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Lars-Göran Dybeck och Henry Johansson, jourhavande 13/1.
Foto: Kerstin Andersson.
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K erstin Andersson

T

orsdagen den 31 mars hölls
vårt årsmöte. Två av styrelsens
medlemmar ställde inte upp till om
val. Börje Öhrling avtackades då han
valde att avgå på grund av tidsbrist.
Lennart Andersson kunde tyvärr inte
delta av hälsoskäl. Han kommer att
avtackas vid ett senare tillfälle. Börje
scannar och gör ett bildspel av Elsa
Eklunds donerade fotosamling med
gamla Västeråsbilder. Bildspelet
kommer vi att visa på ett kommande
medlemsmöte. Nya medlemmar i
styrelsen blev Monika Wilander och
Torbjörn Wedholm som vi hälsar
varmt välkomna!
Vår kassör, Gunnar, ber oss att se
till att föreningen har aktuella mail
adresser till medlemmmarna. När
vi snabbt behöver komma i kontakt
med medlemmarna är det synd att
meddelanden inte kommer fram. Gå
gärna in på vår hemsida också för att
få uppdatering av vad som pågår.
Nordea gör förändringar i plus
giro och klubben kommer att av
veckla kontot. Det är något som jag
har noterat att flera föreningar gör.
Förbundets hemsida ”Rötter” har
mycket intressant material i Fakta
basen. Här är några exempel på vad
du finner där Socken-Sök som hjäl
per dig att hitta rätt socken, i vilket
härad den ligger och var kyrkböck
erna förvaras. En databas över barn
husbarn i Stockholm 1713-1802.
Under ”Förbundsinfo” hittar du pro
jektet Namn åt de döda. Där man kan
adoptera en församling för att hjälpa
till med att få en ny bra version av
Dödskivan. I Västerås är det fem
församlingar som ännu inte är adop
terade. Boka gärna och ägna regniga
sommardagar åt den kommande ski
van. Det kommer inte enbart att bli
soliga och varma dagar även om vi

önskar oss det.
Centrum för Näringslivshistoria
har lanserat en bebyggelsehistorisk
söktjänst tillsammans med Brand
försäkringsverkets Stiftelse för
Bebyggelsehistorisk Forskning.
Brandförsäkringar kan ge en detalje
rad inblick i anfädernas boendemiljö
eller näringsverksamhet. I arkivet
finns kyrkor, gods, bondgårdar, torp
med mera. I databasen finns 84 000
akter och 3 000 kartor publicerade i
digitala forskarsalen, med länk direkt
från www.brandverket.se.
Gå in i Sök i arkivet online till
vänster och följ länken. Klicka på
Avancerat sök. Jag valde ”Uppsala”
som exempel under Geografisk filtrering vid Län. Vid Socken valde jag
”Bred” och vid Ort ”Strömsberg”.
Tryck på Sök. Klicka i sökresultatet.
Aktivera sedan sidans handverktyg
vid Verktyg (dubbelpilarna) så kan
du flytta på bilden som du önskar.
Karin Åström Iko blir tillförord
nad riksarkivarie efter Björn Jordell
som lämnar Riksarkivet för att gå
i pension. Hon tillträdde den 1 maj
2016 och har tjänsten tills regeringen
har utsett en ordinarie riksarkivarie.
Under ett antal år har det pågått
ett arbete med att ersätta de gamla
socknarna med indelning till distrikt.
Det arbetet är nu klart och folkbok
föringen sker nu inte längre i försam
lingarna inom Svenska kyrkan utan
i stället i kommuner. Distrikten mot
svarar församlingsindelningen som
den såg ut den 31 december 1999.
I Diskulogen nr 112 delade man
med sig av bra söktips för att begränsa
antalet träffar när man söker efter
en ana på Google. Sätt citattecken
runt namnet, t.ex. ”Erik Svensson”
så kommer endast träffar med den
exakta lydelsen upp. Om du t.ex. an

Forum

vänder sökordet Mora men inte vill
ha några resultat om Mora-Nisse kan
du lägga till ett minustecken i direkt
anslutning till ordet Nisse, alltså
”Mora -Nisse”.
Vi har en aktivitet kvar på pro
grammet och det är en utflykt till
Karleby i Kungsåra fredagen den 3
juni kl. 14. Ta med fikakorg. Anmä
lan sker till Sven Olby senast 29 maj.
Nu önskar jag er alla en väldigt
skön sommar!

Nya medlemmar

hälsas välkomna

Daniel Eriksson. Foto: Simeon Andersson.
Daniel Eriksson
Jakobsgatan 44 B, Västerås
Inger Tikkanen
Kungsvägen 6 E, Kungsängen
Helena Berg
Götavägen 1, Surahammar
Tommy Larsson
Stentorpsgatan 24 A, Västerås
Göran Pettersson
Violstigen 5, Västerås
Margita Camming
Knotavägen 37, Västerås
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Om anmärkningar
i kyrkböckerna

Barbro Nordlöf, född 1942 i Råsunda, men
bott i Huddinge sedan 1947. Socionom,
pensionerad socialtjänsteman. Släktforskat
sedan 1970-talet, med anor i Östergötland,
Närke, Västmanland och några i Stockholm.
Författare till Släktforskarförbundets häfte
”Rättshistoria för släktforskare” (ny uppdaterad
upplaga 2009) samt artiklar i såväl Släkt och
Hävd som andra släktforskartidskrifter. Medlem i Genealogiska Förbundet sedan 1978.
(barbro.nordlof@outlook.com).

Vare sig man skriver av eller fotograferar av uppgifterna ur kyrkböckerna så bör man se till att få
med allt. Särskild i husförhörslängderna finns det ofta diverse intressanta uppgifter om anorna.
Text: Barbro Nordlöf

D

essa anteckningar var för att
prästen skulle kunna hålla
reda på vilka som var värdiga
att gå till nattvarden. De skulle kunna
sina kristendomsstycken, ha rätt ålder
och de fick inte vara ”olämpliga”
på något sätt. Hade de begått något
brott skulle de först sona detta, oftast
genom att sitta i stocken – men också
genom att erkänna sina synder och
få förlåtelse för dem. Detta kallades
”avlösning”.
Gott uppförande var alltså viktigt.
Ofta finns ett sammanfattande om
döme i dödboken. I 1800-talets
formulär till dödbok finns oftast en
kolumn för just ”uppförande”. Kun
de de inte gå i kyrkan på grund av
sjukdom eller handikapp så skulle
det också noteras. Det förväntades
att man gick till kyrkan varje söndag
– om man inte hade lagliga förhinder
alltså.
Titlar och attribut var viktigt.
En präst är värdig och vällärd, en
länsman välaktad, adliga personer
välborna eller högvälborna, bönder
ärliga, officerare manhaftiga, hustrur
sedesamma eller ärbara. Självklart
anges hustrur som länsmanska, kor
nettska, löjtnantska, pastorska o.s.v.
Ogifta kvinnor var för det mesta pigor,
jungfrur ett snäpp högre, sedan kom
mamsell och finast var de adliga
fröknarna.
Dopboken

Det var som bekant viktigt att ha varit
gift minst nio månader när första
barnets föddes. Här kan prästen ha
skrivit ”gift 6 månader” och liknan
4

Arosiana 2-2016

de om någon haft för bråttom. De
fick sedan böta för så kallat ”otidigt
sängelag”.
Glöm inte vittnena och vem som
”bar barnet” – det är oftast släktingar.
Ett vittne från annan socken kan
kanske ge tips om varifrån släkten
kommer.
Ju längre bakåt i tiden dess min
dre uppgifter. Modern kanske inte
står med i dopboken. Uppgift om
fader till barn utom äktenskap finns
sällan i dopboken, men det kan före
komma.
Vanligast var dop i kyrkan. Skedde
det hemma var det antagligen nöd
dop. Men på 1800-talet började hem
madop bli fint. På 1900-talet döptes
barn ofta på BB. Om barnet överlev
de efter nöddop, skedde ibland en
bekräftelse (konfirmation) av dopet i
kyrkan.
Finns en anteckning om att barnet
inte är döpt så är familjen säkert fri
religiös på något sätt. I husförhörs
längden kan det stå ”metodist”.
Vigselboken

Vigselboken har få anmärkningar,
men följande bör uppmärksammas.
”Avvittring” i vigselboken för
änkling/änka är intyg på att barnen
i förra äktenskapet fått ut sitt farseller morsarv. Utan detta intyg fick
vigsel inte ske.
Morgongåvan kan vara intressant,
men ofta är den ett standardbelopp,
”enligt lag”. Man får jämföra med
övriga brudpar och se om förfadern
lämnat mera, mycket mera, eller
mindre.

Vem som anges som giftoman
är viktigt. I första hand är det bru
dens far förstås. Om han är död en
farbror/fasterman eller en vuxen
broder. I nödfall arbetsgivaren. Sol
dater måste ha befälets tillstånd till
giftermål, attest om detta anges i
vigselboken. För kusingiften krävs
dispens från Kungl. Maj:t fram till
1845. Attester och dispenser bör fin
nas i bilagorna, H-serien, men de är
inte alltid skannade – eller inte ens
bevarade.
Kontrahenterna kan anges som
”bergsmanssonen”, ”masmäster
åldermansdottern”, ”lägenhetsdotter”,
”hemmasonen”, och liknande. Men
för det mesta är det bara dräng och
piga. Här menas då ogifta personer
och inte att de är tjänstefolk.
Dödboken

I dödboken kan en sammanfattning
av vederbörandes liv finnas. Men det
är också ofta rätt stereotypt skrivet,
man kan få intrycket att alla har
uppfört sig kristligt, gudfruktigt,
enfaldigt, stilla.
Åldersuppgifterna i dödboken är
sällan korrekta. Inte heller uppgift
om föräldrar. En Persson kan bli
Larsson, en Kerstin kan bli Katarina
och liknande.
Dödsorsakerna får man också ta
lätt på. Prästerna var lika okunniga
som församlingsborna och läkare
fanns inte att tillgå. Det mesta bru
kar kallas ”okänd barnsjuka” eller
”ålderdom”.
Olyckor är ett undantag. Dessa
diskuteras nästan alltid på tinget,

