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Forum ....................................................

Nina Benner-Andersson ..........................

Axel Rydin, Västeråsfotograf ...................

Anna Gustava Börjesson .........................

Bildsidan ................................................

Förbered din släktbok .............................
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Läsövning ...............................................

Namnindexerade födelseuppgifter ..........

Program .................................................

OMSLAGSBILD: Orvar Asplund  visade släktboken 
”Ginmanstrappan” om släkten Ginman på hans 
morfars sida vid klubbmötet 20/2. Boken är fram-
tagen av Margareta Ginman. Foto: Sven Olby. 

Färjkarl på Ängsö, sidan 18.
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nder hösten och vintern sitter vi vid våra datorer 
och letar i olika arkiv. Intressanta och spännande 
fakta kommer säkert upp. Det går också att 
forska på annat sätt; vi kan t.ex. resa runt i 
sommar och besöka våra anfäders boställen. Då, 

när vi ändå har kommit iväg, så jäkta inte vidare. Leta efter små 
loppisar att ströva runt i. Dyk ned i lådor med gamla vackra, skrivna 
vykort. Det fi nns viss chans att du hittar kort från orten med namn 
som du känner till!

Efter årsmötet den 20 mars konstituerade sig styrelsen. Ny vice 
ordförande är Lars Berglöf. Ingemar Widestig fortsätter med sina 
uppdrag som ledamot i styrelsen och i redaktionen.  

Västerås Släktforskarklubb ordnar bussresa till släktforskar-
dagarna i Karlstad söndagen den 31 augusti till subventionerat 
pris; medlemmar 100 kr inkl. inträde och medföljande icke 
medlemmar 150 kr. Bindande anmälan senast 8 augusti till 
Lennart Andersson (se sidan 24). Avresa från parkeringen vid 
Vallby friluftsmuseum kl. 06.30. Samling kl. 06.15. Hemresa kl. 
16.15 från Karlstad. Vi beräknas vara tillbaka vid Vallby kl 18.30. 
Gå in på www.sfd2014.se för att se vilka föreläsningar och annat 
som erbjuds. Betalning före 20 augusti via plusgiro 96054-2 eller 
bankgiro 5481-4843. Ange namn och adress vid betalningen. Vi 
ser fram emot en trevlig heldag i släktforskningens tecken!

På förbundets bokhandel fi nns just nu en bok, Den nya världen 
- Utvandringen till Amerika I. Där fi nns också ett förhandstips 
om en bok som kanske redan fi nns att köpa när denna tidning 
har kommit ut, Anor från landsvägen. Kolla dem! Länken till 
bokhandeln fi nns på vår hemsida.

U

Vi har satt ”lokal prägel” på Arosiana med bilder i sidhuvudet. 
Tyck gärna till om det genom att e-posta till mig!PS

ya medlemmarN
hälsas välkomna

Börje Lind
Kaserngatan 75, Västerås

Folke Klint 
Packhusgatan 4, Västerås

Kerstin Lindblad 
Skälbygatan 182, Västerås

Stig Lundqvist 
Kakelgatan 5, Västerås

Ingemar Björklind
Norra Särlagatan 1 A, Västerås

Anette Wennerström
Soldatgatan 16, Västerås

Sune Wilhelms 
Åland

Ove Berg
Djäknebergsgatan 3 A, Västerås

Torsten Vallenius
Släggkastargatan 10, Västerås

Sylvia Lambertini
Övre Kungsgatan 8, Västerås

Rose-Marie Rosenberg 
Gransångargatan 24, Västerås

Anders Käll
Ringduvegatan 55, Västerås

Kerstin Modigh 
Stafettgatan 73, Västerås

Elisabet Eriksson
Tornsvalegatan 21, Västerås

Kerstin Andersson
Ringduvegatan 79, Västerås

Sonja Hamrén
Lövhagsgatan 73, Västerås

Inge & Cate Larsson
Bessemergatan 103, Västerås

Arosiana 2-2014



4 5Arosiana 2-2014

Det här är berättelsen om Nina och 
samtidigt en berättelse om Sverige 
och om en viktig period i vårt lands 
utveckling mot en demokrati. I början av 
1900-talet förändrades Sverige från ett 
jordbrukssamhälle, där få bestämde och 
få hade rösträtt, till ett industrialiserat 
land med allmän och lika rösträtt. 
Rösträttsfrågan var viktig och debatterades 
under lång tid i alla delar av samhället 
på alla nivåer. Man kan ur det myller 
av människor som skapar historien 
urskilja några som verkligen var med 
och påverkade och gjorde skillnad. Nina 
Benner-Andersson var en sådan människa. 
Hon stred för lika rösträtt och hon var den 
första kvinnan i Västerås stadsfullmäktige. 
Vilka var hennes drivkrafter? 

På Arkivens dag i november 2013 berättade Johan Andersson från Stadsarkivet om 
Nina Benner-Andersson, som var den första kvinnliga ledamoten som blev framröstad 
i Västerås stadsfullmäktige 1912. Johan är medlem i Västerås Släktforskarklubb.
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Nina Benner-Andersson

Text:	Johan	Andersson

Magnus Åhlander Fanjunkare, 
kamrerare 
• 1831-08-14 i Hajum, Krokstad (O)
† 1875-07-17 i Malmö entralfängelse (M)

Johanna Carolina Nilsson 
• 1842-10-05 i Norra roten nr 
9, Landskrona (M)
† 1883-10-13 i nr 20, Lund (M)

Anders Fredrik Åhlander 
Fältväbel, fanjunkare, 
arrendator 
• 1797-12-17 i Harska, Håby (O)
† 1859-10-05 i Uddevalla (O)

Maria Henrietta Forsström 
• 1804-05-23 i Lyse (O)
† 1879-02-01 i Petersberg, 
Rörby sörgård, Tossene (O)
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Nils Nilsson 
Handlare, folkskollärare 
• 1811-09-10 i Tofta nr 9, Tofta (M)
† 1887-03-26 i nr 80-83 A, Lund (M)

Fredrika Karolina Lindström 
• 1814-10-11 i Jämshög (K)
† 1878-07-21 i Folkskolan, 
Östra roten, Landskrona (M)

Nina Amanda Konstansia Andersson,
född Åhlander 
• 1865-05-30 i Landskrona slottsförsamling (M)
† 1947-03-26 i Västerås (U)
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n späd flicka kommer till 
världen en ovanligt varm men 
molnig majdag tisdagen den 

30 maj 1865 i Landskrona. Hennes 
skrik ekar från sängkammaren ut 
bland valven i Landskrona citadell. 
Kanske hörs de ända bort till straff-
fångarnas celler. Två månader för 
tidigt har hon kommit och väger inte 
mer än 2 1/2 skålpund (1 kg). Vag-
gan förblir oanvänd, istället bäddas 
det för den nyfödda i kakelugnens 
nisch.

Barnet överlever trots en för tidig 
födsel och döps till Nina Amanda 
Konstansia. Hon bor som liten på 
fängelset i Landskrona, där hennes 
far, Magnus Åhlander, är kamrer. 
Men lyckan får ett abrupt slut när 
fadern döms till fängelse för för-
skingring. 

Familjen sjunker på den sociala 
stegen och de får det svårt ekono-
miskt. Nina och hennes tre yngre 
syskon flyttar med sin mamma Caro-
lina till Lund. Carolina försörjer sig 
och barnen som spisvärdinna för 
Lunds studenter. Nästa tragedi inträffar 
då Nina är arton år. Modern drabbas 
av långvarig sjukdom och avlider 
bara 41 år gammal. Nina blir myndig 
1886 och lämnar då sina syskon och 
Lund för att flytta till Stockholm. 

Nina är 21 år när hon flyttar till 
Stockholm och bosätter sig i ett 
hus på Upplandsgatan. Där finns 
det nyöppnade Drottningens sjuk-
sköterskeskola som senare blev 
Sophiahemmet. Nina utbildar sig här 
till sjuksköterska. Det var ett av få 
yrken vid denna tid som var accepterat 
för borgerliga kvinnor. Ninas yrkes-
val grundar sig sannolikt i hennes 
starka sociala intresse, vars ursprung 
utan tvivel finns i de svårigheter 
som familjen drabbades av under 
hennes uppväxt. Nina arbetar vid 

Sophiahemmet ett par år och flyttar 
sedan till Stora Tuna i Dalarna. Där 
arbetar hon som sjuksköterska vid 
en sjukstuga för järnverkets arbetare. 
Mötet med sjuka och nödställda gör 
att hennes sociala patos växer. Enga-
gemanget för fattiga och behövande 
kom att prägla hela Ninas liv. 

Nina träffar Gustaf Andersson 
som är ingenjör. Gustaf kommer från 
Karbenning i Västmanland och Nina 
och Gustaf gifter sig i oktober 1893. 
Hennes yrkeskarriär tar slut genom 
giftermålet. Familjen bosätter sig 
några år i Norrbärke, men flyttar sedan 
till Ödeborg i Dalsland, där Gustaf är 
förvaltare på bruket. Familjen har nu 
utökats med fyra söner. 

