att vara anonyma. De fick inte heller behandlas ned
sättande t.ex. kallas ”Qwinnspersonen”. Det var inte
heller tillåtet att utöva påtryckning på kvinnan att avslöja
namnet på fadern.
1810 kom en bestämmelse att den ogifta kvinnan
skulle åtalas först efter det tredje utomäktenskapliga
barnet. Dessa två lagar betydde att antalet som åtalades
kraftigt minskade efter 1778.
1856 kom en bestämmelse att modern, om hon ville
noteras som okänd i födelseboken, kunde notera sitt
namn på en namnsedel. Denna skulle lämnas till kyrkan/
prästen i ett förseglat kuvert. Denna bestämmelse tillkom
för att modern skulle kunna bevisa att det var hennes
barn om hon senare ångrade sig.
1864 blev lägersmål mellan två ogifta personer inte
längre olagligt.
1917 kom lagen om att en barnavårdsman (som nästan alltid var en kvinna) skulle tillsättas för varje barn till
4

en ogift mor. Detta innebär att möjligheten att få reda på
vem fadern var kraftigt ökar från 1918.
2. Kyrkan

De som begått lägersmål skulle till 1740 stå uppenbar
kyrkoplikt och förväntades att ge ett bidrag till kyrkan.
Från och med 1741 skulle skriftermålet vara enskilt i
prästens och några betrodda personers närvaro. 1855
avskaffades det enskilda skriftermålet. I samband med
skriftermålet skulle mannen böta 4 och kvinnan 2 daler
silvermynt till kyrkan.
Skriftermålet gav syndaren absolution och kunde åter
delta i nattvarden.
3. Arvsrätt för oäkta barn.

1. Fick 1866 viss arvsrätt efter modern om hon
gjort särskild anteckning i kyrkoboken.
2. Fick 1905 full arvsrätt efter moder och mödernefränder.
3. Fick 1928 viss arvsrätt efter fader om han gjort
särskild förklaring om detta.
4. Fick 1970 full arvsrätt efter fader och fädernefränder.
Att söka efter fadern i bouppteckningar 1917 eller tidigare är alltså ganska meningslöst.

B. Var kan vi finna dokumentation?
1. Domstolsprotokoll.

Fram till 1778 är det goda möjligheter att lägersmålet
hamnat i rätten. Häradsrätt på landsbygden och kämnärs
rätt/rådhusrätt i städerna. Det är alltså i domsprotokollen vi skall söka. Lämpligt är att söka i protokollen närmast före och efter barnets födelse och ytterligare några

ting särskilt under 1800-talet. Enklast är att först söka
i saköreslängden där alla som dömts och bötfällts finns
upptagna. Där finns då hänvisning till vilket mål det är.
Hittar man inte målet i saköreslängden så får man gå
igenom hela protokollet. För enkelt och dubbelt hor
kunde straffet vara döden.
Efter 1778 var det mindre vanligt att länsman åtalade.
Det kunde då vara kvinnan, som stämde mannen, om
hon ville få hjälp med underhållet för barnet. Då kan det
också finnas i domsprotokollen. Det kan också vara så att
kvinnan hävdat att barnet kommit till under äktenskapslöfte. Om domen då blev att barnet avlats under äktenskapslöfte så betraktades barnet som äkta.
Först måste vi ta reda på vilket härad eller rådhusrätt
som församlingen tillhör. På www.nad.ra.se finns uppgiften under ”Orter”.
Sedan kan domsprotokollen rekvireras från SVAR om
de är filmade. Välj aktuellt län, härads- eller rådhusrätt
och därefter domböcker serie AI. Alla domböcker är
dock inte filmade och då är det originalen på Landsarkivet
(Stockholms och Malmös stadsarkiv är jämställda) som
gäller.
2. Kyrkoarkiv

Släktforskare är vana vid SVARs filmade kyrkoarkiv
och deras register. Kyrkoarkiven innehåller dock mycket
mer material som inte är filmat. De kompletta kyrkoarkivens innehåll får man uppgift om via Riksarkivet
www.nad.ra.se och sedan ”Arkiv”. Om vi jämför t.ex.
för Ramnäs (U) så ser vi att SVAR har 28 huvudrubriker
medan det kompletta arkivet hos Landsarkivet i Uppsala
har 66 huvudrubriker.
Det är alltså viktigt att undersöka vad som kan finnas
och vid behov göra ett besök till aktuellt Landsarkiv.
Vad de olika förkortningarna A, B, K etc. betyder
finns hos SVAR. Skriv ”Kyrkoarkivets förteckningsplan”
i sökrutan.
a) Husförhörslängder och församlingsböcker
Det är oftast i husförhörslängden som man först hittar
det oäkta barnet. Ibland finns en notering vem som anses
vara fadern. Det är viktigt att följa barnet och modern
genom alla längder. Det kan dyka upp information långt
senare som löser gåtan. I samband med konfirmation,
flyttning eller att barnet lämnas till moderns föräldrar för
uppfostran.
b) Speciella längder
Ofta finns det särskilda längder för: faderskapserkännanden, moderskapserkännande, för äldrars erkännande
av barn etc. Gå till Riksarkivet www.nad.ra.se och sedan
”Arkiv” för att se vad som finns för aktuell församling.
c) Absolution
För de som dömts att genomgå skriftermål (uppenbart eller enskilt/hemligt) har det ibland förts ”absolutionslängder” som då också kan innehålla faderns namn
även om det inte finns med i födelseboken. De kan finnas

i serie C eller en särskild serie G övriga längder, det kan
också finnas en särskild längd för skriftermål. Dessa
längder finns framför allt t.o.m. 1700-talet. (Exempel se
Hallaröd (M) C:2 sid 208).
d) Böter
I samband med skriftermålet skulle han böta 4 daler
silvermynt och hon 2 till kyrkan. Därför kan det finnas
noterat i kyrkans räkenskaper, vanligen serie L (finns
ibland i serie C). (Exempel Lillkyrka C:3 (1739-1829)
sid 132)
e) Sockenstämmoprotokoll
Fram till och med 1862 var socknen ansvarig för
fattigvården och dokumentationen finns i kyrkoarkiven.
Sockenstämmoprotokollen, serie K, (finns ibland i serie
C) finns hos respektive Landsarkiv. Därefter är det de
kommunala arkiven.
f) Namnsedlar i förseglade kuvert
Namnsedlar där modern skrivit sitt namn. Förvaras
i kyrkoarkiven normalt i serie H III men kan finns på
andra ställen. Denna möjlighet fanns från 1856 till 1917.
3. Barnhem