Husförhöret. Målning av Kilian Zoll (1818–1860) utförd 1854. Notera barnet
som stillas genom att få brännvin(?) ur en liten kutting till vänster i bilden.
Foto: Stockholms Auktionsverk.

eftersom man måste vara säker på att
det inte var självmord – då blev det
en ”neslig” begravning. Tingsrättens
utlåtande brukar anges i dödboken.
Barnsäng, barnsbörd torde också
vara korrekt, liksom farsoter: pesten
1710, koleran 1834, spanska sjukan
1918–1920. Tbc/lungsot kände också
alla till.
Ibland finns det en sjukhistoria i
dödboken som förstås är intressant.
”Varit plågad av kräftan som 2 1/2
år hållit henne till sängen och halfva
hufvudet sampt näsan, skallen och
bägge ögonen förderfvat” (1712).
”Sjuknade 4:e advent, 4:e dag jul
fick han fråssa, sängliggande länge,
så att han trånade bort” (1728). ”När
han den 20 följde en slägting till
grafven, sinkade han sig om kvällen,
till thess han i mörkret villades och
drunknade i ån, fanns först igen den
27 ståendes helt upprätt i vattnet”
(1734).
Då och då anges var man begrav
des. Att begravas inne i kyrkan var
mycket fint. Att begravas norr om
kyrkan var däremot inte fint, den

sidan var bara för missdådare och
självmördare.
I vissa delar av landet – t.ex. i
Dalarna – finns så kallade persona
lieböcker som är mycket utförliga.
Dock rätt stereotypa: född av ärliga
föräldrar, uppfostrad i kristendom,
gift, antal barn, uppförande, flitigt
gått i kyrkan, sjukhistorien och sali
gen avsomnat.
Prästen kunde vara diskret – i en
notis i Stockholm stod bara ett num
mer, 44, som personalen på arkivet
kunde tyda till sjukdom relaterad till
för mycket alkohol. Står det något på
latin är det säkert något som borde
döljas: Mente turbata, d.v.s. sinnes
sjuk. I andra fall skrivs sanningen
med små, små bokstäver eller inom
parentes.
Som bekant gav sig dalfolk ut på
vandring för att arbeta på annan ort,
ofta Stockholm. Dog de eller föddes
på annan ort skulle ju dalasocknen
meddelas. I så fall bör de finnas i
såväl hemsocknens som dödsortens
dödbok. De kan också dö ”under
vägen”.

Exempel på omdömen i anmärk
ningskolumnen som rubriceras ”upp
förande”: En dygdig kvinna (1703),
fört ett vackert leverne (1711), varit
flitig i sin levnad (1729), rätt besked
ligt (leverne) (1765), till skiftes, bättre
och sämre (1784), god make och öm
fader (1823), tålmodig (1836).
Exempel på sjukdom/lyte: Varit
plågad av kräftan i 1 1/ 2 år (1712),
varit sängliggande 8 år i stort elände
(1736), tio år blind (1755), blind och
mycket krank i 4 år (1817), hon var
idiot (1888).
Exempel på dödsorsak; Sjukna
de av andtäppa och blodstörtning
(1759), sjuk i 10 veckor av värk och
magplågor (1775), avled ute på mar
ken under vandring (1846), alkohol
förgiftning (skrivet diskret och smått
i parentes) (1887).
Övrigt: Begravdes utan präst
vid gården (1711, pesten), utfattig
(1810), åtnjutit fattigvård (1832).
Husförhörslängder

Titta alltid nederst på sidan i husför
hörslängden. Kanske står där
Arosiana 2-2016
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Ett exempel ur Moras personaliebok 1745, Mora F:2 (1743-1748)
sid 95. Kvinnspersonen Sol Karin Hansdotter från Vika noteras
ha tjänat hos klockaren, ”hwarest hon råkade falla i sÿnd, och
aflade et oächta barn, hwilken sÿnd hon sedan altid ångrat”.
Efter att ha varit sjuk av svullnad i fem veckor dog hon femtedag
påsk, 69 år gammal.

familjens gamle farfar/mormor som
inhyses. Men för det mesta står de i
samband med övriga familjen.
Familjen utgår alltid från husbon
den. ”Fader” är alltså husbondens
far, medan ”svärfar” är hustruns.
”Måg/svärson” är alltså gift med en
dotter i familjen.
De konstiga tecken prästerna
ibland hittat på för att ange läskun
nigheten kan inte alltid förstås.
Någon gång kan det finnas en
teckenförklaring i början av husför
hörslängden. Men för det mesta står
det ”väl” eller ”mindre väl” eller
”svagt”.
Det är inte ovanligt att det står
i husförhörslängden att någon nyss
gift sig eller t.o.m. har jag en gång
sett om en förlovning. Jag har även
hittat en uppgift med namn på ”an
given barnfader” (1880).
Uppgift som fattighjon, fattigdel,
allmosehjon kan man få veta mera
om i sockenstämmoprotokoll eller
fattigvårdshandlingar.
Barnhusbarn brukar anges med
ett nummer som hänvisar till All
männa barnhusets register.
6
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Familj med många problem i Ödeshög under andra
hälften av 1860-talet. Anmärkningarna i husförhörslängden rör en fattighuspiga respektive en huddragare
och en inhysesman som mannen respektive hustrun
hade utomäktenskapliga barn tillsammans med, förbud
att gå till nattvard och tidvis vistande på okänd ort.
Foto: Arkiv Digital.

Indelta soldaters nummer/torp är
viktiga uppgifter, de underlättar sök
andet i militära handlingar. För män
kan under 1800-talet stå ett nummer
som hänvisar till värnplikten. Eller
så står det ”frikallad”. Mer informa
tion finns på Krigsarkivet.
Har någon fått en anmärkning,
t.ex. om stöld, så följer den med hela
tiden, oavsett om brottet varit för
längesedan. Man kommer liksom
aldrig undan. Även i dödboken kan
anteckningen följa med.
Exempel på lyten: ofärdig (1730),
har svårt höra (1800), fånig, sinnes
svag (1810), halt (1820), slö till
förståndet (1850), begagnar krycka
(1860).
Exempel på lässvårigheter: läser
någorlunda (1750), alldeles okunnig
(1770), sämre nu än förr, förmantes
allvarligt (1780).
Exempel på brott och liknande:
slagit illa sin hustru (1860), varit på
hospital (1860), satt från nattvard för
ogudaktigt leverne (1870), dömd till
2 års straffarbete (1880).
Diverse: förhörs på finska (i Berg
slagen 1690-talet), metodist (1870-tal).

Flyttlängder

Anteckningar i husförhörslängderna
om flyttning bör följas upp i flytt
längderna. Där står ibland något om
vederbörandes vandel och om den
är gift eller ogift – det sistnämnda
uttrycks med ”ledig”.

En husardotter i Hardemo anmärks
i husförhörslängden från 1850-talet
vara ”ofta sinnessjuk” och hennes
utomäktenskapligt födde son ”Har ej
fått alla skrufvar”.
Det är en variant på uttrycket ”har
en skruv lös” – på 1700- och 1800talen kunde man också säga ”har ej
rätta skruvar” eller ”har ej sina skruvar
i behåll”. Jämför Svenska Akademiens
ordbok. Foto: Arkiv Digital.

Om anmärkningar i kyrkböckerna var
publicerad i Släkt och Hävd nr 4-2015
och Om kyrkoräkenskaper i nr 2-2015.

Om kyrkoräkenskaper

Räkenskaper kan vara till stor hjälp i släktforskningen

Ett exempel från 1688 på hur kyrkoräkenskaper ofta är upplagda, med inkomster på den ena sidan och utgifter på den andra. På inkomstsidan noteras
bland annat testamentspenningar efter ”Jahans son i Hollandt” den 8 april.
Bland utgifterna framkommer att Per i Hindstorp sålde en klocksträng till kyrkan
den 5 februari. Godegård C:1. Foto: Arkiv Digital.

Text: Barbro Nordlöf
Räkenskaper låter inte så lustigt.
Man tänker genast på siffror, ut
räkningar och budget. Kan det vara
något för släktforskare att titta på?
Absolut! Det är nämligen inte bara
siffror i kyrkoräkenskaper, särskilt
inte i de så kallade specialräken
skaperna, utan där står också vem
inkomsterna kom ifrån. Det fanns
många anledningar för sockenborna
att ge – ibland tvingas ge – pengar
till kyrkokassan. Här några exempel:
Vanligast är betalning för olika
tjänster från kyrkan: dop, vigsel,
begravning. Vid den förr obligato
riska kyrktagningen efter barnsbörd
erlades också en summa. I räken
skaperna står ofta ”testamente efter
N N” i samband med begravningar.
Bouppteckningsprocenten, en sorts
arvsskatt, skulle betalas.
Sedan kan man av olika anled
ningar ge spontant till kyrkan. T.ex.
för att tacka för tillfrisknande från
sjukdom. Eller ”för hustruns lyckliga
barnsbörd” utan samband med dop.
Räkenskaper finns ibland tidigare
än övriga kyrkböcker. Ibland kan
man ha sådan tur, att när kyrkböck
erna försvunnit finns räkenskaperna
kvar. Om det beror på att de förva
rades på skilda ställen är svårt att

veta. Normalt förvarades säkert hela
kyrkoarkivet på samma ställe.
Var hittar man räkenskaperna?
De har en egen serie med signum
L i kyrkoarkivet. Alla är tyvärr inte
skannade än. Jag gjorde ett stickprov
på 20 av ”mina” socknar och hälften
fanns sökbara på Arkiv Digital.
Någon gång kan räkenskaper finnas
inuti andra böcker, t.ex. i födelse
boken eller husförhörslängden, men
då hänvisas dit från L i arkivförteck
ningen.
Släktforskaren kan alltså ha stor
nytta av L-serien, särskilt när de an
dra böckerna inte finns.
En socken med ovanligt bra
L-serie är Nås i Dalarna. De är dess
utom skannade. De börjar i slutet av
1600-talet och kan användas framför
allt som dödboksersättning. Det står
mycket ordentligt vem som det läm
nas testamente efter och ibland t.o.m.
dödsorsak och levnadsålder! Någon
kan ha gett ”då hon var sjuk”, någon
annan bara ”ger”. Då vet man i alla
fall att personen lever då! Vigsel
anges i form av ”kronolega”, men
tyvärr nämns bara mannens namn.
Apropå ”kronolega” så var det
ju så, att gravida brudar inte fick ha
krona. Uppdagades det senare att