Vid årsskiftet 1905/06 flyttar 
familjen till Västerås, där Gustafs 
bror och farbror bor sedan tidigare. 
Man bosätter sig här i ett nybyggt 
hus, med adress Domkyrkoespla-
naden 13 i hörnet av denna gata och 
Östra kyrkogatan. Huset revs 1968. 
I Västerås grundar Gustaf och hans 
farbror företaget Tekniska Bygg-
nadsbyrån. Familjen utökas med 
ytterligare en son, Tord. Nina enga-
gerar sig genast i stadens förenings-
liv. I nykterhets- och kvinnoorganisa-
tionen Vita bandet och i dess barn-
hem Sparvboet blir hon ordförande. 
Hon är dessutom styrelsemedlem i 
Västerås fosterländska kvinnoför-
bund. Äldste sonen Gustav Helge var 
svårt sjuk i tbc och Nina engagerar 
sig därför även i Västerås stads för-
ening mot tuberkulos .

Den 13 oktober 1906 bildas i 
Västerås Föreningen för kvinnans 
politiska rösträtt av 67 kvinnor, 
däribland Nina. Liknande föreningar 
fanns över hela landet. Föreningen 
driver ett intensivt arbete med namn-
insamlingar och upprop, påtryck-
ningar mot riksdagsmän och partier 

samt anordnar kurser i kommunal-
kunskap. Allmän och lika rösträtt för 
kvinnor på riksnivå är det stora målet 
för föreningen, men mycket arbete 
bedrivs även lokalt. 

I valen till kommunal-/stadsfull-
mäktige fick kvinnor rösta redan 
från början, år 1863. Det gällde dock 
enbart ogifta kvinnor som betalade 
skatt till kommunen. 1906 tilläts 
även gifta kvinnor rösta och 1910 
var kvinnor för första gången valbara 
till stadsfullmäktige. 37 kvinnor in-
valdes över hela landet men ingen av 
kandidaterna i Västerås. 

Stadens politiskt aktiva kvinnor går 
1912 ihop om en gemensam kandi-
datlista, som har partibeteckningen 
”Kvinnorna”. Nina är nyvald ordfö-
rande i FKPR [Föreningen för kvin-
nans politiska rösträtt, red. anm.] och 
hon utses till förstanamn på listan. 
Valet den 4 december 1912 är en 
framgång och Nina blir som första 
kvinna framröstad som ledamot i 
Västerås stadsfullmäktige.

Nina är ensam kvinna under 
hela sin tid i stadsfullmäktige. Av 
protokollen att döma spelade hon en 
ganska tillbakadragen roll på mötena. 
Men i de sociala frågorna, som låg 
henne varmt om hjärtat, är Nina 
framträdande. 

1915 motionerar Nina om att 
staden ska inrätta en så kallad 
”Mjölkdroppe”, där spädbarn skulle 
få mjölk om de inte kunde ammas. 
Nina väljs 1916 om som ledamot. 
1917 blir hon suppleant i Livsmedels-
nämnden. Samma år föreslår hon 
åtgärder mot den akuta livsmedels-
bristen, bl.a. ett kommunalt folkkök 
för ogifta arbetare. 1918 motionerar 
Nina om att inrätta en kommunal 
tvättstuga. Detta år blir hennes sista 
i stadsfullmäktige. Gustaf avlider i 
februari efter lång tids sjukdom och 

E
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Nina säger upp sin plats vid årets 
slut. 

Gustaf avlider 1918 och Nina 
blir änka. Tillsammans med sönerna 
fl yttar hon sedan från Västerås till 
Stockholm. Under en längre tid bor 
hon i en villa i Äppelviken i Bromma. 
Ninas intresse för samhällsfrågor 
upphör inte genom fl ytten. 1932 
går hon med i den kristna kväkar-
rörelsen. Inom kväkarna är män och 
kvinnor jämställda, vilket borde ha 
tilltalat Nina. Under två år var Nina 
clerk/ombud, en slags sekreterare, 
inom kväkarrörelsen. Emilia Fogel-
klou, även hon kväkare, minns Nina 
som ”vår kära ålderspresident, med 
sitt vita hår och sin unga, tindrande 
ögon”. 

Nina var inte bara modern i sitt 
tänkande, hon var även före sin 
tid inom andra områden. Redan på 
1920-talet hade hon bil. Men sonen 
Leif körde ovarsamt, så försäkrings-
bolaget sade upp försäkringen och 
bilen såldes. Ninas sondotter har 
även berättat att Nina hade möbler i 
ren funkis med ben i rostfritt, vilket 
var ovanligt på den tiden. 

Nina var engagerad i fl era för-
eningar inom freds- och kvinno-
rörelsen. Bl.a. var hon suppleant i 
Frisinnade kvinnors Riksförbunds 
verkställande utskott fram till 
1925. Under 1920-talet ledamot i 
Skyddskommittén inom Bromma 
församling under Allmänna skydds-

föreningen i Stockholm (en välgö-
renhetsförening). Nina var ledamot 
i Frisinnade landsföreningens för-
troenderåd i mitten av 1920-talet. 
Frisinnade landsföreningen var ett 
liberalt politiskt parti. Det bildades 
av bland andra Gustav Rosén och var 
till stora delar en omorganisation av 
Sveriges Allmänna Rösträttsförbund. 
Partiet splittrades 1923 på frågan om 
spritförbud då förbuds-motståndarna 
bröt sig ur partiet och bildade Sveriges 
liberala parti. Frisinnade landsför-
eningen slogs 1934 samman med 
Sveriges liberala parti under nam-
net Folkpartiet. Ledamot 1924-25 i 
styrel sen för Stockholms Nykterhets-
vänliga Medborgarförening.

Den 28 april 1915 samlades 
1136 kvinnor från både neutrala och 
krigförande länder i Haag. Kongres-
sens syfte var att protestera dels mot 
kriget som rasade i Europa och dels 
mot kvinnors uteslutande från poli-
tiken. Under kongressen togs det 
fram förslag på åtgärder för att avsluta 
stridigheterna samt för att förhindra 
krig från att bryta ut i framtiden. 

Detta lade grunden till Women´s 
International League for Peace and 
Freedom – i Sverige Internationella 
kvinnoförbundet för fred och frihet. 
Sveriges delegation på tolv personer 
hade med sig en namninsamlingslista 
bestående av 27 000 underskrifter 
med syfte att stödja kongressen. 

Kongressen innehöll kortsiktiga Vigselakten.

mål för att få stopp på kriget, lång-
siktiga nedrustningsplaner samt krav 
på ökad jämställdhet mellan kvinnor 
och män och mellan stater. Från 
varje deltagande land tillsattes en 
kommitté som skulle driva organisa-
tionens politik. Den svenska kommit-
tén bestod av Matilda Widegren, 
Ellen Palmstierna, Anna Lindhagen, 
Anna Kleman och Nina Benner-
Andersson. Kongressens andra möte 
1919 kritiserade första världskrigets 
fredsfördrag hårt då det enligt dem 
innehöll alltför många element av 
hämnd. Under detta möte beslutade 
kongressen att bli permanent samt att 
ett högkvarter förläggs i Genève.  

Stora sessionssalen i Västerås rådhus. Fotograf okänd. Parti av Fiskartorget
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   Västeråspolitikens ålderman, läroverks-
adjunkten Bernhard Fjellman reser sig upp 
för att hälsa de 34 närvarande ledamöterna 
välkomna till 1913 års första sammanträde: 
”Herrar Stadsfullmäktige...” 
Fjellman inser sitt misstag: 
”... och fru Andersson!” 

Fotografi från omkring 1875. 
Nina är flickan stående högst upp till vänster. 
Bredvid henne står systern Andrea. Framför 
dem sitter modern Carolina och mormodern 
Fredrika. Systern Magnhild sitter på golvet och 
brodern Hilmer står till höger. 
Fotograf okänd. Bildkälla: Kerstin Benner 

Fotografi från omkring 1903. Gustaf och 
Nina tillsammans med sönerna.

Ninas fem söner ca 1909.

De svenska delegaterna till fredskongressen 1915 
i Haag. Nina Andersson vid pilen.
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Fotografen Axel Rydin (1830-1912) var den förste foto grafen som tog sin kamera utanför 
foto ateljén, det var mellan 1866 och1869. På den här tiden hade fotograferna enbart våta 
plåtar, glasplåtarna penslades med fl ytande emulsion bestående av silversalt och kollodium. 

Silverföremål kan ju oxideras och bli svarta. En liknande process skedde när fotografen 
tog bort locket från kameran och solljuset träffade silversalterna på glasplåten. Då blev de 
ljusa partierna, som himmel, mer svarta på glasplåten.