Många utomäktenskapligt födda barn kom på barnhem.
Stockholms stadsarkiv har utförlig information om barnhem och en del digitaliserade sökbara databaser. Gå till
Stockholms stadsarkiv och ”Använd arkiven” och där
finns sedan flera alternativ: Allmänna barnbördshuset,
Allmänna barnhuset, Barnhemsarkiv. Nättidningen Rötter har en sida ”Barnhus-Sök”.
4. Barnmorskedagböcker

Dessa böcker började föras från 1881. De innehåller inte
faderns namn vilket många tror.
5. Kommunarkiv

Från och med 1863 är det kommunen som är ansvarig
för fattigvården och då är det i dess arkiv som dokumentationen finns.
Från och med 1918 skulle varje kvinna som fött
barn utom äktenskapet ha en barnavårdsman. En viktig
uppgift för barnavårdsmannen var att finna fadern. Dessa
handlingar finns i kommunens arkiv.
6. Förlossningskliniker

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blev det
allt vanligare att barn föddes på förlossningsklinik.
Dessa kliniker förde egna födelseböcker och meddelade
sedan moderns hemförsamling om födel-sen. Dessa kliniker förde också s.k. Födelse- och förlossningsjournaler.
Dessa journaler kan innehålla faderns namn även om han
i födelseboken står som okänd. Finns ibland på stadsarkiven.
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KÄLLOR TILL ARTIKELN PÅ SIDORNA 4-5
Släktforska steg för steg av Per Clementsson och Kjell
Andersson 2005
Släktforska vidare av Per Clementsson och Kjell Andersson
2003
Släkthistoriskt forum från Släktforskarförbundet 2003 nr 3
och 4 ”Forska i 1900-talskällor”
Rötter och sidan om oäkta barn på www.genealogi.se
Fader okänd av Elisabeth Reuterswärd 2011

Här följer två exempel från
min egen forskning
Exempel 1

Åren 1757 till 1762 pågick det Pommerska kriget. Soldaten Nils Lustig i Simtuna, No 26 Albäcks rote, Väsby
kompani, Västmanlands Regemente blev soldat 1756.
Han gifte sig i oktober 1757 med Kerstin Fredriksdotter.
De fick en dotter juldagen 1758.
Nils blev inkallad till Pommern och han fanns där
senast på hösten 1758. Regementet kom hem från kriget
i september 1762.
Under tiden Nils var i Pommern hade hustrun blivit med barn och fött en son i maj 1762. Nils kunde
ju omöjligen var far eftersom han då var i Pommern. I
födelseboken anges en torpare, Olof Persson, som far
till barnet.
Tyvärr saknas protokollet från hösttinget 1762 för
Simtuna häradsrätt dit Albäcks rote hörde, men av protokollet från vintertinget 1763 framgår att lägersmålet hade
behandlats vid hösttinget.
Nils hustru Kerstin hade vid hösttinget 1762 angett
torparen Olof Persson som far till barnet. Han anges
också i födelseboken som far till barnet. Han hade uppenbarligen nekat till detta och dömts vid hösttinget att värja
sig med ed vid vintertinget.
Nils hade också på hösttinget yrkat på att få skiljas
ifrån sin hustru och detta beviljades.
Horsbrott var ett av få skäl som kunde ge skilsmässa.
Olof Persson kunde inte svära värjoeden vid vintertinget
utan erkänner att han är far till barnet och döms att betala
underhåll. Nils förlåter sin hustru och tar henne åter till
äkta maka. Både kvinnan och den rätte fadern får böta.
Drängen Olof Persson förklarade på fråga att han kunde
betala böter medan Kerstin Fredriksdotter förklarade att
hon saknade medel för detta.
Utdrag ur protokollet från vintertinget vid Simtuna
häradsrätt den 14 mars 1763:
Utslag:
Emedan drängen Olof Persson och soldatens hustru
Kerstin Fredriksdotter finnes ha begått enkelt hor med
varandra så bötfälls de till, han 40 och hon 80 daler silvermynt. Dessutom skall de ge till Simtuna kyrka, han 4
och hon 2 daler silvermynt. De skall dessutom undergå
6

hemlig avlösning i denna kyrkas sakristia en söndag
eller helgdag. Olof Persson skall till sitt oäkta barns
föda och underhåll betala trettio daler kopparmynt
årligen intill dess det fyller 12 år.
Och fastän det på soldaten Nils Lustigs begäran
vid sista tinget det blivit dömt till skilsmässa honom
och hans hustru Kerstin Fredriksdotter emellan. Dock
emedan han nu begivit sig ifrån denna dom och förklarat
sig ha förlåtit sin hustru dess brott samt vill taga henne
åter och samma dom icke heller gått i verkställighet så
tillåtes honom nu denna sin hustru återtaga. I brist på
böternas betalande så skall hustru Kerstin Fredriksdotter undergå 20 dagars fängelse på Västerås slott på
vatten och bröd.”
De fick ytterligare sex barn i äktenskapet, så man får
anta att de blev sams igen.
KÄLLOR TILL EXEMPEL 1
Simtuna härads vinterting den 14 mars 1763 från sidan 52.
Aktuella kyrkoböcker Simtuna församling
Kungl. Västmanlands Regementes Historia av Torsten Holm
Aktuella Generalmönsterrullor
Exempel 2

1877 i maj födde Augusta Emilia Björn en son som döptes till Fredrik Wilhelm. Han föddes på Allmänna barnbördshuset i Stockholm och döptes också där och anges
som oäkta i barnbördshusets födelsebok. Augusta Emilia
kom från Finland och var därför skriven i Finska församlingen. I Finska nationalförsamlingen i Stockholms
födelseböcker anges han som oäkta både i SCB-utdragen
och i originalböckerna. I rotemansarkivet kallas han för
Nordström redan 1878 så man kan ju misstänka att det
finns en Nordström inblandad.
I Finska församlingens församlingsbok AII volym 13
hittar jag en intressant och ovanlig notering. Där står utöver att Fredrik Wilhelm är oäkta son till Augusta Emilia
Björn att hon är ”Förklarad för äkta hustru till bryggeriarbetaren Johan Fredrik Nordström enligt Stockholms
Rådstugurätts beslut den 13/10 1877.”
Protokollet från denna rättegång finns i Stockholms
Rådhusrätt avdelning 6, protokoll i brottmål mål nr
154. Där finns Augusta Emilias stämning av den som
hon utpekar som far till barnet, bryggeriarbetaren Johan
Fredrik Nordström boende på Kungsholmen. Hon stämmer honom för brutet äktenskapslöfte och yrkar på att
han skall fullgöra sitt löfte. Hon yrkar också på barnuppfostringsbidrag med 15 kronor i månaden samt ersättning
för lidande vid förlossningen med 50 kronor.
Målet är uppe 6 gånger inför rätten mellan den 21 juli
och 13 oktober 1877. Johan Fredrik Nordström erkänner
redan första gången att han är far till barnet, men anser
inte att han gett något äktenskapslöfte. Han anser sig inte
heller kunna betala underhåll med sin lön på 65 kronor
i månaden. Efter diverse turer med vittnesmål dömer