hon varit gravid, d.v.s. barnet föddes
redan 6-7 månader efter vigseln, så
blev det böter för ”otidigt sängelag”.
Saknas vigselbok kan man via en
sådan notis åtminstone få vigselår.
Godegårds socken i Östergötland
har stora luckor på 1700-talet, men
räkenskaper kan ge hjälp. Hustru
Adriana Boman gick inte att hitta i
dödboken men i räkenskaperna (som
i detta fall finns i C:2 och alltså är
skannade) fanns 1772-08-30 en notis
om att det gavs efter ”afledne Adria
na Boman”.
Grannsocken Risinge har några
räkenskaper från slutet av 1500-talet.
I socknarna i Edsbergs härad i
Närke börjar kyrkböckerna oftast
först kring 1750, men i några av
dem finns hyfsade räkenskaper. I
Edsbergs (ej skannade) församlings
räkenskaper kan man se både testa
mente och vigseluppgifter från c:a
1670.
I Alseda i Småland däremot (ej
skannat) är det dåligt. Det står bara
”brudfolk i Bårrgård” eller ”liket i
Högakull” och liknande.
Datum för testamente eller krono
lega är i allmänhet en söndag, vilket
torde betyda att summan betalades
på förrättningsdagen.
Ett räkenskapsår varade 1/5–30/4.
Det är därför ibland svårt se vilket
kalenderår som är aktuellt. Datum
anges inte alltid.
Även utgifterna kan ge ett och
annat. Man kan t.ex. se vem som
köpt nattvardsvinet, eller vem som
fick fattighjälp. Dagsverken, t.ex. när
kyrkan byggdes eller reparerades,
nämns.
På valborgsmässostämman räkna
des årets räkenskaper samman och
godkändes. Kyrkvärdarna/sexmän
nen skrev under. Har man sådana be
trodda anor kan man här hitta deras
bomärken eller namnteckningar.
Kort sagt, räkenskaper kan vara
till stor hjälp i släktforskningen. Om
inte annat får man en inblick i sock
nens liv.
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Annas äktenskap blev kort. Det blev inte vad
hon hoppades på. Alla hennes drömmar grusades
genom misshandel, hat, svält och mordförsök.

Hundra daler för

giftmord
f
örsök
på hustrun

Text: Elisabeth Wahlberg

Av

husförhörslängden (sidan 9)
för Bäve församling vid gården
Rosseröd i Bohuslän framgår att
Consistorii Skiljebrev utfärdats 30
dec. 1829. Det innebär att skilsmässa
har beviljats mellan Andreas Hansson
och hans hustru Anna Hansdotter
p.g.a. att mannen har överbevisats
om att ha försökt giftmörda hustrun1.
Anna och Andreas är min morfars
farföräldrar.
Vad spännande och intressant!
Äntligen en utvikning från den långa
rad av tidiga anfäder som jag inte vet
annat om än genealogiska fakta. Änt
ligen något som kan ge mig en bild
av några av mina äldre släktingars
livsöden.
Annas och Andreas äktenskap
blir kort. Lysning tas ut i mars 1828
och de gifter sig i juni 1828. Deras
son Hans föds bara tio dagar efter
vigseln.
Eftersom äktenskap på 1800-talet
var livslånga, skilsmässor därmed
ytterst ovanliga och kvinnans ställ
ning mycket svag, måste det rått för
svårande omständigheter som ledde
till skiljedomen.
Lane Häradsrätt meddelar i ett
första utslag i handlingarna i målet,
att skäl för skilsmässa inte föreligger
och anger de giltiga skäl som lagen
föreskriver: otrohet i äktenskapet, ett
begånget brott mot ena partnern eller
8
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mot en annan person eller vansinne
under en längre tid. Rätten menar att
ingetdera av de uppräknade skälen
föreligger2. Anna överklagar detta be
slut och tror sig med hjälp av grannar
i Rosseröd som vittnen kunna bevisa
att hennes make försökt döda henne.
Vittnena är tre: en av dem ”ord
ningsman” medan de andra, makarna
Snell, bor grannar och arbetar för
Andreas på hans gård. De berättar i
rätten att de sett och ryktesvis hört
att Andreas misshandlat hustrun och
ständigt kallat deras ”gemensamt
sammanavlade barn” för horunge.
Mannen Snell berättar också att han
vid åtskilliga tillfällen hört såväl
mannen som dennes moder förbjuda
hustrun att delta i gemensamma
måltider, att hon emellanåt inte fått
någon mat och att hon också fått sig
tilldelad oätlig föda. I stället har hon
fått mat hemma hos Snell.
Snell berättar också i rätten att
han och hans hustru haft besök av
Andreas Hansson. Snell blir till
frågad om han kan hjälpa till med
att få Andreas hustru att förtära ett
medhavt glittrande pulver som skulle
bli hennes säkra död. Pulvret visar
sig senare vara arsenik. Också Snells
hustru är med då detta yttras. Snell
blir då erbjuden såväl kontant ersätt
ning som ett täcke och ett lakan samt
Annas bästa ”klädning” om han vill

hjälpa till att förgifta henne. Snells
hustru bekräftar genom sitt vittnes
mål samma händelseförlopp som det
maken vittnat om.
Snell tar emot giftet men i stället
för att försöka förgifta Anna varnar
han henne och informerar henne om
makens onda avsikt. Snell kastar
sedan i hennes åsyn giftet på elden.
Andreas kommer senare tillbaka för
att förhöra sig om giftets verkan. När
Snell svarar att det inte haft avsedd
verkan säger Andreas att han skall
skaffa något mer verksamt.
Det andra vittnet, ordningsman
nen, tar kontakt med en läkare, til�
lika präst, tillsammans med Annas
bror Nils, som för övrigt är dräng
på gården i Rosseröd, och anmäler
Andreas. Denne uppmanas att infinna
sig hos doktorn, vilket såväl Andreas
själv som hans mor motsätter sig.
Samme läkare ger också Anna rådet
att flytta hem till sina föräldrar, vilket
hon också gör.
Efter dessa vittnesmål enas rätten
om att paret skall beviljas skilsmässa
eftersom handlingarna är så onda att
det härefter inte finns några utsikter
att de skulle kunna leva lyckliga till
sammans. Hustrun tilldöms vårdna
den om barnet Hans. Vidare förbjuds
Andreas att ingå nytt äktenskap så
länge som hustrun lever eller är
ogift. Hustrun tilldöms allt i parets

Minnestavla för att
hedra minnet av avlidne
Hans Andreasson.

Consistorii Skiljebref af d. 30 Dec. 1829 emedan mannen blifvit öfverbevist att
hafva velat förgifta Hustrun (Bäve, AI:3, s. 221).

bo – såväl lös som fast egendom.
Andreas döms att böta hundra daler
och om inga pengar finns tjugofyra
dagars fängelse med vatten och bröd.
Han valde böterna.
Vad kan ha hänt som orsakat detta
skändliga beteende från mannen?
Hur kommer det sig att hon ingår
äktenskap med Andreas och hamnar
på denna gård, där hon verkar vara
helt skyddslös gentemot make och
svärmor?
I överklagandet till domkapitlet i
Göteborg3 skriver Anna om Andreas
”att han i hela sitt uppförande gjort
sig föraktad av alla”. Andreas var
tidigare dömd för fylleri4 och han
dömdes också till fängelsestraff för
”skuffning” och ”störd gatufrid”
1828 och avtjänade fängelsestraff för
det sommaren 18295. Vidare skriver
hon att hon vid äktenskapets ingå
ende inte känner maken mer än till
namnet. Hur hänger detta ihop?
Hon föder ju sonen Hans bara tio
dagar efter vigseln. Andreas Hans
son anges i födelseboken som far
till barnet6. Kan det vara så att han
av någon anledning tar på sig fader
skapet? Kan det ligga något i hans
påstående att barnet är en, vad han
kallar, horunge?
Min mor, född 1903, som var
kunnig om släktskap bakåt i tiden
och som hade väl reda på sig ända

tills hon dog 1988, sade aldrig något
om förgiftningsförsöket eller att
Anna ensam fostrade sonen Hans.
Skilsmässor var ju, som sagt,
mycket ovanliga och ryktena har
antagligen gått. Jag har haft kontakt
med släktforskare såväl från Annas
som Andreas hembygd, men ingen
har hittills hört talas om denna historia.
Har man förtigit och förträngt?
Hur gick det då för Andreas,
Anna och sonen Hans? Andreas står
som hemmansbrukare före skils
mässan. Efter avtjänat straff anges
att han är undantagsinnehavare i
hemmasocknen och eftersom hustrun
tilldöms allt löst och fast är han san
nolikt egendomslös. Han dör 18427.
Anna flyttar tillbaka till sin
födelseby och arbetar där som piga
på olika gårdar. Hon anges vara gift,
trots att hon vid Andreas död 1842
varit skild från honom i tretton år.
Efter f.d. makens död kallas hon för
änka och överlever honom med 20 år8.
Efter att Anna och Hans flyttat
från fadern bor Hans tillsammans
med sin mor i hennes födelseby hos
en av moderns bröder. Vid femton
års ålder flyttar han till en socken tio
mil bort och benämns i inflyttnings
längden där som ”gossen Hans”. Två
år senare står han som dräng på den
gård dit han flyttar och efter några år
står han som torpare. Han gifter sig

och får flera barn varav ett blir min
morfar. Han avlider 18919.
Skilsmässan innebär svåra och
tydliga uppbrott för dem alla tre.
Hur påverkas deras ställning socialt?
Hur har Andreas det i hembyn efter
avtjänat straff och förlorad egen
dom? Anna kommer tillbaka till sin
hembygd och är frånskild. Hur ser
hennes familj och medmänniskorna
på en frånskild kvinna med ett barn?
Hans växer upp utan far. Vad får han
veta om det som lett till skilsmäs
san? Många frågor finns som jag inte
lyckats få svar på.
Ytterligare information om detta
mål och hur lagen såg på förgiftnings
försök finns i radioprogrammet
Släktbands arkiv. Programmet sän
des i P1 den 7 december 2015.