Efter att de belyst utifrån genom kameralinsens hål var fotograferna tvungna att fi xera 
glasplåten i natriumtiosulfat i ett rullande mörkrum. Fotografen Ernst Blom (1877-1954) 
sade i intervju för Västmanlands Folkblad 1937:

– Så sent som några år före det jag började yrket [1895] fi ck fotograferna behandla plåten 
högst tio minuter före exponeringen. Den gjordes då ljuskänslig genom ett silverbad. Där-
för fi ck fotograferna ha med sig en liten vagn, i vilken plåtarna kunde behandlas. 

Axel
Rydin
tog
de
äldsta

bilderna
av
Västerås


Text:	Jouni	Tervalampi

Den äldsta kända stadsbilden är tagen 
av Alex Rydin och är fotograferad från 
rådhusets andra våning över Fiskartorget 
upp emot Stora Gatan och domkyrkan. 
Det är en sommarbild. I förgrunden ser vi 
två träd i blom före bron över Lillån och 
längre upp emot Prins Wilhelms torg ser 
vi trähus på höger sida om torget. Det är 
samma trähus vi ser på en litografi  av J.C. 
Berger över Svartån och Prins Wilhelms 
torg från ”Sverige framställt i tafl or” från 
1850-1856.

 Det innebär att fotografi et är taget före 
sommaren 1867. Då invigdes stenhuset 
som inrymde Mälareprowinsernas En-
skilde Bank i hörnet Stora gatan och Prins 
Wilhelms torg. Den 9 februari beslutades 
att man skulle bygga Mälareprowinsernas 
Enskilde Bank. Det skulle stå klart den 1 april. 
Invigningen sker den 26 juni samma år.

Bildkälla: 
Advokat Nymans samling (AdNy0052), Västerås 
Stadsarkiv. Fotografi et fi nns även som visitkort 
på Västmanlands Läns Museum

Det äldsta fotografi et från Västerås 1866.

Axel Rydin 
Född i Borås 1830.  Flyt-
tade till Västerås 1858 
som 28-åring. När han 
fl yttade till Västerås 
1858 fi ck han arbete 
som skrivare på slottet. 
När Axel Rydin fi ck som 
32-åring tjänst som 
landskanslist på Väs-
terås slott hade han råd 
att bli fotograf i Väs-
terås december 1862. 
Dagen före Luciadagen 
1862 öppnar Alex Rydin 
en ateljé vid Edströmska 
gården vid Stora Gatan 
58 i Västerås. Han hade 
öppet fyra dagar i veck-
an, måndag, onsdag, 
torsdag och lördag. Öp-
pettiderna från klockan 
10 på förmiddagen tills 
mot kvällningen. Verk-
sam december 1862 
– mars 1870, enligt 
annonser i VLT.  Flyttade 
till Sala 21 mars 1870 
då han fi ck tjänst som 
länsman i Salabergs-
Väsby länsmandistrikt. 
Det blev slutet på Axel 
Rydins fotografkarriär, 
då han lade ned ateljén 
i Västerås. Axel Rydin 
kunde aldrig enbart leva 
som fotograf utan hade 
två arbeten.

1858-1862. Skrivare. 
1862 -1866. Kanslist 
och porträttfotograf.
1866-mars 1870. Läns-
man, porträttfotograf 
och landskapsfotograf.
Mars 1870. Länsman i 
Salabergs-Väsby läns-
mandistrikt.
Vald som bankdirektör i 
Sala 1871.
Död i Sala 1912.

Gift 1864 med Emilie 
Charlotta Holmén. Tre 
barn: Oskar Georg, 
född 1865, Emmy, född 
1867 och Hilda, född 
1868.
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I Advokat Nymans samling (AdNy0042) på Västerås Stadsarkiv finns en bild som på grund 
av kornigheten i fotografiet liknar de kabinettsfotografier som Axel Rydin har tagit från Stora 
Torget och Bondtorget.

Fotografen Axel Rydin har stått med ryggen mot Bergslagstullen vid Skvallertorget, som 
låg vid korsningen Stenläggaregatan (Kopparbergsvägen) och Utanbygatan, och fotograferat 
söderut någon gång mellan 1866 och 1869. Tullen hade många namn som Bergslagstullen, 
Gamla tullen, Kopparbergstullen och den gick även under Smedjetullen då Smedjegatan låg 
ett stenkast från Skvallertorget.

På bilden ser vi den äldsta bilden på Tenngjutargården som idag finns på Vallby frilufts-
museum. Det är det andra huset till vänster. Det höga huset med adress Smedjegatan 1 längst 
ned på bilden efter Kopparbergsvägen är hörnhuset där gamla Folkets hus ligger idag i 
hörnet Smedjegatan och Kopparbergsvägen. Mellan Smedjegatan och Skvallertorget låg en 
källpump innanför husen. Förklaring till ”Skvallertorget” förstår vi när vi läser Ernst Wester-
bergs minnen vid källan och Skvallertorget på Kopparbergsvägen i hans barndoms Västerås 
på 1870-talet i boken Arosian V (1932):

– Jag hämtade i stället vatten vid en pump bortåt Kopparbergstullen … I köket tog jag två 
kopparflaskor med lock, fick ett ok på nacken, hängde kärlen i krokarna och satte i väg. 
Det tog ibland flera timmar, ty när man väl kom dit, så kunde pigor och lärpojkar och 
gummor stå i kö och vänta, tills turen kom. Man pratade och skrattade och hade roligt, 
jag hängde av mig oket och satte mig på en kopparflaska med spetsade öron.

På bilden ser vi att det nyss har regnat och Kopparbergsvägen är som en leråker. Vi ser 
en man som går längs efter husväggen på den smala trottoaren. Mannen längst till höger går 
över en vattenpöl då vi ser hur han speglas i vattnet. Han bär på en hink. Kanske har han 
hämtat ett spann vatten vid källan. 

En regnig dag vid Skvallertorget

Advokat Nymans 
samling på Västerås 
Stadsarkiv
Advokat Ruben Nyman 
samlade på äkta foto-
grafier redan på 1920-
talet och i samlingen 
finns originalkopior på 
de äldsta stadsbilderna 
fotograferade av Axel 
Rydin (1830-1921) och 
Olof Wiklund (1841-
1884). De var inglasade 
och upphängda i advokat 
Nymans kontor. Sam-
lingen finns förvarad på 
Västerås Stadsarkiv

Smedjegatan

Tenngjutaregården
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Anna Gustafva Börjesson, född 
1870-07-13, emigrerade från Gäl-
linge (N) 1893-03-29 till Amerika, 
allt enligt Gällinge AI:6 (1881-1890) 
sid 14. Hon hade kommit från Göte-
borg 1890. Var hon var född anges 
inte, inte heller från vilken Göte-
borgsförsamling hon kom. Infl ytt-
ningslängden visar att hon kom till 
Gällinge 1890-04-25 från Göteborg. 
Gällinge B:1 (1874-1894) 1890 nr 5. 

Anna Gustafva fi nns med i Emibas 
(bild 1). Där anges att hon är född i 
Gällinge. Det fi nns endast en Anna 
Gustafva Börjesson i Emibas. Var 
föddes hon? Gällinge som Emibas 
anger stämmer inte. Hon fi nns inte 
med i födelseböckerna. Hon kom 
till Gällinge från Göteborg 1890 och 
fi nns på samma sida som Börje Mag-
nusson. Gällinge AI:6 (1881-1890) 
sid 14. 

I Gällinge AI:5 (1861-1870) 
sid 9 fi nns en son till Börje Magnus-
son, Gustaf Börjesson, som varit i 
Göte borgs domkyrkoförsamling och 
sedan fl yttat tillbaks till Göteborg 
1865. Kan det fi nnas en koppling 
med tanke på efternamnet?

Jag chansar på Göteborgs dom-
kyrkoförsamling och hittar en Anna 
Gustava i Göteborgs Domkyrkoför-
samling C:12 (1865-1871) no 628. 

Hon är oäkta och efternamnet stäm-
mer inte men eftersom födelsedatum 
stämmer så fortsätter jag (bild 2).

Jag hittar modern Christina 
Håkans son och Anna Gustava i 
Göte borgs Domkyrkoförsamling AIa:
5 (1847-1883) sid 302 (Enligt hän-
visningen i födelseboken B 302. På 
bokryggen står Litt B, det är troligen 
det som B syftar på. Notera att dessa 
husförhörslängder är uppgjorda i 
bokstavsordning.). Christinas man 
hade dött i januari 1869 och modern 
Christina dog 1 november 1882.

För att hitta Anna Gustavas vidare 
öden går jag nu till Folkräkningar i 
Riksarkivet och söker enligt bild 3.

Jag får träff på fyra varav, en är 
intressantast. 