rätten Johan Fredrik att begå ”värjoed” på att han inte
gett något äktenskapslöfte.
Här finns en intressant passus i protokollet. Han fick
tid på sig att begrunda om han kunde begå eden och
under tiden skulle han undervisas av prästerna om vikten
av denna ed. Han skulle dessutom för rätten uppvisa intyg på att han fått denna undervisning. Detta gjordes för
att den åtalade skulle förstå vikten av eden.
Han kunde nu inte begå denna ”värjoed” och därmed
ansåg rätten att barnet var tillkommet under äktenskapslöfte. Att barnet tillkommit under äktenskapslöfte innebar att det skulle betraktas som äkta.
I domen kan vi läsa bl. a. följande:
”Som Sde1 Bryggeriarbetaren Johan Fredrik Nordström,
medgifvit att han är far, till det af Kde2, ogifta Augusta
Emilia Björn, den 8 sistlidna Maj framfödde gossebarn,
i dopet kallat Fredrik Wilhelm, samt genom underlåtenhet att fullgöra den honom förlagda edgång är lagligen
förvunnen att hafva under äktenskapslöfte häfdat Augusta Emilia Björn med det omförmälde barn; alltså
pröfvar jämlikt 3 Kap. Giftermåls Balken och 5 Kap. 1§
samma Balk och enär Augusta Emila Björns föräldrar
jemväl lemnat sitt samtycke till äktenskapet, Rådstufvu
– Rätten rättvist, med bifall till käromålet, förklara
Augusta Emilia Björn vara Johan Fredrik Nordströms
äkta hustru och barnet Fredrik Wilhelm för äkta barn
samt förplikta Johan Fredrik Nordström ej blott att låta
sig med Augusta Emilia Björn sammanviga, än äfven
at mellertid3 i bidrag till bemälda barns underhåll till
Augusta Emilia Björn utgifva femton kronor i månaden
från barnets födelse den 8 Maj innevarande år till dess
det fyllt femton år och sig sjelft försörja kan eller varder
å allmänna barnhuset inlöst, hvarförutan honom åligger
att med femtio kronor ersätta Augusta Emilia Björn för
förlossningskostnaden samt med trettio kronor hennes
rättegångskostnader gottgöra.”
Bryggeriarbetaren Johan Fredrik Nordström hittar jag
i rotemansarkivet för Kungsholmen. Det finns bara en så
det bör vara rätt person.
De blev aldrig vigda av någon präst, men förklaras
för skilda i en ny dom 1879 och enligt den domen fria att
ingå nya äktenskap. I den domen står att Fredrik Wilhelm
skall betraktas som äkta barn även efter skilsmässan.
Johan Fredrik Nordström gifter sig redan i december
1879 med Ida Matilda Pettersson. Han dör 1902. Fredrik
Wilhelm finns dock inte med i Johan Fredriks bouppteckning vilket han rimligtvis borde ha varit. Sterbhusdelägarna är angivna enligt ett ”prästbevis”. Kanske
missade prästerna honom eller ansåg de honom som
oäkta. Oäkta barn fick först från och med 1970 arvsrätt
efter fadern.

Inte i någon av ovanstående handlingar anges Johan
Fredrik Nordström närmare än med bryggeriarbetare
samt boende på Kungsholmen. Går det att få ytterligare
bekräftelse på att detta är rätt person?
I lysningshandlingarna för Johan Fredrik och hans
hustru Ida Matilda, när de gifter sig strax efter det att
Johan Fredrik och Augusta Emilia förklarats som skilda,
hittar jag den definitiva bekräftelsen. I lysningshandlingen står att han tidigare ”varit fäst vid Augusta Emilia
Björn, men förbindelsen upplöst genom Stockholms
Konsistoriums skiljobref af den 19/8 -79”. I Lysningshandlingar serie HVa finns också flera dokument som
visar att det är rätt Johan Fredrik. I dessa handlingar
finns också hans födelsedatum och födelseförsamling
angivna.
Ida Matilda, Johan Fredriks blivande hustru, hade
redan i början av 1878 fött en flicka på Allmänna barnbördshuset, som anges som oäkta i barnbördshusets
födelsebok. Där finns också en lapp daterad december
1880 där Johan Fredrik erkänner sig vara far till detta
barn.
I rotemansarkivet för Johan Fredrik och Ida Matildas familj finns en son, Carl Fredrik, som är född den
1 oktober 1879 och döpt i Kungsholms församling. I
Kungsholms födelsebok finns Carl Fredrik med men
båda föräldrarna anges som ”Okände”. Modern anges
vara 26 år vilket stämmer på Ida Matilda. Carl Fredrik
finns med i Johan Fredriks bouppteckning. På olika sätt
har jag alltså löst tre fall med oäkta barn.
Johan Fredrik och Ida Matilda hade tagit ut lysning
första gången i oktober 1877, men måste ta tillbaka den,
eftersom Augusta Emilia Björn var förklarad som äkta
hustru till Johan Fredrik Nordström. De fick alltså vänta
två år innan de kunde gifta sig. I samband med att Johan
Fredrik och Augusta Emilia skiljdes gjordes också en
avvittring.
Det finns ytterligare dokument i handlingarna av
intresse, bl. a. Johan Fredriks och Ida Matildas flyttsedlar
med många anteckningar.
KÄLLOR TILL EXEMPEL 2
Finska församlingen
Adolf Fredriks församling
Kungsholms församling
Allmänna barnbördshuset
Aktuella födelseböcker, lysningsböcker, lysningshandlingar
Församlingsbok AII volym 13 i Finska fs.
Stockholms rådhusrätt avd 6 1877, protokoll i brottmål
Stockholms domkapitel AI volym 229 år 1879
Bouppteckning 1903 efter Johan Fredrik Nordström
Rotemansarkivet för Stockholm

FOTNOTER
1
Svarande
2
Kärande
3
Under tiden
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in farmor, Torborg Olby född Fredlund, efterlämnade fyra album fyllda med
kabinettskort, som jag fått ärva. Flera kort har påskrivna namn, men de flesta är
anonyma. Irsta hembygdsförening har också ett album där de flesta avbildade
personerna saknar namn. Korten på framsidan och illustrationerna på dessa sidor
är hämtade från dessa album. Om du känner igen någon, hoppas jag att du hör
av dig till mig. Jag uppmanar alla som har fotoalbum liggande att snarast skiva
in namn på de avbildade personerna, platsen kortet är taget på och vilket år det
togs. Det kan vara bråttom, eftersom de som vet kanske snart inte går att fråga.
Text: Sven Olby

Kabinettskort
Utdrag ur ett referat från ett föredrag av Ulf Lundström, Skellefteå museum, skrivet av
Leif Markstedt i Skelleftebygdens Släktforskares tidning Roten.
Återges med benäget tillstånd.