Källor
1) Bäve, AI:3, s. 221
2) Lane häradsrätt 1829 volym AIa:63, § 61
3) Göteborgs Domkapitels arkiv volym
FIII:41 nr. 688
4) Uddevalla DIIIaa:2, bild 190
5) Göteborgs länsfängelse DIII:7, bild 550
6) Romelanda, C:1, s. 324
7) Bäve AI:4, s. 201
8) Romelanda AI:12, s. 65
9) Sankt Peder F:1, bild 33
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Kyrkoböcker
Kyrkoböckerna är grunden för släktforskning.
Av: Ingemar Widestig
Det finns många kyrkoböcker som inte är digitaliserade och som endast finns tillgängliga i original på
landsarkiven.
Hur kan man ta reda på vilka kyrkoböcker som finns?
(För att göra sökningen som beskrivs nedan krävs inget abonnemang). Enklast är att gå till Riksarkivet,
digitala forskarsalen och specialsök och därefter kyrkoarkiv. Här väljs den församling som man vill
undersöka. De mest omfattande arkiven finns i Stockholmsförsamlingarna. Vi tar Maria Magdalena som
exempel (bild 1).
Bild 1
Klicka på församlingsnamnet. Nu får vi upp en bild på det som Riksarkivet har digitaliserat (bild 2).
Bild 2

Vi vill veta vad hela kyrkoarkivet omfattar så vi klickar på parentesen (SE/SSA/0012 ) efter församlings
namnet och då får vi upp bild 3.
Bild 3

Här finns alltså det kompletta arkivet. Finns det en skärm till höger så är dessa böcker digitaliserade. (För
att öppna dessa krävs abonnemang). En intressant serie är HIII som innehåller, i varierande grad, uppgifter
om fader- och moderskapserkännande (bild 4 och 5).
Bild 5

Bild 4
Riksarkivet har alltså inga av dessa böcker digitaliserade. Arkiv Digital har HIIIc:1-4 digitaliserade.
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Boktips

RoseMarie Sjöberg
RoseMarie Sjöberg bor i Västerås. Torpet i Bergslagen
och resor med ryggsäck i främmande länder ger inspiration till skrivandet, som alltid har funnits där. Friheten
efter arbetslivet gör det nu möjligt att förverkliga en
gammal dröm. Bokens huvudpersoner är hämtade från
RoseMaries släktforskning. Den är en historisk roman med
dokumentära inslag. Efter herrarnas behag utkommer
våren 2016 och utspelar sig i 1850-talets Sverige.

”Aldrig få det som föräldrarna” är den femtonåriga Claras mantra när hon
ska ut i livet. I mötet med vekligheten klyvs hon till kropp och själ och
makas åter till sin hemvist. Föräldrarna, August och Matilda flyttar ständigt
och den enda rikedom de har är barn. August har flytt från Gotland. Med sig
har han en skräckfylld upplevelse av att en yngre syster kränks av en präst
mitt under ett möte i sockenstämman. Beata, hans käraste, lämnas ovetande
om hans flykt. August gör dagsverken och hamnar på en gård som dräng.
Märkliga händelser får honom att fly in i en snårig skog där mötet med Orlen
förändrar hans tankebanor. Matilda sprider ett farligt budskap och anklagas
för uppvigling.

Efter herrarnas behag
Faun förlag
ISBN 978-91-87435-57-7
159 kr

Frälset och herrarna belönar angiveri vilket skapar splittring bland arbets
folket. August kan inte få Beata ur tankarna. Familjen håller ihop om än det
gnisslar. Clara råkar höra ett samtal mellan två herrar och hon börjar ana
varför de i hennes familj har det som de har. ”De jävlarna behöver inget mer,
slöa och okunniga är de.”
Efter herrarnas behag handlar om folket utan röst och rätt. Ett folk som får
förbarma sig över sig självt. Tiden är artonhundratalets mitt i ett Sverige
där en ny tid växer fram. Men en stor folkgrupp står utanför och ser på när
förändringens vindar blåser.

Medlemmen och författaren
RoseMarie Sjöberg föreläste
om sin släktforskning på ett
klubbmöte den 31/10 2013.
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Möte den 3 mars med Sveriges Släktforskarförbunds

vice ordförande Kerstin (Chris) Bingefors (i mitten) och
Västerås släktforskarklubbs styrelse: Kerstin Andersson,
Lars Berglöf, Karin Jyrell, Börje Öhrling, Henry Johansson
och Gunnar Andersson. Foto: Simeon Andersson.
Årsmötet 31/3. Höger: Avgående ledamoten Börje
Öhrling avtackas. (Avgående ledamoten Lennart Andersson
avtackas enskilt). Kvällens talare, Ivan Klaesson (bilden under). Nedan: Revisorn, Maria Bäversten, föredrog revisionsberättelsen. Just det – inga anmärkningar framkom!
Foto: Simeon Andersson.
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Jourhavande 10/2. Till vänster sitter Gerd Svensson. Kerstin Andersson och Kerstin Eriksson (båda bilderna)
jobbar med datorn och mitt emot ser vi Henry Johansson. Foto: Simeon Andersson.

Bild

sidan

Se bilder på
hemsidan,
Arosiana-Net

Torsdag 25/2 Länsmuseet: Karin Bojs talade om ”Min europiska
familj” – att släktforska på djupet genom DNA-analyser. Ett samarbete
med Länsmuseet, Badelunda hembygdsförening och Västerås
Släktforskarklubb. Kerstin Andersson och Rolf Grahn (från Badelunda
Hembygdsförening) tackar Karin Bojs. Nedan ser vi delar ur publiken.
Foto: Karin Jyrell
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År 1902 reste min mormor med sina föräldrar och sin bror till Kanada. Hennes far
har skrivit utförligt om resan och vistelsen
där, och mormor har sparat mängder av
brev och vykort. Med hjälp av de här dokumenten, sökningar på Internet och under
en resa till Kanada har jag lyckats pussla

ihop den spännande historien om mormors
uppväxt i Kanada, men när jag nu fått möjlighet att skriva om det låter jag henne själv
berätta. Här kommer hennes bidrag till Året
Runts tävling Amerikaminnen år 1960. Själv
kommer jag kanske att skriva en hel bok så
småningom.

Mormors uppväxt i Kanada
bodde i ett torp som
kallades Krakatorp*. Min far hette
Anders Gustav Karlsson, min mor
hette Maria Ulrika, min bror hette
Yngve Valentin och jag Wega Maria.
Detta var min familj.
Varje år utbröt en sorts feber, som
kallades Amerikafebern. Den kom
till unga flickor och pojkar men även
till äldre par. Det var torpare, gruv
arbetare och andra mindre bemedlade.
Det var inte så dumt, men man måste
ha pengar till resan och våga ge sig
ut.
Även min far fick Amerikafebern.
Det bestämdes att vi skulle resa till
sammans. Jag var då två år och min
bror nio år. Vårt hem såldes på auk
tion. Den inbringade så mycket att vi
alla fick biljetter till Amerika.
En vacker dag i april 1902 lämnade
vi Sverige. De åtta åren blev för oss
ett äventyr, men det blev också sjuk
dom och död i vår familj.
Båten som vi reste med var
inte mycket bättre än för dem som
utvandrade på 1800-talet. Vi blev
placerade på mellandäck. Männen
bodde för sig själva och kvinnorna
och barnen på ett annat ställe. Olika
nationer fick vara tillsammans.
Några som kom på båten kallade vi
pälsgubbar. De var klädda i en lång
särk med en päls över. Min mor har
berättat hur det gick till när vi skulle
äta. De ställde fram maten, och då
gällde det att tränga sig fram, annars
blev man utan.
Min familj

*[Nora bergsförsamling (T), red. anm.]
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Efter några dagar bröt stormen lös.
Den höll på i flera dagar. De sjuka
kräktes på varandra. Kaptenen vis
ste inte var vi befann oss. Han hade
tappat kursen. Vi skulle snart vara
framme men stormen fortsatte, så
han kastade ankar och låg stilla i tre
dygn. När vädret blev bättre kunde
vi se att båten befann sig nära land,
inte långt från ett stort berg.
Vi kom i land i Quebec med 150
dollar i fickan. Då vi kom till Ame
rika träffade vi en man som frågade
min far om han ville ha arbete på
hans farm. Vi skulle få följa med
hela familjen. Men då vi kom fram
och fick se hans hus blev vi besvik
na. Huset var rappat med gödsel på
väggarna. Mannen sa åt min far att
gå ut och mjölka korna, men han sa:
”Jag har aldrig mjölkat, men min
hustru kan.” Så blev det också. En
dag sa min far åt bonden att vi skulle
fara därifrån. Gubben blev ursinnig.
Vi blev rädda för våra liv men till
slut sa han att han skulle köra oss
till en sjö. Där skulle vi vänta på en
båt, men det kom ingen båt. Då sa
min far att han skulle gå efter någon
som kunde hjälpa oss. Han hittade
en man som rodde oss i en eka. Han
rodde oss dit vi skulle.
Därifrån gick resan till Winnipeg,
där vi bodde en sommar. Min far
arbetade i ett fiskfryseri där. Detta
gjorde att han blev sjuk i reumatism.
Det var mycket kallt i Winnipeg,
så mina föräldrar beslöt sig för att

Av: Gunilla Zimmermann

resa vidare. Vi reste till en liten stad
som hette Nelson. Där skulle jag
uppleva min barndom. Jag minns
när vi kom dit. Vi kom med båt och
det snöade. Vi gick uppför en lång
trappa, för staden var byggd på slutt
ningen av berget. När vi kom in i
staden möttes vi av en överraskning.
Det fanns spårvagnar som vi kunde
åka i hela staden med för 10 cent. Vi
låg över på ett hotell.
Vi hyrde ett litet hus. Det var
tomt, så vi måste köpa möbler, en
säng, ett bord och stolar. Min far
började arbeta i ett sågverk, och min
bror började skolan. När han kom
hem lärde han mig engelska. Jag
talade med min mor men hon förstod
mig inte. Då sa jag att det var engelska.
Vi började få det bra. Visserligen
var förtjänsten liten, men för mina
föräldrar var det mycket. Så kom
det stora slaget. Min bror dog. Han
blev sjuk på kvällen och dog på
morgonen. Min far fick gå ut i den

Såhär illustrerade mormor sin
berättelse till Året Runt.