Anna Gustafva
Folkräkningar (Sveriges befolkning) 
1880
Namn Anna Gustafva
Hemförsamling Göteborg Stadens 
Rote 12
Hemort Hus n:o 11 B Nyfi keliden
Födelseår 1870
Födelseförsamling Göteborg Göte-
borgs- och Bohuslän
Civilstånd Ogift
Kön Kvinna
Familjeställning Dotter

Om hushållet
Fam. nr 1 Börjesson, Gustaf, f. 
1837 i Gällinge Hallands län, 
Arbets karl
Börjesson, Olena, f. 1849 i Tegneby 
Göteborgs- och Bohuslän

Personer i hushållet
Emil Emanuel, f. 1874 i Göte-
borg Göteborgs- och Bohuslän
Frits Wilhälm, f. 1878 i Göteborg 
Göteborgs- och Bohuslän
Anna Gustafva, f. 1870 i Göte-
borg Göteborgs- och Bohuslän
Amanda Josephina, f. 1876 i 
Göteborg Göteborgs- och Bo-
huslän

Här fi nns en koppling till Gustaf 
Börjesson från Gällinge. Hon anges 
som dotter! Men var i Göteborg är 
detta?

För att lättare hitta något av 
barnen i födelseboken, och den 
vägen hitta familjen, vill jag ha 
tag på födelsedatum. Jag går till 
Sveriges dödbok 1901-2009 och 
söker (efter några andra försök) 
på Amanda Jose fi na (kryssar för 
båda namnen) och 1876 samt född 
i Göteborgs- och Bohus län, väljer 
den som är född i domkyrkoför-
samlingen och får ett födelsedatum 
1876-08-26.

Varifrån kom Anna Gustava Börjesson?
Text:	Ingemar	Widestig

Bild 3.

Bild 2.

Bild 1.

Bild 6.
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I Göteborgs Domkyrkoförsamling 
C:13 (1872-1877) Bild 395 hittar 
jag Amanda och med hjälp av hän-
visningen där familjen också i Göte-
borgs Domkyrkoförsamling AIa:12 
(1873-1883) sid 169. Men här fi nns 
ingen Anna Gustava! Men familjen 
har fl yttat till Pauli 83 1/5.

Men det fi nns ingen Pauli för-
samling i Göteborg enligt Arkiv 
Digital. Efter lite letande förstår jag 
att Pauli är detsamma som Göteborg 
Gammelstads församling. (Här kan 
man också ta hjälp av Skatteverkets 
hemsida över ”Sveriges församlingar 
genom tiderna”). Infl yttningsboken 
där börjar lite för sent så jag tar om-
vägen via folkräkningar igen. Denna 
gång söker jag på Gustaf Börjesson 
och född 1837 och får upp:

Börjesson, Gustaf
Folkräkningar (Sveriges befolkning) 
1900
Namn Börjesson, Gustaf
Hemförsamling Göteborg Haga
Hemort Östra Haga N:o 37 A
Födelseår 1837
Födelseförsamling Gällinge Hal-
lands län
Yrke Arbetskarl
Civilstånd Gift

Personer i hushållet
Fam. nr 1 Börjesson, Gustaf, 
f. 1837 i Gällinge Hallands län,       
Arbetskarl
Olsdotter, Oleana, f. 1849 i Teg-
neby Göteborgs- och Bohuslän
Josefi na Amanda, f. 1876 i Göte-
borgs domkyrkoförsamling Göte-
borgs- och Bohuslän, Sömmerska
Emelia Charlotta, f. 1886 i Göte-
borgs Gamlestad Göteborgs- och 
Bohuslän
Carl Gustaf, f. 1891 i Göteborgs 
Gamlestad Göteborgs- och Bohus-
län

Anna Gustava är borta men jag söker 
rätt på familjen ändå för detta är 
1890 och då har de fl yttat till Haga 
församling. Det var i Gamlestads 
församling jag ville hitta dem.

För att få födelsedatum denna 
gång går jag till Ancestrys indexerade 
födelseböcker och söker på Emilia 
Charlotta, född 1886, och med moder 
Oleana samt fader Gustaf. Bild 4. De 
borde ha bott i Göteborg Gamlestads 
församling då Emilia Charlotta föd-
des.

Sedan är det lättare att hitta Emilia 
Charlotta i Göteborgs Gamlestad C:1 
(1883-1894) sid 27 no 117. I Göte-

borgs Gamlestad AI:5 (1888-1889) 
sid 148 hittar jag familjen nu också 
med Anna Gustafva som anges som 
fosterdotter. Med båda namnen 
Börjes son och Håkansson, Håkans-
son överstruket. Anna Gustafva kom 
hit 1884-02-08 från Domkyrkoför-
samlingen. Bild 5 och 6.

Nu blir det lättare att hitta henne 
i Domkyrkoförsamlingens utfl ytt-
ningslängd när jag har ett datum. 
Hon fi nns med i Göteborgs Dom-
kyrkoförsamling B:8 (1880-1886) 
sid 244 som fl yttad till Gamlestads 
församling.

Men enligt Göteborgs Gamlestad 
AI:5 (1888-1889) sid 148 hade hon 
fl yttat till OB 1775 (Bild 6) som jag 
efter lite funderande tolkar som Obe-
fi ntlighetsboken och där hittar jag 
henne i Göteborgs Gamlestad AIII:
1 (1883-1897) sid 1775 rad 18. Här 
anges att hon fl yttat till Gällinge 1890 
17/4. Det stämmer med noteringen i 
Gällinges infl yttningsbok som anger 
att hon kom dit 1890 25/4, Gällinge 
B:1 (1874-1894) 1890 rad 5.

Nu vet vi alltså vem hon var och 
varifrån hon kom.

Bild 4.

Bild 5.

Inte allt för sällan 
saknas uppgift på 
var en person är 
född. Detta är ett 
sådant exempel. Vi 
vet att Anna Gustafva 
Börjesson är född 
1870-07-13 och att 
hon flyttat 1890-04-25 
till Gällinge (N) från 
Göteborg, ingen 
Göteborgsförsamling 
angiven. Vi följer 
henne bakåt i tiden 
med hjälp av olika 
källor.
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Årsmöte 20/3
Vänster: Brage Lundström var mötesordförande med 
Karin Jyrell som sekreterare.
Ovan (runda): Släktforskar förbundets Jojje Lintrup 
talade om ’Släktforskning för framtidens svenskar’.
Foto: Sven Olby

Kyrkogårdsvandring 8/5
Rebecca Svensson föreläste om 
kyrkogårdar och grav stenar.
Foto: Anders Forsgren

Släktforskningens dag 15/3
Nedan höger: Sune Lennstrand lägger fram sina rön för 
Ingemar Widestig. 
Mitten höger: Styrelsens Lennart Andersson och Lars Berglöf 
beskådar aktiviteterna. De ser nöjda ut! 
Underst höger: Sven Olby ger Britt Johansson hjälp på vägen.
Foto: Simeon Andersson
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Du vet väl 
att du kan se 

fl era bilder på vår 
hemsida under 

Tidningar > 
Arosiana-net?

Skerikebron, Karlslunds gård och 
Domkyrkan fotograferad från 

Trumslagarbacken. 
Bildkälla: Advokat Nymans samling, 

(se sidan 9), Västerås Stadsarkiv.

Släktforskningens dag 15/3
Jouni Tervalampi visade gamla Västeråsbilder.
Nedan: Kerstin Andersson tackade för 
föredraget. Foto: Simeon Andersson

att du kan se 
fl era bilder på vår 

hemsida under 

Arosiana-net?

iBldsidan

Gamla bryggeriet (Bryggargården) 1869.

Medlemsmöte 10/4  
Seppo Remes föreläste 
om hur man släktforskar i 
Finland. Foto: Sven Olby

Medlemsmötet 20/2 
… handlade om släktböcker. Läs sidorna 14-15 och 17.
Nedan visas en släktbok om familjen Hedmark-Främst. Foto: Sven Olby
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ånga trycker sin släktbok i 
A4 men det kan vara nyt-
tigt att tänka igenom vilket 

format boken ska ha – inte minst av 
kostnadsskäl. Titta i bokhyllan på de 
böcker som du har vilket format som 
du gillar!

En annan sak att tänka på är valet 
av typsnitt. Det vanligaste i vanliga 
dokument är Times New Roman, 12 
pkt. I en bok har typsnittet och dess 
storlek även betydelse för kostnaden 
av två skäl. Det ena är, att skriver 
du med 12 pkt storlek, så rymmer 
en A4-sida med 12 pkt i storlek c:a 
75 tecken (utan blanksteg) per rad, 
medan den vid 11 pkt rymmer c:a 80 
tecken.

Det andra skälet är att två lika 
bokstäver med samma punktstorlek, 
men i olika typsnitt, tar olika mycket 
plats i sidled. Det kan du lätt se själv 
genom att skriva bokstaven ”m” i 
Times New Roman med 72 pkt (för 
tydlighets skull) och under det skriva 
m med Arial i samma storlek. 

I en hel bok kan valet av typsnitt 
och dess storlek alltså handla om hur 
många sidor boken får. Varje sida 
kostar ju pengar. Jag föreslår Times 
New Roman 11 pkt till löpande text 
(brödtexten).