Gamla foton lever väldigt farligt. Den yngre generationen vet inte vem personerna på korten
är och kanske säger ”Det här kan inte vara något värt, det är lika bra att kasta”. Men det är
ändå viktigt, att det här kulturarvet bevaras. Visitkorten, som de kallades, kom till på 1850talet och användes ursprungligen i de finare salongerna där korten överlämnades när herrskapen gjorde sin entré. Vid den här tiden blev det också populärt med ”kändiskort” föreställande
kungligheter och skådespelare. Framställningstekniken av visitkorten gjorde också att de kunde beställas för en billig penning. Tolv kopior var en vanlig beställning och att byta kort blev
ett mode som spred sig till de lägre folklagren. Man började samla korten i speciella album
som på det sättet visar en persons kontaktnät.
De tidigaste korten ser amatörmässiga ut och ofta saknas det uppgift om vem fotografen
var. Så småningom kom fotografens namnstämpel på baksidan, ofta i grönt eller blått. I slutet
av 1860-talet började det bli vanligt med stämpel längst ned på framsidan. Fotograferna
började förstå potentialen i att exponera sitt firmanamn och då började man också dekorera
korten alltmer. På 1870-talet slog det igenom helt med fotografens namn längst ned på kortens
framsida.
Baksidorna blev med tiden rikt utsmyckade med slingor, girlanger och inramningar. På
1880-talet började också ferrotypin att slå igenom för framställning av bilderna. Det var en
billigare teknik som ersatte glasplåtarna med järnplåtar. Kartongen som fotografierna applicerades på blev sedan kraftigare. På 1890-talet kom de tonade porträtten och korten började
prydas med medaljer.
Det finns några metoder för identifiering av de avfotograferade. Fotografens och ortens
namn finns ofta på korten. Om kortet hör till ett album finns kanske ägarens namn där och
då kan man kanske inringa albumet geografiskt. Man kan då kanske också spåra ättlingar till
ägaren. I dödsannonser från början av 1900-talet kan det också finnas foton som kan vara till
hjälp.

Vidstående sida: Ett exempel på en sida i ett fotoalbum som
tillhört min farmors far Erik Fredlund, präst i Järlåsa.
Albumet är från 1884 . Tre okända och en namngiven person.
8
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dO
Elise Hirsch, f.

. Wiklunds Atil

ier, Westerås.

Ellen Swenson, till vänster,
f. 1884, d. 1993 var syster
till Hakon Swenson som
startade Hakonbolaget/ICA
och Yngve Swenson som
sålde Fordbilar. Den högra
damen skall heta Gulli.
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J. Fredriksson Westerås.
Så här fina kan kortens
baksidor vara. Observera
de två vapensköldarna
med M-et och de tre
sprutande bergen.

Gamla porträttfotografier

fascinerar

P

å 1860-talet blev det populärt
att gå till fotografen, också för
vanligt folk, och de små visitkortsoch lite större kabinettsfotografierna
finns i nästan alla gamla album. I
Porträttfynd samlar vi skannade kopior av sådana foton med uppgifter
om fotografens namn och hemort
– och förstås om de avporträtterade
(ifall vi vet). Syftet är att rädda fler
bilder åt eftervärlden samtidigt som
denna bildskatt görs mer lättillgänglig.
Vad är ett porträttfotografi?

Ett porträttfotografi är givetvis vilket
fotografi som helst som avbildar en
människa som en speciell individ, en
bild där man ska känna igen just den
som är avfotograferad.
Men i databasen Porträttfynd har
vi valt att begränsa fotografierna till
enbart så kallade visitkortsporträtt
(ca 6x9 cm) och kabinettsporträtt (ca
11x14 cm). De var som mest populära mellan 1860 och 1910. Bilderna
är alltid uppklistrade på kartong och
nästan alltid anges fotografens namn
och hemort under bilden eller på
baksidan.
Dessa bilder kopierades i många
exemplar och delades ut till släktingar och vänner som minne. Bilderna
samlades ofta i speciella album, där
de kunde stickas in i fack på sidorna.
Ibland finns uppgift om vem bilden
föreställer på baksidan av bilden eller på albumsidan, men för det mesta
inte.

Eftersom varje bild gjordes i
många exemplar räcker det om namnuppgiften kan påträffas på ett ställe
för att de andra exemplaren ska kunna identifieras. Problemet är att man
inte har någon överblick över vilka
bilder som finns och vilka som är
identifierade. Databasen Porträttfynd
är ett försök att lösa detta problem.
Eftersom bilderna nästan alltid är
försedda med uppgift om fotografens
namn och hemort är det möjligt att
grovt sortera dem, så att man sedan
kan leta efter bilder i databasen med
samma fotograf och ort. På det viset
finns chansen att kunna identifiera
tidigare oidentifierade bilder.
Vår förhoppning är att många
vill skanna (max 50 kb) och skicka
in bilder på såväl kända som okända
personer till Porträttfynd. De som
är identifierade kan hjälpa andra, de
icke identifierade kan förhoppningsvis någon annan identifiera.
Kontrollera först om dina bilder
redan finns i databasen. Bilderna är
ordnade efter fotografens hemort och
namn. Om bilden redan finns kanske
du kan komplettera de redan inskrivna
uppgifterna. Finns de inte är det bara
att skanna dem, följa nedanstående
regler och ladda upp bilderna.
Skanna bilden i 300 dpi och fyrfärg. Bilden skall vara i format jpg,
30–50 kb stor och av god kvalitet.
Stående bilder skall ha en bredd på
350 pixlar, liggande på 450 pixlar.
Hela kortets framsida inklusive texten skall finnas med.

Berätta allt du vet om bilden.
Det är viktigt att vara så utförlig
som möjligt. Berätta vad du vet om
personen eller personerna på bilden
(namn, yrke, hemort, födelsetid och
-plats, etc) och annat som kan vara
av intresse vad gäller motivet. Du
bör också redogöra för hur du fått
veta vem bilden föreställer. Viktigt är
också att berätta om kortets historia
så långt du känner till, exempelvis
var det har påträffats. Om du inte har
något att berätta skriver du ”Okänd
person”.
Exakta anvisningar finns på hemsidan. Bilder och kommentarer syns
först efter godkännande av redaktionen, vilket kan ta några dagar.

Porträttfynd
En databas för gamla
porträttfotografier på
www.gealogi.se, startad
år 2002, nu med över
112.000 bilder.