Wega Maria i Kanada.

Yngve Valentin dog av lunginflammation 1904.

främmande staden för att hitta en
doktor till min bror. Min bror var då
elva år och jag fyra. Vi hade så roligt
tillsammans. Jag fick följa med ho
nom till söndagsskolan på villkor att
jag skulle sjunga, och det gjorde jag.
Mina föräldrar var så ledsna. Jag för
stod ingenting. Begravningar är dyra
så vi fick ta våra sista besparingar.
Så var det bara att försöka glömma.
Men jag tror att det tog lång tid. Min
mor grät jämt. Hon sa att det finns
inget så svårt som att förlora ett barn.
En dag sa min far att vi skulle
få främmande. Min farbror skulle
komma till oss. Han kom från Idaho
i USA. Där kallade han sig Pit Nor
man, men egentligen hette han Per
Aron Karlsson. Jag minns honom så
väl. Han ägde en timmerfarm. Jag
fick en fin docka av honom. Jag gick
ut med den och tappade den.
Det var kalla vintrar, så min far
måste vara hemma från arbetet i
sågen för det mesta. Han träffade en
svensk som hette Hansson. Han hade
satt upp ett hus på statens mark. De
hade bott där många år, och ingen
hade sagt något. Min far tyckte att
det lät bra så han gick ut en dag för
att söka efter en lämplig plats. Han
köpte bräder och så började bygget.
Det blev ett litet hus med ett rum.
Min mor tapetserade och gjorde så
fint hon kunde.
Så kom våren. Då började min
mor hacka upp land för att vi skulle
sätta potatis. Det var svartmylla på
lerbotten. Det är den bästa jord som

finns. Så en dag kom en karl och sa
till min far: ”Här får ni inte bo. Det
är jag som äger jorden. Nu ska jag
ta hyra av er.” Han hade inga bevis
på att han ägde jorden. Min far sa att
han hellre flyttade än betalade hyra,
och så blev det. Vårt första hem var
förlorat. Vi fick lämna det.
Under tiden hade min far köpt
land en bit längre bort. Det var
vildmark. Skogen hade brunnit och
ruttnat, men ny skog hade vuxit upp
igen så marken syntes inte. I sko
gen vimlade det av vilda djur. Det
var björnar och cajuter, som gick i
flockar och liknade vargar. Vi måste
skaffa en hund för att mota bort dem.
Sen satt vi och hörde när de ylade
om kvällarna. På kvällen var hunden
trött och kom och lade sig i sängen
på mina fötter. På nätterna kom caju
terna fram och gick runt vårt hus.
Min far byggde också ett höns
hus. När hönsen var ute måste vi
vakta dem. En dag fick jag se en stor
hök som kom flygande in i hönshuset
och min mor kom och motade bort
den.
Jag skulle börja skolan i Nelson.
För att jag skulle få sällskap sålde
min far tomter till tre svenska famil
jer som hade barn. Det gick något år
och så kunde vi flytta in i det stora
huset. Det lilla huset blev vedbod.
Det var mycket sten som måste
sprängas bort, men jorden som var
kvar blev desto bördigare. Vi började
röja skog. Min mor och jag högg ner
de små träden. Jag fick också en yxa.

Jag var då sex år. Sedan fick min
mor hacka upp jorden för hand. Min
far arbetade i sågverket i staden på
dagarna.
Så byggdes en ladugård. Mina
föräldrar köpte en vild prärieko som
inte hade stått inomhus förut. Kon
var snäll. En dag hade mor och jag
varit till staden. Kon var bunden men
hade kommit för nära potatislandet.
När vi kom hem höll hon på att ta
upp potatis och åt upp den.
En annan gång när vi hade varit
borta möttes vi av små kycklingar
som pep. Vi följde efter dem och
där låg en halväten höna som höken
hade tagit.
För att komma till våra grannar
måste vi gå över en bäck som flöt
djupt nere i en dal. En gång gick min
far ner till bäcken, och när han tittade
upp stod en björn och glodde på
honom. Den såg förvånad ut för den
hade nog inte sett en människa förut.
Så vände den sig och försvann. Den
blev rädd, för hunden som var med
skällde på den.
Så måste jag tala om våra eng
elska grannar. De var mycket fina
människor. Jag hälsade på dem
nästan varenda dag. Då kunde jag
engelska så vi förstod varandra. De
hade inga barn.
På somrarna samlades vi svenskar
och for med hjulbåten och hälsade på
indianerna som bodde på andra sidan
sjön. Jag såg en indian i full fjäder
skrud. De fick inte bo i staden. De
blev glada när vi kom. Svenskarna
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David Irving med familj framför det hus de köpte av mormors far.

bjöd dem på snus och brännvin. På
helgerna fick de komma till staden.
De första svenskarna vi blev bekan
ta med hette Lindblad. De hade tre
barn. Den äldsta hette Ester. Hon var
i min ålder. Min mor och hennes mor
blev de bästa vänner.
Runt om staden fanns det guld
gruvor. En svensk som hette Sved
berg var ägare till en. Vi brukade gå
till dem ibland. De hade två flickor.
Något högmod fanns inte bland
fattiga och rika i detta land. Min
mor sa att i Sverige fanns det farliga
människor. Under de åtta åren blev
vi aldrig ofredade av människor och
ändå fanns det så många olika natio
naliteter. Det gick att gå ut när som
helst, och vi blev aldrig ofredade.
En dag fick jag höra att det kom
mit en svensk familj som bodde en
bit från oss. De hade tre flickor. En
grannflicka och jag fick följa med
dem till skolan. Deras namn var Vanda,
Alfhild och Anna. Anna blev min
vän så länge hon levde.
En dag blev jag lurad av en
flicka. Hon hade sett att jag hade
köpt pepparkakor. Jag följde med
henne hem. Hon hade en trehjulig
cykel som jag fick åka på. Men så
tog kakorna slut och jag skulle gå
hem. Alla ljusen var tända i staden
men vägen som jag skulle gå var
mörk. När jag inte kom hem med de
andra blev mina föräldrar oroliga.
Mina kamrater sa att de inte hade
sett mig. När jag hade gått ungefär
halva vägen såg jag ett ljus. Det var
min mor som hade en lykta i handen.
Man måste ha ljus, för då blir de
vilda djuren rädda. Då blev vi glada
båda två.
16
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Så kom en annan sorts feber. Alla
ville resa till Vancouver. Då ville min
far också dit. Min mor och jag åkte
efter. Vancouver är en fin stad som
ligger vid Stilla havet. Det var ingen
vinter där, bara regntid, men det var
dåliga tider, så vi återvände till Nelson.
Vi hade sålt vår farm för 1 800 dollar
så vi hade inget hem mer.
I staden fick vi plats som vakt
mästare i det nya skolhuset. Det
hade byggts 1908. Vi bodde i skolan.
Arbetet var ansträngande. Det var
tolv skolsalar som skulle städas varje
dag. På morgonen skulle det dammas,
så mina föräldrar fick gå upp klockan
fem. När det hade gått ett år måste
de sluta för min far blev sjuk. Han
måste in på sjukhus för vård.
Under tiden hyrde min mor och
jag ett rum hos en svensk familj. Vi
fick betala sju dollar om dagen. Vi
var inte amerikanska medborgare,
och om vi inte kunde betala för min
far på sjukhuset måste han resa ensam
till Sverige. Mor och jag fick stanna
om vi ville. Hon skulle följa med
honom till Göteborg och sedan åter
vända till Nelson. Mig skulle den
svenska familjen ta hand om tills
hon kom tillbaka. Men hon ville inte
lämna mig. Då beslöts att vi skulle
resa allihop.
Vi började resan från Vancouver
på Canadian Pacific Railroad genom
Klippiga bergen. Jag satt och tittade
genom fönstret. Något så vackert har
jag inte sett sedan dess. De klippiga
bergen såg ut att sluta uppe i himlen
på andra sidan ett stup långt ner mot
en flod.
Två ånglok drog tåget. Sedan
kom vi fram till prärien. Där var det

slättland så långt vi kunde se. Hela
resan tog sex dygn. Så kom vi fram
till Halifax. Där gick vi på båten som
vi skulle fara över Atlanten med. Det
blev storm och många blev sjuka
men inte vi. Båten hette Empress
of Ireland. Den sjönk under första
världskriget. Med den kom vi till
Liverpool i England. Därifrån fick vi
resa med tåg genom England. Sedan
reste vi med båt över Nordsjön till
Göteborg. Vi var uppe på kvällen när
vi kom dit, och när människorna såg
staden började de sjunga ”Du gamla,
du fria”.
Vi kom till Sverige en vecka före
jul. Min far for snart tillbaka till
Kanada. Då hade han sällskap med
två pojkar. Den ene var min kusin
Emil. Mor och jag skulle komma
efter, men det blev inte så. Min mor
trivdes inte i Sverige och inte jag
heller. Vi ville tillbaka till Nelson där
vi hade våra vänner. Då jag var sex
ton år fick jag brev från min farbror
i Idaho. Han ville att jag skulle kom
ma till honom. Jag tror att han var
rik. Han skulle skicka biljett, men
jag kunde inte resa ifrån min mor.
Det var inte frågan om att hon skulle
följa med. I så fall hade vi rest. Hon
hade rest till Nelson där vi hade våra
vänner. Min farbror var inte gift. Jag
skulle bli som hans barn. Senare hörde
jag att han gift sig. Jag fick veta det
av min farbror i Sverige. Han hade
sänt foton av dem men inte till oss.
Vi har inte hört något av honom sedan
dess.
En dag för några år sedan fick
vi besök. Det var Anna och hennes
son. Han hade varit i Tyskland under
kriget. Nu skulle de åka till Sundsvall
och hälsa på sina släktingar. De hade
bråttom, så de stannade bara en tim
me. Vi kunde inte tala med varandra.
Hon hade glömt svenskan och jag
engelskan. Det blev sista gången vi
träffades, men vi skrev till varandra.
Hon kunde skriva på svenska. Annas
syster skrev och berättade när Anna
dog.