När vi ändå talar om typsnitt, så 
brukar det anses att bokstäver med 
små streck upptill och nedtill (se-
rifer), t.ex. Times New Roman, är 
mera lättlästa på långa rader. I små 
faktarutor och som bildtexter pas-
sar bokstäver utan strecken (linjärer, 
eller sansserifer) bra, t.ex. Arial. Den 

förra gruppen kallas antikva. 
Undvik den sorts typsnitt som be-

nämns grotesker. Dit hör sirliga bok-
stäver, fantasibokstäver och hand-
skriftshärmande typsnitt. Sådant bör 
användas sparsamt och då bara som 
dekoration i stora storlekar, t.ex. på 
bokomslaget eller i anfanger (= bok-
staven M i denna artikel). Grotesker 
i brödtext är tröttande och svårläst.

Det finns numera ganska många 
tryckerier som ägnar sig åt s.k. 
”print-on-demand” via internet. De 
flesta har färdiga format som man 
ska skriva in sin text och lägga in 
sina bilder i. Gå till någon sådan sida 
bara för att studera de olika val som 
kan finnas inför tryckningen av din 
släktbok. 

Det är väldigt svårt att göra 
layout i ett vanligt ordbehandlings-
program såsom Word. Vill du använda 
Word, vilket i sig är ett utmärkt pro-
gram, så skriv manuset så och låt nå-
gon göra utformningen i ett särskilt 
layout-program (t.ex. QuarkXPress, 
InDesign eller Pagemaker). Tyvärr 
är sådant arbete tidsödande, varför 
kostnaden kan bli ganska rejäl. Jag 
har sett priser på 2 500 kr i ”startav-
gift” för utformningen.

Välj ett papper som väger 90-
110 g. Vanligt kontorspapper väger 
80 g. Det finns papper i olika hård-
hetsgrad. (Arosiana trycks på 100-
gramspapper). 

Omslagsfilen som ska användas 
till en inbunden bok för att skapa en 
digital tryckförlaga ska bestå av en 
enda sida. Den ska beräknas med in-

vikningskant, bokrygg och två smala 
falser utmed bokryggen – alltså en 
bild som är större än själva bokfor-
matet. Hur stor omslagfilen ska vara 
beror alltså på vilken bindning du 
väljer.

Det finns en myt att bilder ska ha 
en upplösning på 300 dpi för att kun-
na tryckas. Det som är viktigt är stor-
leken i mängden pixlar, eftersom den 
digitala bildens pixlar ska spridas ut 
över en fysisk yta (papper i stället 
för en skärm). En skannad bild är all-
tid tillräckligt stor. I din kamera kan 
du ställa in storleken på bilderna. 
Det brukar vara så, att du kan välja 
hur många bilder som ska få plats på 
kamerans minneskort. Välj det lägsta 
antalet så blir bilderna större. 

Den egentliga texten börjar först 
efter titelsidorna d.v.s. efter smuts-
sidan (sidan 1 med enbart titeln), 
smutssidans baksida (sida 2), bokens 
titel (sida 3, kompletta titeln och 
författarens namn). Copyright-texten 
finns alltså vanligtvis på sidan fyra, 
nederst på sidan.

Både bokblocket (sidorna) och 
omslaget lämnas in som PDF, vil-
ket ev. kan bli problem att göra om 
manuset är skrivet i Word och alltså 
inte monterat i ett layout-program. 
Då behövs ett program som gör en 
PDF av ditt manus. Kanske kan du 
be tryckeriet göra det. 

Men råd och regler är till för att 
brytas mot. Lycka till!

FÖRBERED DIN SLÄKTBOK
Du har kommit så långt med någon gren i din släktforskning 
att du skulle vilja göra en släktbok av ditt arbete. Vad behöver 
du tänka på när du gör ditt manus och anpassar det för tryck-
ning? Här är några spridda praktiska synpunkter.  

Text:	Simeon	Andersson

M
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Släktbok av Silva Pettersson.

1. Vilken databas 
arbetar du mot?

2. I vilket program har 
du gjort din släktbok?

3. Har du själv gjort lay-
out?

4. Vilket tryckeri har 
framställt boken?

5. Vad har det 
kostat?

6. I vilket format läm-
nar du ditt 
manus till trycke riet?

Silva Pettersson Brage Lundström

1. Disgen.

2. PowerPoint.

3. Ja.

4. Har gjort många böcker. 
Anlitar Sala kommuns tryckeri 
och Graf & Bild i Västerås.

5. Ungefär 500 kr/exemplar. 
Kan inte uppge exakta priser.

6. PDF.

1. Disgen.

2. Word.

3. Min kursledare Stig Svärd 
har hjälp mig.

4. Aurells tryckeri har gjort den 
ena och JustNu har gjort den 
andra. Båda i Västerås.

5. 12 exemplar för 5.000 kr 
på Aurells och 10 exemplar 
för 3.000 kr på JustNu.

6. PDF.

6 snabba 
frågor till …

PHOTOSHOP
Har du en bild som är 1840 pixlar bred vid upplösningen 72 pixlar/tum 
så kan bilden på papper bli 65 cm stor. Det vill du inte ha (och det vill 
inte formgivaren heller), så öppna bilden i Photoshop, välj Bildstorlek och 
klicka bort ”Ändra bildupplösning/Resample image”. Ställ sedan i fältet 
Dokumentstorlek in den bredd som bilden ska ha i boken, exempelvis 10 
cm. Då ändras upplösningen proportionellt till 467 pixlar/tum, men fi len 
har fortfarande samma storlek i MB. Båda dpi-storlekarna (72 respektive 
467) är alltså lika tryckbara men bilden blir enklare att montera i ett lay-
out-program och formgivaren blir glad. Formeln för att räkna ut detta är 
1840/467 = 3,94 tum. Ta det gånger 2,54 (cm) så får du 10 cm. Men det 
gör alltså Photoshop åt dig.

Brage binder själv in 
sina släktböcker. 
Lär dig det, du med!

Västerås Bokbindargille: 
http://vasterasbokbindargille.com/

Foto: Kerstin Andersson Foto: Sven Olby
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Hur kom det sig att jag började släktforska?
Det började 1970. Jag var 28 år. Min mormor började 
bli gammal, bodde på ålderdomshem och vi tittade i 
album. Hon kom inte ihåg så jättemycket. Hon hänvisade 
till min moster som var släktintresserad eftersom min 
mamma aldrig berättade något. Samtidigt hade jag en 
arbetskamrat som var driven släktforskare. Vi vistades på 
Uppsala landsarkiv på lördagarna och det var så jag lärde 
mig – på det gamla sättet. Vi satt i pulpet och bläddrade 
i inbeställda böcker, noterade i kladdböcker och på 
egenhändigt ritade översiktsblad.
 
Var kommer mina föräldrar ifrån?
Min mamma är av torparsläkt i nordvästra Uppland med 
härstamning från Nora (U), Västerlövsta, Enåker. Min 
pappa härstammar från Vendel i Uppland men har bott 
i de fl esta socknar i Uppland ett år i taget; Morkarla, 
Tierp, Nora, Film, Tegelsmora … Tyvärr en allt igenom 
svagbegåvad familj med alla tänkbara svårigheter.
 
Vad intresserar mig i släktforskningen?
Framför allt närhistorien,1800-1900, hur man levde, 
arbetade, ekonomi, bostäder, sjukdom, barnadödlighet. 
Sätta in levnadshistorien i ett samhälleligt sammanhang. 
Eftersom min pappas släkt tillhörde de mest utsatta 
i samhället har det varit viktigt att försöka förstå hur 
bristen på mat påverkade barnens utveckling, hur allt 
fl yttande gjorde skolgång svår eller omöjlig, att man som 
fattig och svagt begåvad psykiskt labil familj inte hade 
en chans att ta sig fram till bättre villkor.
 
Har jag stött på något problem i min forskning?
Att allt är så magert  på pappas sida. Det fi nns väldigt 
lite fotografi er, inga brev, inga böcker, bouppteckningar 
som bara blottar hur lite man hade, nästan inga ärvda 
föremål. Pappa kunde berätta men det var svårt att få 
sammanhang.
På mammas sida är det lite bättre. Jag kan koppla ihop 
ett och annat föremål vart det hör hemma. Där fanns 
några album, hemvävda handdukar, etcetera.
Jag hade önskat att kunna komplettera forskningen med 
mycket mer dokumentation av andra saker.

 Har jag upptäckt något ovanligt eller 
spännande i min släkt?
Att min farfar, trots hårt arbete på dagarna, letade 
lämpligt trä och tillverkade fi oler på fritiden. Detta 
var hans extra inkomst. Och förhoppningsvis var 
musiken till lite glädje.

Mitt bästa tips till andra släktforskare.
Lägg krutet på närforskningen medan det fi nns 
släktingar vid liv. Ha inte så förtvivlat bråttom att 
släktforska långt bakåt. De uppgifter man kan få tag 
på där fi nns kvar. Ofta blir det knastertorr forskning 
ju längre bak man kommer; födda, vigda döda … 
Säger väldigt lite om släkten. Dokumentera allsidigt 
med kartor, foton på folk, gårdar, gravstenar, 
föremål … Varje person bör ha en släktberättelse 
– även den där det inte fi nns så mycket att berätta! 
Tänk på att man har en skyldighet att föra vidare 
det man vet om släkten till nästa och nästnästa 
generation. Och det viktigaste – glöm inte att skriva 
din egen släktberättelse! 