Texten hämtad från Rötter:
www.genealogi.se
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Bergslagssamverkan 26 februari i Örebro
Gunilla Didriksson, Erland Bohlin, Jan Wallin. Foto: Sven Olby

Jourhavande släktforskare 2 mars
Arne Kihlberg, Monica Holmgren. Foto: Sven Olby

Släktforskningens dag 19 mars
12

DIS årsmöte 12 mars

Christina Sirtoft Breitholtz. Foto: Karin Jyrell

Karl-E. Landin, Gunnar Andersson. Foto: Kerstin Andersson

Bildsidan

Föreläsning 14 april

Theresa Johnsson. Foto: Simeon Andersson

Vårutflykt till Virsbo
historiska arkiv 17 maj
Bengt Antonsson. Foto: Sven Olby

VSFK årsmöte 31 mars

Förbundsordföranden Barbro Stålhjelm.
Foto: Karin Jyrell

31 maj

Sven Olby, Jan Larsson, Ulla Sköld.
Klubben överlämnade ett hedersmedlemsskap till bibliotekets
Jan Larsson vid hans pensionering. Foto: Helena Aspernäs
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Läsövning

Källa: Kolbäck F:2 (1771-1797) år 1773.
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Självmord behandlades vid denna tid av tinget för att besluta vad
som skulle ske med den dödes kropp. Tills det var gjort skulle inte
kroppen flyttas eller hanteras av ”vanligt folk”. Ibland fick den döde
begravas i tysthet på kyrkogården, men ibland blev det skarprättaren
som fick ta hand om kroppen och begrava den ”till skogs”. I enstaka
fall kan man i dödböckerna se noteringen: ”begravdes i tysthet”. Då
kan det kanske löna sig att leta i domböckerna. I detta fall finns det
säkert en utförligare beskrivning i protokollet från det extra ting som
hölls den 2 september 1773.

Lösning:
Septbr d. 7. nedgrofs af en, som sig den syslan åtagit, drängens hos Mäster
Heijn wid Strömsholm Lars Perssons döda kropp, sedan han dränkt sig sjelf
i Kollebäcks å midt emot Forsta by förmodeligen d. 24 sistl Augusti,
då han gådt ifrån sitt husbondefolk och kom icke mera igen. Anledningen
till detta företagna oråd war att han ehuru förlåfwad med en annan
likwäl skolat lägra en piga hos fören:de Mäst Heijn, för hwilket då han
tiltaltes, slöt han olyckligt wjs sina dagar, kastade sig i ån, sedan han
bundit en sten om 1 punds wigt midt för bröstet. Saknades i 8 dagar
och har utan twifwel flutit up på åbrädden wid det blixtrande och åskedunder, som war om aftonen d 30 Aug, ty d 31 fants han half uppe på
landet; gräfdes ock där straxt neder, tils ransakningen för sig gick d 2
Sept. då han dömdes ej få i kyrkogård läggas. War för öfrigt född
år 1749. Egde god Cstndoms kundskap, och hade fört en stilla lefnad
efter almän berättelse. Dränkte sig dock omsider, då han war 24 år gl.
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Hur Asplund blev Asklund
och dessutom ett år yngre

Detta är ett exempel på hur årtal, datum och namn kan ändras
då en person flyttar mellan många församlingar
Text: Sven Olby och Ingemar Widestig

Anita Eriksson, en ny släktforskare, har kommit fram
till att hennes farfars far hette Sigfrid Olsson och var
född i Nysätra Uppsala län 1864-02-15. I Nysätra födelsebok1 finns han med och här får vi veta att föräldrarna
var torparen Åke Olsson och Johanna Albertina Asplund
boende i Kärrtorp.
Vi går till aktuell husförhörslängd och torpet Kärrtorp2. Där hittar vi familjen som består av f. d. torparen Åke Olsson f. 1824-02-06 i Mörrum Blekinge och
hustrun Johanna Albertina Asplund född 1829-02-28. I
kolumnen för födelseförsamling står det ett frågetecken.
Barnen Augusta f. 1858-04-21 i Giresta (C) (tvilling),
Johanna Josefina f. 1859-10-31, Carl Johan August f.
1862-09-11, och Sigfrid f. 1864-02-15 alla i Nysätra (C).
Familjen flyttar till Härnevi (C) år 1865.

Nysätra 18594, fortfarande ingen födelseförsamling. Här
är de noterade för endast en nattvard 1859. De bodde
alltså där endast en kort tid.
Vi söker nu upp födelseboken för Giresta där äldsta
dottern Augusta föddes 1858-04-21. I den5 får vi veta att
de då bodde på Stora Bärby i Giresta by och att Augustas
tvillingsyster nöddöptes och hette Johanna.
Vi går till aktuell husförhörslängd och Stora Bärby6.
Här är noterat att Augustas tvillingsyster Johanna dog 26
april 1858. Åke och Johanna Albertina flyttade från Stora
Bärby, Giresta till Nysätra 1858-11-24. De hade kommit
från Håtuna 1857-10-23 till Stora Bärby.
I Håtuna utflyttningslängd7 för 1857 hittar vi dem och
att de kom från sidan 37 i husförhörslängden8.

Håtuna AI-16 sid 37 rad 8-9

Nysätra AI-19 sid 105

Hur hittar man Johanna Albertina Asplunds födelseförsamling? Vanligen är det bäst att gå bakåt i tiden då
man letar efter saknade uppgifter.
I föregående husförhörslängd3 finns familjen med på
torpet Kärrtorp, men ingen födelseförsamling är angiven.
Familjen hade flyttat till Kärrtorp från Resta Säteri i
16

Här finns det vi letat efter: Tegeldrängen Åke Olsson
f. 1824-02-06 i Mörrum Blekinge med hustrun Johanna
Albertina Asklund f. 1830-02-27 i Västra Ryd (AB).
Det är första gången hon kallas Asklund och hennes
födelsedata har ändrats. De hade gift sig 1854-12-27.
Deras föräldrar anges också i husförhörslängden. Hennes
föräldrar var: Olof Asklund och Greta Ersdotter. Hans
föräldrar var: Ola Åkesson och Bengta Håkansdotter.
Åke och Johanna Albertina hade kommit till Håtuna från
Tibble 1856.
Vi gör en kontroll i födelseboken9 för Västra Ryd
som bekräftar Johanna Albertinas födelsedatum och att
föräldrarna var torparen Olof Asklund och hans hustru
Greta Ersdotter boende på torpet Brokmyran.
Vilket Tibble de kommer ifrån framgår inte. I inflyttningsboken10 för Håtuna står det bara från Tibble. Det
finns både Skogs-Tibble (C) och Håbo-Tibble (AB) men
de finns inte med i någon av utflyttningslängderna.