Vidskepelse från Skinnskatteberg
Vid vintertinget, år 1700, i Skinnskatteberg åtalades en hustru, Catharina Wik,
för vidskepelse. Här följer vad som hände enligt protokollet och domen.
Av: Ingemar Widestig
Per Jönsson i Sunnansiö tahlade
till Bookhållaren Johan Fårssbäcks
hustru Catharina Wijk, att hon sig
förklara skulle, hwarföre hon tagit
Jord eller Sand under Per Jönssons
brudstohl1 förledit2 Åhr. Johan Fårss
bäck förebahr sin hustru wara flux3
hafwande och så långt med henne lij
det, att hon intet förmår denna gången
resa till Tinget, det en och annan af
Nembden och Allmogen skall weta
med honom betyga, tillstod elliest,
att hans hustru således, som angif
wes, hafwer tagit Sand under Per
Jönssons brudstohl hwilket hon skall
giordt af eenfaldigheet och i mening
att bota sig för Tandwärck, det hon
dock sedermehra eij skall hafwa app
licerat eller försökt. De påberopade4
af Nembden och Allmogen wille
intet tillstå, att Fårssbäcks hustru
eij kunde för den föreburne ordsak
komma till Tinget; Hwarföre resol
verades och afsades5, att emädan
Fårsbäck intet fulltygat sin hustrus
förfall6 att sielf kunna bijwista Tinget
och Saken haar det anseende, som
wille den falla Criminaliter uth, dy
bör berörde Johan Fårssbäckz hustru
Catharina Wijk till Öfwermorgon
sig i egen person inställa och sluth i
Saken afwachta, så frampt hon icke
inom samma tijd med fullkomlige
och trowerdige wittnen någon laga
orsak till sitt uteblifwande gitter
framtee och bewijsa.

Två dagar senare Inställte sig
efter Rättens i förgårs afsagde Reso
lution Bookhållaren wid Bächammar
Johan Fårssbäcks hustru Catharina
Wijk att förklara sig, hwarföre
hon om en Söndag 3 weckor för
Påsk nästledit Åhr tagit Jord eller
Sand under Per Jönssons i Sunna
siö Brudstohl utj Heeds Kyrkia, då
folcket skulle gå uth; Bemte hustru
Wijk beklagade sig, att hon wid den
tijden warit plågad med en mycket
swår Tandwärck, då en främmande
hustru, den hon intet känner, men
lijkwähl sagt sig wara hemma i Malma
Sochn wid Gisslarbo, gifwit henne
det råd, att hon skulle taga Jord i
Kyrckian och lägga på Tänderrna, då
blefwe det bättre, hwilket råd, och
fast det än hade warit wärre, hon för
sin stora sweda skull och med den
plågan bekajad7 efter fölgt; tyckandes
dock nu illa wara, att hon warit så
enfaldig. Per Jönsson mehnte att hon
giordt det för någon annan ordsak,
men kunde dock intet nämbna någon
eller säga, att någon owänskap warit
dem emellan för den tijden eller att
honom och hans hustru något ondt
sedermehra wederfahritz. På tillfrågan,
om hon brukat den Sand eller Jord,
som hon tagit till Tänderna, swarade
hon Neij, alldenstund en och annan
afrådt henne, då hon uppebarlig bar
Sanden i Nääsduken ur Kyrkian,
hafwandes och Kyrkioherden straxt

Brudbänkar har förekommit långt
tillbaka i tiden. De har använts när
vigseln varit i anslutning till söndagens
gudstjänst. Brudparet har suttit vända
mot altaret tills de växlat ringar. Sedan
var de vända mot församlingen.
Älvdalskyrkans brudbänk från 1645 har
ett ryggstöd som man kan vika över, så
man behöver inte vända hela bänken.
Ur ”Bröllop, björnsmällar, bockskjutsar och brudkronor. Bröllopstraditioner genom
tiderna i Älvdalen” av Pell Birgitta Andersson och Pell Lena Norin, 2015.

derefter henne derom tilltahlt. Cro
nones Befallningsman wällbde Johan
Åhman insisterade, att ett sådant
brott måtte med wählförtient straff
ansees.
Resolutio Ehuruwähl den wid
skeppelse med löfterij8, som hustru
Catharina Wijk föröfwat med Jords
uptagande till att hielpa sig ifrån
Tandwärck, är utj Gudz Huus till så
mångas förargelse händt, och derföre
med exemplart straff kunde beläg
gias Icke dess mindre efter hon som
en qwinnas Person pröfwas det af
eenfaldigheet giordt, och Nembden
intygar, att en sådan synd eller för
grijpelse aldrig tillförende om henne
förspotdts; Altså förskones hon
Catharina Wijk med 40 mark Smtz9
plicht, som till Kyrkian och de fattige
der i Sochnen betahlas, börandes hon
dock derjempte undergå absolution10
i Sacristian.

Noter:
1) Brudstol (även kallad brudbänk) är en
tidig modern kyrkomöbel som i svenska
kyrkor främst förekom under 1600-talet och
1700-talet. Under vigseln satt brudparet
på brudstolen, först vända mot altaret och
därefter mot församlingen. Många brudstolar
hade därför löstagbara ryggstöd. Det var
också viktigt att brudstolen var vacker även
när den betraktades bakifrån.
2) Föregående
3) Mycket, i hög grad
4) Tillfrågade
5) Beslutades
6) Inte helt övertygat att hustrun inte kunde
komma
7) Behäftad, försedd med
8) Fördömliga konster
9) 40 mark silvermynt motsvarade 120 mark
kopparmynt eller 30 daler kopparmynt. För
denna summa kunde man köpa ca 45 kilo
fläsk eller ca 375 liter råg.
10) Syndernas förlåtelse, förutsättning för
att få nattvard
Arosiana 2-2016
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NY MEDLEM

”

Tycker mest om
att leta i verkliga
arkiv och miljöer
utanför datorn

Varför släktforskar du?
Hur kommer det sig att du började släktforska?

Nyfikenheten på vem min farfar var. Eftersom han dog
redan när min far var liten, så har vi inte haft speciellt
mycket kontakt med den sidan av släkten. Min far har
en skål i glas med fot av mässing, som han har fått i
arvegods, där det står ”Till minne av Gustaf 6/4 1914”.
Jag har dock inte hittat vem denna Gustaf kan vara och
vilken typ av minne det skulle vara. Så det är en fortsatt
drivkraft att lösa det!
Var kommer dina förfäder ifrån?

Hela släkten kommer från Västerås sedan slutet av
1800-talet. Då började de flytta in från andra platser i
länet eller kringliggande län. Längre bak i tiden så är
det centreringar i nordvästra Gävleborg, södra Upp
land, västra Västmanland och norra Södermanland. Det
längsta jag än så länge har kommit till är bergsmännen i
Karlskoga. Men jag väntar på DNA-svar. Då får jag svar
ännu längre bak i tiden. Jag väntar med spänning!
Vad intresserar du dig för inom släktforskningen?

Foton, historier och okända släktingar. Jag har i huvud
sak forskat på 1900-talet de två år som jag har hållit på.
Jag tycker mest om att leta i verkliga arkiv och miljöer
utanför datorn.
Har du upptäckt något ovanligt/spännande i
din släkt?

Jag tycker att det är kul att släkten varit så centrerad till
Västerås de senaste 100 åren. Det blir lätt att besöka platser
och att fantisera om hur de hade det där och då. Det är
också roligt att det dykt upp lite kändisar – som skåde
spelaren Göran Ragnestam och melodifestivaldeltagaren
Camilla Brinck samt en del profiler inom det lokala

Daniel Eriksson
näringslivet idag. Men längre bakåt, i rakt nedstigande
led, kan bl.a. cykelhandlar/motorfordonsläkten Falk/
Stenström/Olsson nämnas. De har under hela 1900-talet
drivit många olika butiker i Västerås och Hallstahammar.
Sedan finns det också andra spännande personer som
man fastnar för. Här kan nämnas:
• Cirkusarbetaren Alma Falk som varit en sväng till USA.
• Min farfars farmor, den kvinnliga gårdskarlen Kristi
na Eriksson, som bodde och arbetade på Badhusgatan
från slutet av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet.
”En riktig kärnkvinna”, som det stod i VLT när hon dog
1950, 96 år gammal.
• Min farmors mor Olivia Allerfors som under sin korta
livstid han med att flytta ett 30-tal gånger, föda tre barn
kullar med två döttrar i varje och att gifta sig tre gånger.
Har du stött på något problem i din forskning?

Jag hade velat veta varifrån jag fått mitt efternamn, men
det verkar mest vara en slump. Den förste som tog det
gjorde det samtidigt som de flyttade in till Västerås. Jag
har en gammalfarmor med ”okänd far”, likaså hennes
syskon. Alla är födda på olika orter, vilket gör det rörigt
och svårt.
Ditt bästa tips till andra släktforskare?

Eftersom jag mest har sysslat med 1900-talsforskning,
så är de viktigaste källorna dödsannonser i dagstidningar
(att hitta tilltalsnamn och yngre släktingar) och skat
teverkets ”personbild” (som visar en persons föräldrar
och barn) samt Facebook. Där går det att hitta nutida
släktingar, foton och relationer. Jag har all min forskning
online, så att jag ständigt kan nå både träd och foton
direkt i mobilen med hjälp av apparna Ancestry och
Google Drive.