Monika Wilander

Varför släktforskar du?

Vill du också besvara enkäten?
Frågorna fi nns på vår hemsida, där du kan kopiera över 
dem till ditt mail när du ska svara. Bifoga en bild.
Skicka dina svar till redaktören: simeon.a@telia.com
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Jag har en förfader, Bernt Pettersson 
Westman. Enligt hans vigselnotis från 
1703 (se bilaga) var han född i Västerås.

Det fi nns en  Per Pettersson West-
man, död 1710, som [möjligen passar 
in], (red. ändring) men i hans boupp-
teckning från 1711 fi nns ingen son Bernt 
med.

Det märkliga med Bernt är att han 
själv alltid skriver sitt namn Berendt 
Pieters, närmast holländskt. Båda hans 
söner går i tjänst i den holländska han-
delsfl ottan, den ene sedan i holländska 
Västindiska kompaniet och slåss med 
portugiser utanför Namibias kust på 
1720-talet.

Berndt Pettersson Westman dog i 
Katarina församling 1723-03-20.

Jag härstammar från hans äldsta son, 
Peter, som sedan blev kommendörkapten 
i Göteborgs eskader och bland sin av-
komma också har Göte borgs store mecenat 
Charles Felix Lindberg.

En pikant detalj till är, att Berendt 
Pieters svärfars mor är kaptenskan 
Marga reta Staffansdotter Remmen som 
blev frikänd till slut i den stora häx-
processen i Katarina år 1676.

Om du har några idéer om hur man 
skulle gå vidare så vore jag tacksam!

Kerstin Carlborg, Haga 2,
545 90 Töreboda

tfn 0506-10069, 0761-256640

Undrar om du vet något 
om styrman och skeppare 
från Västerås i slutet av 
1600-talet?

fterlysningE

Min släktforskning började på all-
var 2002 när jag fl yttade till Väster-
ås. Arbetet med en släktbok tar lång 
tid i anspråk. I början tyckte jag att 
det var väl bara att använda datorn 
och försöka hitta så mycket som man 
kunde. Snabbt insåg jag att det var 
något mycket mera. 

Det var på Medborgarskolans 
kurs ”Minnesbilder” som jag in-
såg vad lite jag egentligen visste 
om mina närmaste förfäder, såsom 
mor, far, morfar/mormor och farfar/
farmor. 

Hur hade de vuxit upp? Hur hade 
livet omkring dem gestaltat sig? Vad 
hände under deras uppväxt? 

Nu blev jag verkligen medveten 
om vad lite man kom ihåg och visste 
om de närmaste. Ju mer jag grävde 
efter information, desto intressantare 
blev det. 

Det är verkligen värt allt arbete 
och att ge det tid! Det blir som en 
egen inre resa. 

Min släktbok – en inre resa

Text:	
Gunilla	Laudon	Andersson	

Goda råd och tips 
Tänk på första sidan. 
Tänk på inledningen. 
Kom igång! Skriv först – tänk sedan.
Disposition; Strukturera texten. 
Skriv t.ex. om vissa yrken, vissa 
teman, kronologisk ordning, geogra-
fi sk ordning, etc. 
Försök göra en innehållsförteckning. 
Glöm inte bort vilka du skriver för. 
Kom ihåg att skriva om dig själv och 
din uppväxt. 
Begränsa och avgränsa.
Källanvisningar.
Bilder, foton och kartor lättar upp 
texten. 
Läs andra släktberättelser och få tips 
hur man skriver. 
Litteraturhänvisningar. 
Namnregister. 

1703-11-03 Westman Bure
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Sedan jag var liten har jag hört berättas om min farfars mor Anna Albertina 
Andersson och hennes far Carl Alfred Andersson som var färjkarl på Ängsö. 
Fadern dog tragiskt i en olycka med färjan när Anna var 2 år gammal och 
hon blev senare utaktionerad på socknen. Det gjorde mig nyfiken på vad som 
egentligen hände där på Ängsö i slutet av 1890-talet och det var också en av 
anledningarna till att jag började släktforska.

Sundkarlen på Ängsö

Text:	Lena	Andersson

C arl Alfred Andersson föddes 
20/3 1851 i torpet Hoxle i 

Kärrbo församling Västmanland. 
Han var andra barnet av fem till tor-
paren Anders Gustav Andersson och 
hans hustru Maria Sofia Ersdotter. Han 
döptes 23/3 1851 och fick faddrarna 
torparen Anders Nylöf med hustrun 
Kristina Katarina Andersdotter från 
Ängsö, drängen Anders Gustav Er-
son från Gryta i Kärrbo samt pigan 
Carolina Wilhelmina Ersdotter från 
Killstafors. 

Syskonen består av Anders Ludvig 
född 13/4 1845 i Irsta, Sofia Wilhel-
mina född 16/9 1854 i Kärrbo, Frans 
Gustaf född 9/2 1857 i Ängsö och 
Maria Charlotta född 11/7 1860 i 
Ängsö. 
Familjen flyttar ut till Lilla Utön i 
Ängsö församling Västmanland 4/4 
1856. Som 10 åring blir Carl Alfred 
faderlös. Då avlider fadern Anders 
i lunginflammation 22/12 1861 
endast 40 år gammal. Han förlorar 
även sin lillasyster Maria Charlotta 
detta år den 21/11 1861 efter lång-
varigt lidande av frossa och mag-
problem. Modern flyttar med sina 
fyra återstående barn till Eskilstorp 
24/3 1862, även det ute på Ängsö. 
Troligen är det för att hon inte får 
bo kvar då torpet med all sannolik-
het tillhörde en bonde. Den 14/3 
1866 går flytten igen. Denna gång 
till Skädduga i Skultuna församling. 
Carl Alfred flyttar till Tible by i 
Skultuna 1866 och börjar jobba som 
dräng. Modern Maria Sofia flyttar till 

Kallmora i Lillhärad församling den 
13/4 1867 och dit kommer även Carl 
Alfred den 14/11 1867. Den 7/6 1869 
avlider brodern Anders Ludvig endast 
24 år gammal. Året efter avlider 
modern Maria Sofia den 3/7 1870 
bara 46 år gammal av okänd orsak. 
Den 24/8 1877 drunknar hans yngre 
bror Frans Gustaf ute vid Gisselhol-
men på Ängsö endast 20 år gammal. 
Hans syster Sofia Wilhelmina blir 
äldst av syskonskaran. Hon gifter 
sig, får barn och avlider 10/9 1938 i 
Norrtälje. 

År 1870 flyttar Carl Alfred till-
baka till Ängsö. Bl.a. är han på Lilla 
Långholmen. Den 22/3, 29/3 och 5/4 
1874 lystes det för honom och pigan 
Albertina Paulina Wallin. Albertina 
Paulina var född 29/7 1851 i Klock-
artorpet på Ängsö. Hennes föräldrar 
var Carl Gustaf Wallin och Carolina 
Johanna Rehn. (Moderns bakgrund 
har jag skrivit om tidigare i Arosiana 
nr 3-2011. Carl Alfred Andersson är 
svärson till Carolina Johanna Rehn, 
dottern i den familj som jag skriver 
om i Hur jag fann mina finska anor.) 
Även hon förlorade sin far tidigt, då 
var hon bara 6 år gammal. Pappan 
ansågs troligen ha drunknat uppe i 
Stockholm 1877. Modern Carolina 
Johanna försörjde sig och sina barn 
som hushållerska på Källtorpet. 
Albertina Paulina hade två äldre 
syskon Gustaf Arvid 4/6 1843 i En-
köpings-Näs Uppland och Carolina 
Josefina 27/9 1846 Aspö Uppland. 
De äldre barnen tar jobb som dräng 

respektive piga. Brodern Gustaf 
Arvid blir senare soldat i Kungsbyn 
i Kungsåra. Han gifter sig, får ett 
okänt antal barn och avlider 1908 i 
en ålder av 65 år. Modern Carolina 
Johanna vistas troligen hos honom 
de sista åren även om hon fortfaran-
de är skriven på Ängsö under ”obe-
fintliga”. Hon dör ute på Ängsö 29/9 
1877 av bröstsjukdom 65 år gammal. 
Systern Carolina Josefinas gifter sig 
med en man i Skultuna och får några 
barn. Hon avlider 1900.

Den 6/4 1774 gifter sig Carl 
Alfred och Albertina Paulina. Den 
6/7 samma år föds sonen Carl Gustaf 
uti Långholmen. Familjen flyttar till 
Labbarn och får där sin andra son, 
Johan Alfred född 19/6 1876. Familjen 
utökas 9/11 1878 med tvillingarna 
Albertina och Josefina. Albertina 
avlider redan 25/12 samma år efter 
att ha varit klen sedan födseln. Även 
Josefina avlider 18/2 1879. Sonen 
Axel Wilhelm föds 5/11 1879 men 
även han avlider i späd ålder den 
3/1 1880 efter att också han har varit 
klen från födseln. Den 27/10 1880 
föds dottern Anna Lovisa. År 1881 
flyttar familjen till Kärns gård och 
utökas med dottern Wilhelmina 
Johanna 15/2 1883.