Aktuell husförhörslängd11 för Brokmyran Västras
Ryd visar den då aktuella familjen vid tiden för Johanna
Albertinas födelse. Av husförhörslängden framgår att
hennes föräldrar Olof och Greta gifte sig 1827 och att det
var hennes 4:e gifte. Greta hade barn i alla de första tre
äktenskapen så här gäller det att kontrollera allt noga i
födelse- och vigselböcker.
Vi följer Johanna Albertina från födelsen och framåt
i husförhörslängderna för Brokmyran12,13. Modern Greta
Ersdotter dör i Brokmyran 1842-03-11. Olof Asklund
flyttar 1842 med sina två barn Johanna Albertina och
Cristina till Trehörningen också i Västra Ryd14.
I nästa husförhörslängd återfinns de på Tillfället15.
Johanna Albertina flyttar 1844 från Tillfället till Wiby
som piga, redan 1845 flyttar hon vidare till Örnäs och
därifrån 1846 till Lillgärdet16, alla platserna ligger i Västra Ryd. Från Lillgärdet flyttar Johanna Albertina 1850
till Stockholm17.
Att hitta henne i Stockholm är näst intill omöjligt
varför vi försöker med ett Tibble.
Håbo-Tibble gränsar till Håtuna i sydost varför en
genomgång av husförhörslängden kan löna sig. Saknas
flyttlängder är en genomgång av husförhörslängden ofta
enda sättet att hitta en person. I aktuell husförhörslängd
finns de i Wallby18.

Håbo-Tibble AI-14 sid 165

Statdräng Åke Olsson och hustru Johanna Albertina
Asklund född i Västra Ryd 1830-02-27 alltså samma
uppgifter som i födelseboken. De kom hit 1855 från Bro
(AB). Flyttlängd för aktuell tid saknas för Bro varför
vi chansar i vigselboken19. Vi har en uppgift att de gifte
sig 1854-12-27. De finns med i vigselboken för Bro. De
anges bo i Snyggboda. I Snyggboda i husförhörslängden20

finns de med. Johanna Albertina anges ha flyttat hit från
Stockholm 1851-04-24. Hon anges med rätt födelsedag
och födelseförsamling. Vi har alltså knutit ihop det hela.
Detta är ett exempel på hur årtal, datum och namn
kan ändras då en person flyttar mellan många församlingar och visar hur viktigt det är att försöka följa en
person genom alla kyrkoböcker.

Håtuna AI-16 sid 37

FOTNOTER:
1
Nysätra C:6 (1862-1880) 1864 no 6
2
Nysätra AI:19 (1862-1866) sid 105
3
Nysätra AI:18 (1858-1861) sid 79
4
Nysätra AI:18 (1858-1861) sid 126
5
Giresta C:4 (1811-1861) sid 138 no 5 och 6
6
Giresta AI:7 (1856-1860) sid 10
7
Håtuna B:1 (1844-1860) sid 28 no 22
8
Håtuna AI:16 (1855-1864) sid 37 rad 8-9
9
Västra Ryd CI:4 (1825-1861) 1830 no 5
10
Håtuna B:1 (1844-1860) sid 26, no 60
11
Västra Ryd AI:10b (1822-1831) sid 36
12
Västra Ryd AI:11 (1832-1836) sid 38
13
Västra Ryd AI:11 (1837-1842) sid 38
14
Västra Ryd AI:11 (1837-1842) sid 54
15
Västra Ryd AI:12 (1843-1854) sid 58
16
Västra Ryd AI:12 (1843-1848) sid 58, 30, 23,37
17
Västra Ryd AI:12 (1849-1854) sid 41
18
Håbo-Tibble AI:14 (1854-1858) sid 165
19
Bro EI:1 (1821-1861) 1854 no 3
20
Bro AI:11 (1851-1855) sid 17
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GIDEONSBERGSKYRKAN
avviker från det traditionella

Text och bild: Karin Jyrell

I hägnet av en gammal herrgårdspark
nordost om Västerås centrum erbjuder Gideonsbergskyrkan ”ett stycke
rymd, där livets pulsar slår” som hon
så träffande karaktäriserats.
Det fanns tidigt ett stort behov av
en stadsdelskyrka på Gideonsbergsområdet. Om S:t Olofsgården, som
sedan början av 1950-talet använts
av kyrkan som mötesplats för
Gideonsbergsområdets befolkning
fanns ett allmänt uttalande: ”Man går
ogärna över Bergslagsvägen för att
komma till kyrkan.”
En arbetskommitté bildades redan
den 15 februari 1955 som skulle
diskutera planerna för en kyrka på
området. Tidigt väcktes tanken på en
stadsdelskyrka i den gamla herrgårdsparken.
Planerna antog fastare form senare
under 1955, i och med bildandet av
Stiftelsen Gideonsbergskyrkan. Det
skulle dröja ytterligare 18 år innan
den av Peter Paul Hoffman ritade
kyrkan kunde invigas. Första advent
1973 invigdes Gideonsbergskyrkan
av biskop Sven Silén.

domslokaler med egen ingång från
Hästhovsgatan.
På västväggen, vid entrén, finns
en tegelöppning i ytterväggen som
bildar ett kors. Korset syftar på kärleken till den korsfäste frälsaren.
Kyrkorummet

Koret är vidare än kyrkorummet i
övrigt för att ge plats för körer, musiker, dopsällskap och nattvardsgäster.
Altaret är fristående från väggen
för att prästen skall kunna celebrera
mässan vänd mot församlingen.
Altaret är murat i tegel med en tjock
kalkstensskiva från Öland ovanpå.
Altartavlan ”Härlighetens himmel” är en magnifik vävnad av Birgitta Hagnell-Lindén, som inspirerats
av psalm 202 i 1937 års psalmbok
(76:1 1986) skriven av dåvarande
Söderbärkeherden och Rättviksprosten Samuel Gabrielsson.
Det stilistiska silverkrucifixet är,
liksom dopskålen, komponerat och
tillverkat av Västeråskonstnären och
silversmeden Karlheinz Sauer. Detta
silver är en gåva från makarna Algot
och Esther Eriksson.

Klockstapeln

Klockstapeln är liksom kyrkan, tänkt
att smälta in i omgivningen.
Klockstapeln ska stå där likt en
markering som säger: ”Här står jag
som sammankallar er till gudstjänst”.
I klockstapeln sitter två klockor med
inskriptioner hämtade ur 1937 års
psalmbok.
Storklockan Psalm 380:1 och
Lillklockan Psalm 414:6 (272:1 och
284:6 i 1986 års psalmbok).