Vill du också besvara enkäten?
Frågorna finns på vår hemsida, där du kan kopiera över dem till ditt mail när du ska svara. Bifoga gärna en bild av dig.
Skicka dina svar till redaktören: simeon.a@telia.com
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NYA STYRELSELEDAMÖTER

Monika Wilander

Torbjörn Wedholm

Släktforskning har varit min stora hobby i många år. Jag
började som 29-åring på Landsarkivet i Uppsala. Det
var på det gamla sättet. Man bläddrade i originalböck
erna – utan vantar. Man vevade de gamla filmerna fram
och tillbaka eftersom registret av någon anledning alltid
fanns längst bak. Man bläddrade i kartotekslådorna för
att ta fram de svarttummade microkorten och tyda vad
som gick. Men nu sitter vi bekvämt hemmavid och fors
kar vid datorn när andan faller på. Och ändå knorrar vi
när inte de bouppteckningar vi söker är scannade eller att
det saknas konfirmationslängder eller annat!
Mina rötter är i stort sett gemensamma med statar
systemets historia. Jag är född i Sala och delvis uppvuxen
i Heby. Mina anfäder tog sig inte så långt. De höll till
i östra Västmanland och västra Uppland. Man flyttade
varje år när potatisen var upptagen. Då tog man sina
få pinaler och gav sig iväg i hopp om att hitta ett något
mindre slitigt arbete och kanske en rymligare och mindre
dragig statarbostad. Familjen var stor, det var trångt och
det var svårt att mätta alla barnen. Det blev förstås både
si och så med skolgången. Man skulle ju snart ge sig
av igen till annan ort. Jag kan tänka att det kan vara ur
sådan här bakgrund min västmanländska mentalitet växt
fram – avvaktande, man ska inte förhäva sig, fötterna ska
nå ända ner till marken.
Jag är intresserad av närhistoria och hur folk hade det
i sin vardag. Därför har jag koncentrerat mig på 1800och 1900-talen. Där finns mycket material till levnads
beskrivningarna. Längre bak är det inte möjligt, med min
bakgrund, att få tag i annat än några fattiga hårddata. Jag
gräver överallt – digitalt och analogt. Det vill jag fortsätta
med. Därför är jag imponerad av styrelsen i klubben som
lyckats få fram sådan bredd och djup i sina aktiviteter.
De passar både nybörjaren och den mer erfarne släktfors
karen. Jag hoppas att jag kan vara med och bidra till en
sådan fortsättning. Jag ska göra mitt bästa!

Det ska verkligen bli både intressant och spännande att
sitta med i släktforskarklubbens styrelse. Lite nervöst
kanske, för jag har aldrig suttit i en styrelse förut, men
det ska bli roligt!
Jag har inte hållit på med släktforskning så länge,
drygt ett år. Det har inte funnits tid för det förut men nu
efter pensionen så finns tiden. Att jag började släktforska
var för att jag såg en annons i tidningen att Medborgar
skolan hade en nybörjarkurs i släktforskning, och sedan
blev jag fast. Jag sökte mej till släktforskarklubben och
DIS, där jag blev väldigt bra mottagen – man kände sig
välkommen.
Jag är infödd Västeråsare ock min släkt har vandrat
omkring i Västerås med omnejd, jobbat, flyttat och fött
barn. Barnaskarorna kunde bli många på den tiden men
det var olika: på min fars sida blev de tio i barnaskaran,
på mors sida bliv de tre.
Mina intressen är, förutom släktforskning, musik. Jag
spelar lite gitarr, men mest inom familjen. Jag är ingen
Segovia men jag tycker det är roligt. Sedan har jag fiske
som ligger mig varmt om hjärtat, då främst flugfiske och
jag binder mina flugor själv. Det blir mer spännande då.
Jag hoppas att jag kan vara till någon hjälp nu när jag
har fått den stora äran att få sitta med i styrelsen.

STYRELSEN

Foto: Simeon Andersson

Styrelsen: Kerstin Andersson, Lars Berglöf, Gunnar Andersson,
Karin Jyrell, Henry Johansson, Monika Wilander,
Ingemar Widestig, Torbjörn Wedholm och Sven Olby.
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Vi följer upp artikeln om ryttaren Johan Larsson i förra numret, med
en läsövning av hans personalie. Den är delvis citerad i artikeln.

Läsövning
Av: Ingemar Widestig

Uppgifterna i personalien avviker delvis från artikeln i Arosiana,
vilket också påpekas i artikeln. Detta visar att det är viktigt att
om möjligt kontrollera mot olika källor. Den källa som är skriven
närmast i tiden som en händelse inträffade får anses som den
sannolikt mest korrekta.
Eftersom de flesta idag har något abonnemang och troligen använder sig av möjligheten
att lättare tyda texten på datorn så har vi ingen komplett kopia av originaltexten i tid
ningen denna gång, endast de inledande raderna. Synpunkter på detta tas gärna emot!
Johan Larssons personalie finns i:
Arkiv Digital: Hallstahammar LIa:4 (1696-1772), Bild 301 / sid 296.
Riksarkivet: Hallstahammars (före 1943 Svedvi) kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka
och församling, SE/ULA/11494/LI a/4 (1696-1772), bild 319.

Notera att boken ”Räkenskaper för kyrka och församling” i detta fall också innehåller födelse- dödsoch vigselnotiser. Även sockenstämmoprotokoll och andra uppgifter, ta gärna en titt i registret. Det
kan alltså löna sig att titta vad som finns i räkenskapsböckerna!
Bokstäverna [e] och [r] skriver denne prästen lika, särskilt i slutet av orden. Se denne i första raden
och Lars i andra raden. Han använder dessutom ibland latinskt [e], se denne i första raden. Som
bindestreck [-] används [:] där det borde varit ett [=]. Se för: äldrar i fjärde och femte raden.
20
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1698 d. 27. Nov.
Johan Larsson i Rallesta Natus 1614 uti Rallesta, uti denne försambl. af ehrlige
oc christel. föräldrar. Fadren ährl. och beskedel. daneman Larss pädersson.
Modren Sedige2 och gudfruchtige Hustro Ingeborg pädersdotter. Renatus. Kunde sina
christendomsstyckin wäl och wackert läsa uti book. war således hemma hoos sine K. för:
äldrar och gick dem med all Sonlig hörsamhet och lydno tillhanda uti nå:
gra och tiugu åhrs tidh. Sedan blef han antagen uthi tienst hoos Sal.
H. Landzhöfdingen Högwälborne Claes Stiernskiöldh widh Strömsholm,
honom till största nöije tienandes uti 3 åhr. när han numer 30 åhr
gammal war, begaf han sig under Hans Kongl. Maijttz: militie, för en
Swäntiänare3 under lif:regementet för hemmanet nääs i biörckstad Soch.
fölgde så armen inn i Tyskland, och blef åhr 1658 fången uti dan:
marck, tiänte sedan dhe danske 1 åhr under Cavalleriet, inn till dhess
at freden med de Swänske slötz, tå han tädan4 ett wackert afskedh
uppå tyska bekom af sin öfwerste H. Jo(c)h Hüssen, daterat i Odense
uppå insuln Fühnen5 d. 18 aug. 660. nu under sidste danske feigd rustade han, red ock
siälf för öfwerby och Kongsbarckare Sochn under Hans Maijttz: lif: regemente
til häst under Högwälb: H. Öfwerstens Hans Ramswärdz Commendo och
Ryttmästaren Goes compagnie, dädan6 han af Hans HögstSal. Maijt Konung
Carl d XI ett nådigt afskedh bekom, widh monstringzplattzen Kongzöhr d.
16 nov. 1683, tå han in alles 50 åhr under militien åtskillige travailer uth:
härdat och på sin kråpp, som illa blasserat är, åtskillige techn till sin hur:
tighet, både af Skått och wäria wedertagit hafwer, dem han nu med största heder med
sig uti iorden niderlägger. Tränne resor7 hafwer han warit
gift. Först med Sedige och gudfruchtige, numera hoos G8 Sal. Ho. Anna O:
lufsd. i bärga, med hwilken han dersammastädes i en rätt ächta Kärlek sam:
manlefde uti halft annat åhr, undfick med henne 1 Son, som och nu tillika
med föräldarana genom döden afgången är. Sedan andra resan med Ho. Anna
pärsd: ifrån Truby och lilliehärad Son, sammanlefde med henne i 30 åhr, och
wälsignades med 3 barn, 1 Son och 2 dottrar, af hwilka 1 dotter Sal. afsomnadt
är. d. 30 oct: 1696 ingick han tridie resan ett ächta förbund med Ehreborna
och gudfr. Ho. Cherstin pädersd. Felenia, har med henne enigt sammanlefwat uti
2 åhr, och aflat medh henne 1 dotter, som ännu tillicka med modren efterlefwa
och för sin späda ålder skuld fadrens död icke kan beklaga. denne Sal. mannens
almänne lefwerne är wäl allom kunnigt och bekant, at han älskade Gz ord,
brukade esomoftast9 med andacht sine Salighetz medel, war hiälpsam emot de fattige
oförfärat för sine fiender och hedersam emot sine lärare. har i dätte åhr nog
warit beswärat af en häftig bröstwärck och afsomnade Sachtmodel. d. 10
nov. sidsteledne, då han ongefär 84 åhr här i w10. lefwat. Votum

Sonen Lars Johansson, från första äktenskapet, dog
den 11 maj, samma år som fadern dog. Sonens
personalie finns i samma bok på sidan 294.
Vigselnotisen, 1696 den 30 oktober, för tredje giftet
finns också i samma bok på sidan 266.
Barnet Annas födelse, 1997 den 11 juli, finns där
också på sidan 279.