Carl Alfred får anställning som 
färjkarl till linfärjan över sundet mel-
lan Ängsö och Kärrbo och de kan 
därför flytta till Spånsundstorp, även 
kallad ”telefonstugan” då det var där 
telefonväxeln på ön låg. Den skötte 
Albertina Paulina om. 10/5 1885 
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föds deras andra son och får namnet 
Axel Wilhelm. Året därpå 1886 blir 
ett dystert år för familjen då både 
Axel Wilhelm avlider i mässling 19/1 
och Anna Lovisa 15/6 av strupsjuka 
(difteri). Sönerna Arvid Conrad, 
född 21/11 1886 och Axel Ivar född, 
21/3 1889, har de bättre tur med. 
Båda blir vuxna. Den 19/6 1891 föds 
tvillingarna Ida Josefi na och Anna 
Albertina. Anna trodde de skulle dö, 
då hon var lite klen, men hon över-
levde och blev faktiskt äldst av alla 
syskonen med sina 98 år och några 
månader. Anna är min farfars mor.

I oktober 1893 transporterar 
Carl Alfred troligen över några per-
soner med färjan. Den här dagen 
dyker plötsligt ångfartyget Engsö 
upp runt kröken, ett fartyg på 29,69 
meter i längd och 5,58 meter i bredd,  
ett passagerarfartyg som går mellan 
Stockholm och Västerås. I vanliga 
fall ska fartyget ge ifrån sig vissel-
ljud för att annonsera sin ankomst så 
färjkarlen ska kunna sänka färjlinan. 
Det skedde inte denna gång. Fartyget 
rämnar rätt in i färj linan. Carl Alfred 
får träbommen, som används till 
att dra linan, i huvudet och kanske 
kläms han av linan. Exakt vilka ska-
dor han får framgår inte av det mate-

rial jag haft tillgång till. Efter denna 
händelse kunde han inte arbeta, utan 
låg till sängs med svullnad i ansiktet, 
huvudvärk och kräkningar. Den 3/1 
1894 läggs han in på Västerås Sjuk-
hus i mycket dåligt skick och får 
diagnosen Nephrit chron parenchym. 
Sedan visar han även tecken på lung-
infl ammation och avlider den 5/1 
1894. 

I dödboken på Ängsö och även 
i Västerås Domkyrkoförsamling står 
följande som dödsorsak: nephritis 
cron och hypertrofi  corris. På svens-
ka är det något med njuren och troli-
gen inre blödningar. Familjen har inte 
råd att låta skjutsa hem honom så att 
han kan begravas på Ängsö, utan han 
blir istället begravd på Östra kyrko-
gården inne i Västerås 14/1 1894.

Albertina Paulina blir änka med 
fyra barn som inte klarar sig själva 
och två äldre som kan hjälpa till att 
försörja familjen. Hon är dessutom 
gravid och den 26/5 1894 föder hon 
en dödfödd son, vilket måste ha ökat 
hennes redan jobbiga situation. 

Ängsö kommun åtalar kaptenen 
på ångfartyget Engsö, Christoffer 
Söderström, bl.a. för en förstörd 
färjlina. Processen börjar 1895. 
Åtalet kommer upp i häradsrätten 

17/2 1897. Troligen har detta något 
att göra med vad som hände Carl 
Alfred.

De äldsta sönerna, Gustaf och 
Johan, tar över jobbet som färjkarlar. 
Troligen är det därför familjen kan 
bo kvar på Spånsundstorp. Albertina 
Paulina fortsätter sköta telefon  växeln 
på Ängsö. Hon får lite hjälp av de 
yngre barnen, som brukade säga till 
den som ville bli kopplad ”de e på-
ringt”. 

Familjen är mycket fattig, 
vilket framgår av bouppteckningen 
efter Carl Alfred som görs den 
3 mars 1894. I möblemanget fi nns 
vid denna tid två sängar, en soffa, 
en chiffonjé, en byrå, två skåp, två 
bord, sex stolar, en pendyl, en spe-
gel, en lampa, en vävstol och fyra 
tavlor. Familjen fi ck dela på två dun-
kuddar, tre täcken, tre madrasser och 
två ulahr (möjligen fårskinn) när de 
skulle sova. De hade lite kökssaker 
och en gaffel, så troligen åt de med 
bara händerna. Det fanns även en del 
saker, som en trål, vilket tyder på att 
de åt en del fi sk. De ägde även en ko 
och några höns. I klädväg ägde Carl 
Alfred en överklädd päls, en rock, 
två par byxor, en väst, en undertröja, 
en sommarrock, sex skjortor, ett par 

Färjan vid Engsösund.

Vänster:
Anna Andersson vid Spån-
sundstorp, Ängsö, där hon 
föddes 1891

Arosiana 2-2014



20 21Arosiana 2-2014

toffl or, ett par strumpor, en hatt och 
en mössa.

Enligt Ängsö kommuns fattig-
protokoll får Albertina Paulina och 
fyra av hennes barn fattigunderstöd. 
Barnen får gå i skolan, även om det 
blir sporadiskt. Anna och Ida börjar i 
Ängsö småskola våren 1899 och går 
även på höstterminen. Även 1901 
går tvillingarna i skolan. Våren 1902 
står det inte mer.

Någonting händer 1902 som gör 
att familjen splittrats upp ännu en 
gång. I ett protokoll från kommunal-
nämndens sammanträde den 16/7 
1902 står följande: 

”§2. För Sundkarlens fl ickor be-
stämdes en årsafgift för hvardera af 
60 kronor och serskilt skulle betalas till 
barnmorskan Ol. Olin och J. Anders-
son i Roligheten en afgift till hvardera 
af 10 kronor för barnens rengöring 
och kläder.” 

Anna och Ida blir utauktionerade 
till dem som krävde minst i ersätt-
ning för att ha dem hos sig när de är 
endast 11 år gamla. Anna har berättat 
att hon tvingades stå på en pall och 
låta folk bedöma vad hon kunde vara 
värd. En del giriga människor tog 
sig an fosterbarn som en billig ar-
betskraft, medan andra gjorde det av 
medmänsklighet. 

Anna hamnar hos fi skaren Johan 
Andersson och hans hustru i torpet 
Roligheten. Hon bor hos dem 1902-
1905. Anna har berättat att hon fi ck 

hjälpa till att lägga nät och att hon 
alltid var kall om händerna under 
den här perioden. Höstterminen 1902 
blev hennes sista termin i skolan. Då 
hade hon gått 2 år totalt. Hon hade 
tur då hon hade det bra hos fi skaren 
och hon höll även kontakt med fa-
miljen som vuxen. 

Ida hamnar på Lilla Långholmen 
hos en Ekstedt men får fl ytta till 
Eskils torp. Av fattigräkenskaperna 
kan man se att Ida har fått ut fattig-
stöd oftare än Anna. Hur Ida hade 
det i sina fosterhem vet jag inte.

Modern Albertina Paulina får 
fattigunderstöd 1907-1911 och 
hamnar som inhyses på Kärn. 1909 
fl yttar hon till Tillinge socken men 
återkommer samma år till Kärn. Den 
21/1 1912 avlider hon till följd av 
lunginfl ammation i Irsta.

Vad hände med barnen då? 
Gustaf blev fi skare på Skärholmen 
Lindö i Kärrbo. Han gifte sig med 
Alma Johanna Larsson och de fi ck 
tillsammans minst nio barn. Han 
dog 1946. Hans grav fi nns kvar på 
Kärrbo kyrkogård. 

Johan drev ett tvätteri i Huddinge 
och gifte sig med Anna Charlotta och 
fi ck minst ett barn. Han dog 1960. 

Wilhelmina gifte sig med Johan 
Sigfrid Emanuel Lundberg och fi ck 
minst två barn. Hon dog 1959 i Väs-
terås och ligger begravd på Hovdsta-
lund. 

Arvid gifter sig med Hulda Elfri-
da och får ett okänt antal barn. Han 
dog 1971 i Södertälje. 

Ivar blev snickare i Kärrbo. Han 
gifte sig med Agny Esolinda Ved-
holm och de fi ck två barn ihop. Han 
dog 1963 i Kärrbo. 

Ida gifte sig med Karl August 
Bergström och de fi ck tillsammans 
två barn. Hon dog 1960 i Västerås 
och är begravd på Badelunda kyrko-
gård. 

Anna gifter sig med statardrängen 
/kördrängen Frans August Anders-

son från Kärrbo och får fyra barn. 
Hon arbetar bl.a. som mjölkpiga och 
konditor. Hon dog 1989 och ligger 
begravd med sin man på Badelunda 
kyrkogård.

På Ängsö lär det fortfarande gå 
ett ordspråk efter Carl Alfred Anders-
son: ”jag kommer sa sunkarn och 
gick och la sig”. 