Kyrkobyggnaden

Arkitekten Peter-Paul Hoffmans
tanke bakom utformningen, en suterrängbyggnad, är att kyrkobyggnaden
ska smälta in i omgivningen. Kyrkan
är byggd i tegel i varmröd färg och
med inslag av blålaserade träpartier.
Kyrkan har ett öst-väst-orienterat kyrkorum som dominerande
huskropp samt församlingssal och
bibliotek på den övre våningen. På
nedre våningen finns barn- och ung18

Vapenhuset

Det första som man ser när man
kommer in i kyrkans vapenhus är
en bildväv, ”Ljuset – kraftkällan”,
komponerad och vävd av Ingrid
Aronsson, Västerås. Den blå färgen
symboliserar vattnet, källan som
aldrig sinar, den blå och gröna formen ska ge illusion av en famn. Gula
och orange färgtoner symboliserar
värme och ljus som skall vägleda.

Silverkrucifix av Karlheinz Sauer

KÄLLOR:
Jenny Edman:
Beskrivning av
Gideonsbergskyrkan
Håkan Ahlberg och
Staffan Björklund:
Västmanlands kyrkor
i Ord och Bild

Altartavlan
”Härlighetens himmel”,
vävnad av Birgitta
Hagnell-Lindén
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Latin i födelse- och dödböcker
Exempel från Bred C:3 (1764-1790)

Text: Börje Öhrling
Vid denna tidpunkt var det Eric Arnelius som var komminister i Bred. Han var i tjänst
1775-95. I övrigt finns följande att läsa i Sockenkrönikan.
Arnelius var upplänning, född 1727. Fadern var komminister i Norrby. Efter studier i
Uppsala prästvigdes han år 1773 och blev komminister i Bred 1775. Han dog i Edsberga
1795. Död- och begravningsboken förmäler om hans bortgång: ”År 1795 den 13 januari
avled komminister, välvördige och högvällärde Herr Eric Arnelius uti Breds prästgård,
Edsberga, av förkylning och inflammation i en ålder av 67 år.
Arnelius var gift två gånger, först med Maria Fischer, död 1789, sedan med Anna
Acrelia. Barn: Elisabeth, gift med en sadelmakare i Stockholm, Johan Eric, som blev
präst och efterträdde fadern, samt ytterligare en dotter.
Sidan 108

Infantes
Barn

Parentes
Föräldrar

Domus Dies/Baptismi
Patrini
Gård Dopdag Manliga faddrar

Matrini
Kvinnliga faddrar

Sidan 166

Personae
Person
20

Aetas
Ålder

Vitae
Liv

Mors
Död

Sepultura
Begraven

Sepulcrum
Begr.plats

Morbus
Sjukdom

Släktforskardagarna 2011

ANNONS

NORRKÖPING • 26-28 AUGUSTI • LOUIS DE GEER

Välkommen till Norrköping

Staden vid Strömmen

Det unika industrilandskapet i Norrköping utmed vattenfallen i Strömmen vittnar om industrialismens framväxt och betydelse för utvecklingen i Sverige under de senaste 500 åren.

Släktforskardagarna 2011 kommer att äga rum i Norrköping den 26-28 augusti,
mitt i det unika industrilandskapet utmed Strömmen. Louis De Geer konsert &
kongress är namnet på den sammanhållande arenan för evenemangets alla delar;
konferenser, föreläsningar, mässa och måltider.
2011 firar Sveriges Släktforskarförbund sitt 25-årsjubileum, vilket sätter en extra
feststämning på Riksstämman och dagarna i Norrköping
Vårt tema:
Norrköping STADEN VID STRÖMMEN

– industrialismens vagga i Sverige

Passa gärna på att boka en utställningsmonter och hotellrum för er
förening i god tid via vår hemsida www.sfd2011.se
Där kan ni också fortlöpande följa framväxten av program och innehåll.
Arrangör är Släktforskarna i Norrköping i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund

För mer infor mation: www.sfd2011.se
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Blandat

Denna gång har vi hämtat Blandat från internet.

Genealogiska
Föreningen

ARKIVDIGITAL
I dag finns nästan hela Sveriges äldre
kyrkoböcker tillgängliga (från äldsta
tid till 1894) utom delar av Östersunds och Visbys landsarkivområde
(Jämtland och Gotland). Fotograferingen på dessa arkiv pågår nu för
fullt. De första församlingarna finns
redan tillgängliga i ADOnLine2.
De för oss tillgängliga moderna
kyrkoböckerna (1895-1939) där
ingen sekretess finns är färdiga för
Kalmars, Kronobergs, Jönköpings
och Östergötlands län. Värmland är
snart också klart. Resten av landet
kommer att fotograferas så snart
materialet blir tillgängligt.
Bouppteckningar från äldsta tid
till 1900 är klara för följande län:
Gävleborg, Göteborg och Bohuslän,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg,
Skaraborg, Värmland, Västerbotten,

Västernorrland, Älvsborg, Örebro
och Östergötland samt Åland.
Bouppteckningar från äldsta tid till
1800 är klara för följande län:
Blekinge, Halland, Kopparberg,
Kristianstad, Malmöhus (utom Malmö stad), Norrbotten, Södermanland,
Uppsala och Västmanland. Vi håller
på att fotografera bouppteckningar
till 1900 även för dessa län.

Nu har det blivit enklare att komma
igång att släktforska och hitta de första uppgifterna om dina förfäder som
underlättar när du sedan vill fortsätta
forska vidare bakåt i tiden. För första
gången har uppgifter om svenskar
som fötts mellan åren 1880-1920
namnindexerats och gjorts sökbara
på Internet. Det handlar om mer än
5,6 miljoner födslar som har indexerats på barnets förnamn, födelsedatum, födelseförsamling samt föräldrarnas namn och ålder och som nu
finns tillgängliga med abonnemang
hos Ancestry.
Du kan prova att söka dina förfäder på:

Det material som namnindexerats
är uppgifter om födslar från det så
kallade SCB-materialet. SCB-materialet innehåller avskrifter av kyrkböcker avseende födda, vigda och
döda. Enligt en bestämmelse från
1860 skulle avskrifter av alla uppgifter om födslar, vigslar och dödsfall
skickas in till Statistiska Centralbyrån för att användas för statistik.
Detta är indexerade uppgifter och
det kan därför förekomma felaktigheter. Ancestry rekommenderar
därför att du alltid kontrollerar det
indexerade materialet mot originalkällan.

http://search.ancestry.se/search/
db.aspx?dbid=2262
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Domböcker

På Landsarkivet i Vadstena har vi
börjat fotografera de så kallade renoverade domböckerna som finns
i Göta Hovrätts arkiv. Detta är renskrivningar av de vanliga domböckerna och de brukar oftast vara lite
mer lättlästa. De äldsta till omkring
1700 är tillgängliga för hela Göta
Hovrätts område.