Noter:
1. Danneman [redlig, hederlig
allmogeman]
2. Dygdig, ärbar
3. Ryttaren kallas här sventinare.
4. Därifrån
5. Ön Fyn

6. Därifrån
7. Gånger
8. En ovanlig förkortning av gud
9. Allt som oftast, icke så sällan
10. Världen
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Lapidarium
Kyrkogårdar och begravningsplatser är viktiga platser, inte minst för
vårt kulturarv. De är platser där bitar av vår historia finns bevarad. Idag
får kyrkogårdsförvaltningar runt om i Sverige ta hand om allt fler gravstenar från återlämnade gravplatser. Risken finns att kulturminnesvärda
gravstenar hamnar i stenkrossen.
Text: Hanna Nordin

B

egravningslagen och kultur
minneslagen reglerar hur
gravstenarna ska hanteras, men
tillämpningarna och tolkningarna
varierar starkt. Till exempel kan de
läggas bakom en häck, ställas mot
en kyrkomur, gömmas, kulturmin
nesmärkas eller gå till stenkross. Vad
är det som avgör om en gravsten är
värd att kulturminnesmärkas medan
en annan inte är värd att stå kvar?
Hur gravstenen hanteras efter ett
återlämnande eller ett återtagande av
en gravplats skiljer sig åt. Det som
anses vara kulturhistoriskt värdefullt
är gravanordningar uppförda innan
1850-talet, då de inte är serietill
verkade. Det finns också gravstenar
fram till 1930-talet som är utav hant
verksliknande tradition som anses
värdefulla. Gravvårdar som är unika,
tidstypiska eller som ingår i en arki
tektoniskt uppbyggd del av kyrko
gården anses också värda att bevara.
Också gravvårdar gjorda i lokala
material eller med speciellt hantverk/
tillverkningssätt bör bevaras.
Man gör en bedömning över
gravstenarnas olika kvalitéer, eller
konstaterar brist på kvalitéer, utifrån
ett kulturhistoriskt perspektiv eller
skönhetsvärde. I bedömningen är
det främst stenbearbetningen och
det konsthistoriska perspektivet
som spelat in. Men det räcker inte.
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För att en inventering ska bli riktigt
bra så bör även en inventering göras
med fokus på personhistorien – perso
nerna som finns begravda på platsen.
Personer som har haft betydelse för
bygden och som på så sätt är intres
santa att spara. En del gravstenar får
stå kvar för att de är så stora att de
inte går att flytta, andra får stå kvar
för att hela gravplatsen är tidstypisk
och helheten utgör det värdefulla.
Det kan hända att en gravsten får stå
kvar om det finns en speciell historia
bakom själva gravstenen. Kanske är
det någon som har uppfunnit något
eller någon person som varit med om
något speciellt, då kan kyrkogårds
förvaltningen på orten tänka sig att
spara den gravstenen.
Ibland händer det att de tidigare
gravrättsinnehavarna har synpunkter
på vad som händer med gravstenarna
efter att de sagt upp gravrätten. Det
finns en del människor som absolut
inte vill att gravstenen ska stå kvar,
den ska bort med detsamma. Men är
gravstenen/gravplatsen kulturhisto
risk så tas de inte självklart bort. I och
med att gravplatsen är återlämnad
så är det kyrkogårdsförvaltningens
egendom. Gravrättsinnehavarna har
inte rätt att bestämma vad som ska
hända med gravstenarna när grav
platserna väl är återlämnade.

Lapidarium

Utrangerade eller kulturmin
nesmärkta gravstenar kan bli place
rade i ett lapidarium. Ett lapidarium i
anslutning till en kyrkogård/begrav
ningsplats är en bra idé om det redan
finns flera värdefulla gravstenar som
inte längre står kvar på sin gravplats
för att det är platsbrist på kyrko
gården och man måste ta bort vissa
stenar.
Man kan berätta mycket om
stenarna som står där. Det går att
berätta om själva stenmaterialet,
bearbetningen, titlarna, det konsthis
toriska och om personerna som finns
begravda på platsen. Gravplatserna
ska då vara kulturgravar fullt ut, med
tidsenlig plantering och tidsenlig
granristäckning. Dessa kulturmin
nesgravar ska ge besökarna en upp
levelse utöver det vanliga.
Kulturminnesmärkning

Ett alternativ är att gravstenarna
blir kulturminnesmärkta och får stå
kvar på sin ursprungliga gravplats.
På så sätt bevaras en del av vår historia.
Gravstenar kan bli kulturminnes
märkta på olika grunder, t.ex. att
stenmaterialet är unikt och att be
arbetningen är mycket fin, kostsam
och komplicerad. Gravplatsen kan
också kulturminnesmärkas för att
gravplatsen som helhet är tidstypisk.

Lapidarium i Sibbhult (M). Foto: Ann-Britt Sörensen

Men även personhistorien och titeln
är viktig. I en lantbruksbygd finns
det många titlar som lyder ”lantbru
kare”. På en lantbruksbygd så ska
det finnas kvar många gravstenar
med den titeln för det hör till bygdens
historia. Gravstenar med en speciell
symbol eller namnteckning kan ock
så vara intressanta att spara. Man
kan också tänka sig att kulturmin
nesmärka en gravplats på grund av
dess växter.
Det är kyrkogårdsnämnden som
ansvarar över de kulturminnesmärkta
gravstenarna och i det ansvaret ligger
även underhåll av gravstenarna. I
kyrkogårdsförvaltningens ansvar
över de kulturminnesmärkta grav
stenarna ingår allt från att gravstenen
ska tvättas så att den är läslig och snygg
till att den ska vara säkert monterad
och att växtmaterialet ska må bra. Det
innebär att det går åt mycket pengar
för underhållet av kulturminnesmärkta
gravstenar. Underhållet finansieras
av begravningsavgiften.
De flesta kulturminnesmärkta
gravstenarna är gravstenar med
anknytning till kända personer, sna
rare än det hantverksmässiga eller
dekorationen. Arbetarklassen hade
inte råd när det på 1850-talet och
1900-talet var på modet att montera
pampiga monument, utan det var
överklassen som lyckats skaffa sig

Lapidarium utanför kyrkogården i Tullstorp (M). Foto Angela Sandell.

en gravvård av betydelse. Dels för
att det finns mer nerskrivet om för
mögna och dels för att de har haft
råd att skaffa bestående gravmonu
ment. Fattiga hade ofta träkors och
de försvinner med tiden. Men man
har också en skyldighet att bevara
det som är unikt, även fattigdom och
elände ska skildras på våra kyrko
gårdar!
Med hjälp av gamla gravstenar
kan vi få reda på mycket om vår
bakgrund. Genom att vandra på kyr
kogårdar kan vi få en känsla för en
bygds historia, vilka människor som
levt och verkat där, vad de hade för
titlar och yrken. Kyrkogården speg
lar också olika samhällsklasser, det
finns familjegravplatser med stora
gravanordningar i dyrt material och
med vacker dekor.
Gravstensinventering

Kyrkogårdsförvaltningen kan
göra en gravstensinventering där
man beslutar vilka gravstenar som
ska sparas och kulturminnesmärkas.
Utöver en inventering som innefattar
stenens titel och dess hantverks
mässiga värde, så är det viktigt att
även personhistorien bedöms. Den
inventeringen är omöjlig för en ut
omstående att göra, enda sättet är att
någon med bra lokalkännedom gör
inventeringen, såsom personer från

en hembygdsförening eller liknande.
Utan en sådan inventering kan för
bygden viktiga personers gravstenar
gå förlorade för alltid.

Ordförklaringar
Gravanordning – all fast inredning
på en gravplats såsom gravvårdar,
stenramar, staket med mera på en
gravplats.
Gravrätt – den rätt som börjar när
förvaltaren av en begravningsplats upplåter en viss gravplats till
någon.
Gravvård – gravsten, träkors, järnkors eller liknande minnesmärke
vid en gravplats.
Huvudman – den som förvaltar
och ordnar begravningar, ofta en
församling inom svenska kyrkan.
Lapidarium – stenmonument som i
detta fall är gravstenar som står på
samlad plats.
Upplåtare – den som förvaltar en
gravplats
Artikeln är ett sammandrag av
Hanna Nordins uppsats:
Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?
Sveriges lantbruksuniversitet,
Fakulteten för landskapsplanering,
trädgårds- och jordbruksvetenskap,
Lomma 2011.
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PORTO BETALT

OSORTERAD SÄNDNING B
Avs: Västerås Släktforskarklubb
Kerstin Andersson
Uroxvägen 8
722 31 Västerås

Program

Västerås Släktforskarklubb

Plats: Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 8 (där inte annat anges)

Fredag 3/6 kl. 14 (datumändrat)
Utflykt till Karleby, Kungsåra.
Anmälan senast 29/5 till
Sven Olby
tfn 021-20494
sven.olby@telia.com
Samåkning i bil.

Lördag-söndag 20-21/8
Nolia, Signalvägen 3, Umeå
Information: www.sfd2016.se

Karleby gårdsmuseum
Kerstin Johansson har inrättat ett litet gårdsmuseum med saker från gamla tider.
Medtag fikakorg!
Karleby ligger mitt emot Kungsåra Bilskrot.
Parkering inne på gården.

Släktforskardagar
Utställningar, föreläsningar och seminarier.
Temat för Släktforskardagarna 2016 är
”Fjällen, skogarna, älvarna och människorna”.
Arrangör: Södra Västerbottens Släktforskare.

Lördag 17/9 kl.17-21
Karlsgatan 2
Ingen föranmälan.
Torsdag 29/9 kl. 17.30
Karlsgatan 2, hörsalen
Ingen föranmälan.

Kulturnatten
Klubben hjälper till med släktforskning
Vi finns i konferensrum Transformatorn, 1 tr. upp.

DNA i släktforskning
Peter Sjölund föreläser om hur DNA ärvs och hur DNA-tester
kan verifiera ”pappersforskningen”.
Samarrangemang med Länsmuseet, Västerås Släktforskarklubb
och DIS-Bergslagen.

Torsdag 20/10 kl. 18
Wallinsalen
Anmälan senast 16/10 till
Karin Jyrell
Tfn 021-84 15 88 eller
karin.jyrell@tele2.se

Vallonforskning
Anders Herou är ordförande i Sällskapet Vallonättlingar.
Anders hjälper oss att hitta vallonrötter och berättar om
valloninvandringen till Sverige.

Lördag 12/11 kl. 12-16
Karlsgatan 2, hörsalen
Ingen föranmälan.

Arkivens dag
Temat är ”Välkommen hem”.
Klubben hjälper till med släktforskning.

Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

I samarbete med Länsmuseet.

Torsdag 17/11 kl. 18
Wallinsalen
Anmälan senast13/11 till

Karin Jyrell
Tfn 021-84 15 88 eller
karin.jyrell@tele2.se

Emigrantforskning
Anna-Lena Hultman ger en två timmars föreläsning om
emigrantforskning.
Efter halva tiden tar vi en 30 minuters fika i Celsing och
därefter fortsätter föreläsningen i Wallinsalen (kl. 19.30).
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna 7/9, 12/10 och 7/12 kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på
Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning).
Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum,
ort och källor) så får du ut mera av tiden.
Västerås Släktforskarklubb • Arosiana 2-2016