Enligt vad som framgår i arkiven 
så har han fått påbackning för att inte 
tagit upp färjlinan ur vattnet på vin-
tern. Han beskrivs även som slö och 
omöjlig i en artikel i VLT om Ängsö, 
dock nämns han inte med namn. 
Oavsett sanningen i detta så har han 
en intressant levnadshistoria som jag 
tycker är värd att berätta.

Källor:

Muntligen min Farfar
Kärrbo (U) C:4 1828-1880 bild 54 AD
Kärrbo (U) A1:10 1845-1854 sid 91, 48 
AD
Kärrbo (U) A1:11 1855-1864 sid 104, 69, 
266, 393, 379, 365, 312, 411 AD
Ängsö (U) A1:11 1855-1876 sid 150 AD
Skultuna (U) A1:14a 1865-1874 sid 83, 
20 AD
Lillhärad (U) A1:3 1861-1870 sid 34 AD
Ängsö (U) A1:12 1877-1891 sid 257, 83, 
78, 88 AD
Ängsö (U) A1:13 1892-1900 sid 58 AD
Ängsö (U) F:7 1863-1894 bild 63 AD
Ängsö (U) E:2 1863-1894 bild 20 AD
Ängsö kommunalnämndens protokollsbok 
ca åren 1880- 1910 Västerås stadsarkiv
Ängsö (U) C:5 1838-1862 bild 50, nr 12 
AD
Ängsö (U) A11a:1 1900-1910 sid 84 
mikrokort AD
Sveriges Dödbok 1901-2009
Ängsö (U) SCB 1912 död
Ängsö kommun fattigunderstöd 1884-
1940 Västerås stadsarkiv
Lillhärad (U) B:2 1861-1894 sid 12 AD
Ängsö (U) F:5 1835-1862, bild 102 nr 13
Landstinget i Västmanland arkiv Carl 
Alfreds Journal från jan 1894
Thundra, Siende och Yttertjurbo tingslags 
häradsrätt (U) FII:1 1894 sid 105 nr 38 AD
Tillinge (C) AIIA:2a 1900-1910 sid 42 AD
Ängsö (U) AIIa:2 1910-1920 sid 66 AD

”Jag kommer sa sunkarn 
och gick och la sig.”

Carl Alfred Andersson 1851-1894.
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Pär Hansson, död i Skinnskatteberg 1740.

Skinnskatteberg F:1 sidan 154 nummer 88. år 1740.

Pär Hansson i Kyrkobyn är född uti Norbergz
församling d 24 Maii 1673. Fadren
war smed: Hans Hansson och Modren Mar-
gareta Jansdotter blifwit döpt, kunde läsa i
book, ifrån Barndomen idkat hammar-
smedz ämbetet. 27 åhr gl gifte sig med Bri-
ta Hindricksdotter, warit gift 40 åhrs tid.
haft 8 barn, 3 söner och 2 dottrar lefwa
warit 20 åhr i denna församlingen, på sin
ålderdom warit mycket torftig, siuknade
d 25 Mart: i håll och sting. blef bespisad med
den H: Nattwarden blef Sal: död d 7 Maii
sedan han fört en stilla wandel i

I högra kanten: 67 åhr på 18 dag. när.
I vänstra kanten: 2ne ofwanstående Beg: Christihimmelfärdz dag.

Läsövning
Av:	Ingemar	Widestig
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Börja med att gå in på www.ancestry.se och skapa ett gratiskonto, Bild 1.
Klicka dig sedan fram till Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 
1870-1941.

Bild 2 visar sökfönstret som kommer upp. Här visas ett exempel på hur man 
kan använda registret. 

Då vi hade ”Jourhavande släktforskare” i februari sökte en person efter fru 
och eventuella barn till Karl David Herbert Löfstaf f. 1912-10-06 i Gustav 
Vasa (A). Med hjälp av ”Sveriges dödbok 5” konstaterades att han dog 1966-
08-29 i Maria Magdalena (A) och att han skulle ha blivit änkling 1951-08-29. 
En sökning på denna dödsdag gav ingen tänkbar hustru. Troligtvis är döds-
datumet fel eftersom det är exakt det samma som mannens.

Bild 3. Här klickar man på raden under ”Släkting”, väljer ”Fader” och fyller i 
För- och Efternamn. Är man säker på stavningen kan man kryssa i rutan för 
Exakta sökningar. Känner man till modern klickar man på ”Lägg till släk-
tingar” och fyller i hennes namn.

Bild 4. Klickar man på sök eller trycker på Enter visas sökresultatet. Hade vi 
kryssat i ”Exakta” hade vi bara fått träff på Karl Kjell eftersom faderns namn 
är Carl i de övriga. Dessutom saknas namnet Herbert i sista posten. Vi får 
fram att frun hette Alice Viktoria Eriksson och att de hade tre barn. Att det 
visas fem barn beror på att en del är införda i födelseböcker både på BB och 
där föräldrarna var skrivna. Klickar man på figuren till höger får man upp 
en kopia av originalboken och kan konstatera att Mona felaktigt fått namnet 
Alma vid avskriften. Detta kräver dock ett abonnemang. 

Får man inga bra träffar går man tillbaka och redigerar sökningen. Tyvärr 
finns det ganska många fel i registret, så det gäller att ha lite fantasi då man 
fyller i sökformuläret och att laborera med olika stavningar.

Låter man pekaren stanna över ”Visa register” kommer det fram en ruta med 
mer information, Bild 5. Ibland finns föräldrarnas födelsedata med. Vi ser att 
modern var född 1913-10-31 och nu är det lätt att hitta hennes födelseort och 
dödsdag med hjälp av ”Sveriges dödbok 5”. Hon var född i By (W) och dog 
1951-04-08 i Högalid (A). Barnen kan man nu leta efter i www.birthday.se 
och telefonkatalogen.

Bild 6. Registret går också bra att använda då man letar efter föräldrar till ett 
barn som är fött under den aktuella tiden. Då fyller man i den översta delen 
av sökfönstret.

Sverige, namnindexerade 
födelseuppgifter

Ancestry har låtit renskriva SCB-
utdragen från svenska födelse-
böcker för åren 1870-1941 och 
gjort dem gratis tillgängliga på 
Internet. Detta har underlättat 
forskningen under början av 
1900-talet.

Text:	Sven	Olby
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Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 6

Bild 5

Se Bild 6

Se Bild 3
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Västerås Släktforskarklubb
Kerstin Andersson
Uroxvägen 8
722 31  Västerås

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna 1/10 och 29/10 kl.15-18 fi nns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackbiblioteket på 
Stadsbiblioteket. Det fi nns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning). 
Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. 
Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden. 

Söndag 31/8 kl. 06.15
Vallby friluftsmuseums 
parkeringsplats.
Anmälan senast 8/8 till
Lennart Andersson
tfn 021-80 30 21 eller
lennart.karland@tele2.se

Torsdag 18/9 kl. 18
Wallinsalen*
Anmälan senast 11/9 till
Karin Jyrell, tfn 021-84 15 88 
eller karin.jyrell@tele2.se

Död i barnsbörd i kyrkböcker och annorstädes
Överläkare Bo Lindberg föreläser. Det handlar bl.a. om mödradödlighet i en 
epidemi av barnsängsfeber med dödsfall 1932 på Akademiska sjukhuset 
i Uppsala samt om den skrämmande höga dödligheten på Allmänna BB i 
Stockholm på 1700-talet. 

Lördag 20/9 kl. 17-21
Karlsgatan 2.
Ingen föranmälan.

Kulturnatten
Vi fi nns i konferensrum Transformation, 1 tr. upp.
 

Onsdag15/10 kl. 10-12 
och 22/10 kl. 15-17
Anmälan senast 6/10 till
Gunnar Andersson, 
tfn 021-12 35 48 eller
gg.andersson@telia.com

Studiebesök på Landstingets arkiv, Eriksborg
De tar emot tio personer per besök. Studiebesöket 
inleds med en fi ka och därefter information om 
verksamheten och rundvandring.
Arkivet fi nns i huset till höger på området.

Lördag 8/11 kl. 12-16
Hörsalen, Länsmuseet,
Karlsgatan 2.
Ingen föranmälan.

Arkivens dag
I samarbete med Länsmuseet. Temat är “Orostider”. 
100 år sedan första världskriget bröt ut.

Torsdag 20/11 kl. 18
Wallinsalen*
Anmälan senast 13/11 till
Börje Öhrling, 
tfn 070-6804 406 eller
larbor2@gmail.com

Axel Hallonlöf, en 
märklig prästhistoria
Filmvisning av Börje Öhrling  
och visor med Curt Beijer.

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

Program Västerås Släktforskarklubb

Västerås Släktforskarklubb 
erbjuder subventionerad 
bussresa till Karlstad. 
Anmälan senast 8 augusti 
p.g.a. att vi förbeställer 
inträdesbiljetterna. 
Först till kvarn gäller! 
Läs mera på sidan 3.

Släktforskardagarna 
i Karlstad

Karlstad Congress Culture Centre