GF sjösatte våren 2010 projektet Inrikes pass för upprättande av en digital bilddatabas och ett namnregister
till arkivhandlingar rörande inrikes
resor. Arkivmaterialet är relativt outforskat och innehåller mängder med
spännande uppgifter om våra anfäder
och anmödrar. Det är frågan om listor på utfärdade pass - passjournaler
- det är frågan om passansökningar,
dagböcker från gästgiverier m.m.
I passjournalerna är namn och yrke,
resmål, avreseort, väg som personen
måste färdas samt utseende några av
de grundläggade uppgifter som finns
nedtecknade.
I Sverige har vi utfärdat pass för
inrikes resor sedan Gustav Vasas tid
och fram till 1860. Det var statsmakten som ville ha kontroll på sitt
folk och dess resande. Orsakerna
varierade i olika tider, från början
var det för att allmogen skulle kunna
urskilja dem de var skyldiga ställa
upp med skjutshästar för. Men senare
var det huvudsakligen för att man
ville ha kontroll på handeln och att
man ville motverka kringstrykande
av löst folk.
Inrikes pass utfärdades huvudsakligen av landskanslierna (nuv.
länsstyrelserna) och magistraterna.
Efter kunglig förordning 1812 med
skärpta krav inrapporterades dessa
till Justitiekanslern. Det är dessa
senare handlingar som nu GF har
börjat fotografera och lägga ut på
medlemssidorna.

Digitala
forskarsalen
Skanning av det yngre kyrkoarkivet
(1894-1940) för Södermanlands län
är klar. Nu arbetar vi med Östergötlands län.
Folkräkningen 1910 har uppdaterats med 175 936 poster fördelade på
87 församlingar i 3 län; Stockholms
län (46 förs), Uppsala län (36 förs.)
samt Västernorrlands län (5 förs.)
Databasen uppdateras kontinuerligt med nya församlingar i den takt
och ordning dessa blir färdigställda.
Skanning av mantalslängder för
Stockholms stad fortgår. Längderna
som skannas omfattar åren 16521915 (perioden 1830-1860, endast
vart femte år). Skanningen har nu
kommit fram till 1894 och beräknas
helt klar under andra kvartalet 2011.
Vi kommer även att skanna en del
sökregister som finns till materialet.
Det finns ett mantalsregister för åren
1800-1883 på Stockholms stadsarkivs hemsida. De skannade volymerna återfinns i arkivet Överståthållarämbetet för uppbördsärenden.
Boskapslängder som täcker åren
1630 till 1642 är ett kompletterande
skattematerial som täcker perioden
mellan Landskapshandlingarna och
Mantalslängderna. Dessa är nu skannade.

Första konsulatsarkivet

Är du Röttervän, och har en pågående betalningsperiod, har du nu tillgång
till förbundets nya databas. På vänstermenyn på startsidan finns en länk under Logga in. Alla användare har en egen sida med sina uppgifter, samt vilka
databaser som för tillfället är tillgängliga. I dagsläget finns Medborgarskapshandlingarna. Senare kommer flera databaser att bli tillgängliga.
Du som inte är Röttervän blir det enklast via Rötterbokhandeln.
Resa till Estland 14-18 september

Sveriges Släktforskarförbunds medlemmar är välkomna att följa med på en
jubileumsresa med Roland Sandberg, välkänd expert på stormaktistidens
soldat- och militärhistoria och baltikumkännaren Ola Olsson som ciceroner.
På resan tar vi del av svenska spår i Estland, får specialföreläsningar om
släktforskning och om soldatfamiljernas liv under den karolinska tiden. Vi
följer i fotspåren av de indelta soldaterna i Karl XII:s armé på deras marsch
mot slaget vid Narva.
Frågor om resan & anmälan: www.herodotos.se
Handbokserien

I augusti kommer böckerna Kartforskning och Källhänvisningar, som kompletterar de tidigare utgivna Emigrantforskning och Fader okänd. Medlemspriset är 195 kr/st. För att slippa porto och expeditionskostnader kan du
beställa böckerna via klubben, så inhandlar vi dom på Släktforskardagarna i
Norrköping.

Det går fortfarande att abonnera på Genline och använda dess sökprogram
FamilyFinder trots att Ancestry nu är ägare till företaget. FamilyFinder har
mer finesser och är lättare att använda än motsvarande program hos Ancestry.
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Västerås Släktforskarklubb

Släktforskardagarna i Norrköping 26-28 augusti hålls i Louis de Geer konsert & kongress.
Onsdag 7/9 och torsdag 15/9 kl. 10-12
Studiebesök på Stadsarkivet. Samling i Stadshusets reception. Max 15 deltagare per gång.
Anmälan senast 4/9 till Kerstin Andersson, tfn 021-24658. e-k-k-a@telia.com
Lördag 17/9 kl. 18-21
Ingen föranmälan.

Kulturnatt
Klubben bemannar släktforskarrummet i Stadsbiblioteket. Vi visar
hur man forskar i olika databaser.

Onsdag 5/10 kl. 18
Hörsalen på Stadsbiblioteket.
Ingen föranmälan.

Min familj i Finlands historia
Antikvarie och museipedagog Stina PalmbergEriksson från Södermanlands museum föreläser.
”Inte bara krig och elände utan även intressanta
upplevelser i imperiet Ryssland”.

Ett arrangemang med stöd från
Sveriges Släktforskarförbund.

Torsdag 13/10 kl. 18
Lykttändaren, Kyrkbacks gården, V:a kyrkogatan 8.
Anmälan senast 9/10 till
Karin Jyrell, tfn 021-84 15 88
karin.jyrell@tele2.se

Historiska kartor
Lantmätare Lars Envall berättar om historiska kartor
med koppling till boende i byarna.

Torsdag 27/10 kl. 18
Wallinsalen, Kyrkbacksgården, V:a kyrkogatan 8.
Anmälan senast 23/10 till
Ingemar Widestig
tfn 0220-127 90
ingemar.widestig@telia.com

Ingemar Widestig förmedlar släktforskartips
Vi kommer att ge både praktiska tips och tips om
databaser och källor. Du kan också själv ge dina
bästa tips.

Lördag 12/11 kl. 12-16, Arkivens dag
Karlsgatan 2, Eventuell föreläsare meddelas senare via e-mail och på vår hemsida.
Torsdag 1/12 kl. 18
Wallinsalen, Kyrkbacksgården, V:a kyrkogatan 8.
Anmälan senast 27/11 till
Sven Olby, tfn 021-204 94
sven.olby@telia.com

Lagar och förordningar vad gäller kyrkogårdar
och gravstenar.
Ordföranden i Västerbergslagens släktforskare
Jan-Henrik Marinder berättar.

Torsdag 8/12 kl. 17.30. Information för nya medlemmar. Separat inbjudan.
Jourhavande släktforskare
Onsdagarna 28/9, 19/10, 9/11 och 23/11 klockan 15-18 kommer det att finnas hjälpande händer i släktforskarrummet på Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du skriver ditt namn och vad du vill ha hjälp med.
Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare.
Västerås Släktforskarklubb • Arosiana nr 2-2011

