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Västerås Släktforskarklubb
Klubben bildades 1963 och har till ändamål att förena dem som är
intresserade av släktforskning och liknande forskning. Vi har 498 
medlemmar och är anslutna till Sveriges Släktforskarförbund.

Upplaga 530

OMSLAGSBILD: Karin Jyrell. 
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ya medlemmarN
hälsas välkomna

Sommaren 2014 kommer att hamna 
i historieböckerna. Jag tänker på 
den förskräckliga skogsbranden 
som drabbade Västmanland. Ett av 
Sveriges femton världsarv, Engels-
bergs bruk, hamnade i riskzonen. 
Bruket blev byggnadsminnesmärkt 
år 1974 och 1993 blev det upptaget 
på UNESCOs världsarvslista med 
motiveringen: ”Engelsbergs bruk 
är ett enastående exempel på ett 
industrikomplex från 1600- till 1800-
talen med viktiga tekniska lämningar 
liksom intakta administrativa bygg-
nader och bostadshus.” 

Under 1700-talet kunde Engels-
bergs bruk räknas till ett av de vik-
tigaste järnbruken, såväl inom som 
utanför Sveriges gränser. Brukets 
hytta var i drift fram till år 1919. 
Det är i stort sett bevarat så som det 
såg ut efter den sista ombyggnaden 
år 1870. Engelsbergs bruk klarade 
sig nu från brandens härjningar och 
vi kan fortsätta att besöka det och 
uppleva den fina miljön i och runt 
Ängelsberg.

Släktforskardagarna var i år för-
lagda till Karlstad. Under fredagen 
hölls Sveriges Släktforskarförbunds 
riksstämma. Redan i fjol meddelade 
Barbro Stålheim att hon skulle avgå 
efter att ha varit förbundets ordförande 
i sex år. Till ny ordförande valdes 
Erland Ringborg. Han var tidigare 
ordförande i Genealogiska föreningen, 
statssekreterare i utbildningsdeparte-
mentet och generaldirektör för 
Skolöverstyrelsen. Numera är han 
pensionär. Han började släktforska 
som 16-åring och har sina rötter 
bland annat i Ringarum. Övriga nya 
i förbundet är Susanne Gustavsson 
Sambia och Christian Arnet. Stäm-
man videofilmades och går att se 
på hemsidan Rötter. Nästa års Släkt-
forskardagar blir i Nyköping den 
28-30 augusti.

På lördagens bankett avtackades 
Anna-Lena Hultman, som nu lämnar 
sin projektanställning på förbundet 
där hon i flera år arbetat med död-
boken och gravstensinventeringen. 

Under banketten tilldelades allas vår 
Sven Olby Släktforskarförbundets 
hedersdiplom 2014. Vi gratulerar 
honom till den välförtjänta utmär-
kelsen! Alla vet naturligtvis att Sven 
har varit klubbens ordförande i 20 år 
och att han nu sitter i styrelsen samt i 
redaktionsgruppen för Arosiana, där 
han tidigare har varit redaktör. Sven 
är också Disgen-fadder för Mac-
användare, en flitig kursledare inom 
släktforskningen och var engagerad 
i projektet Namn åt de döda. Så visst 
förtjänar allt detta ett hedersdiplom. 

På söndagen den 31 augusti arran-
gerade vi en bussresa till Karlstad 
för våra medlemmar. 26 medlemmar 
följde med bussen till Karlstad.

I samband med släktforskar-
dagarna kom det ut en ny dödbok, 
Sveriges Dödbok 1901-2013. Den 
finns som skiva och även som USB. 
Dödskivans omslag är en detalj av 
en mosaik från Pompeji och finns 
i Neapel. Med hjälp av dödskivan 
kan du numera få fram statistik. 
Barnadödlighetens förändringar får 
du fram genom att först söka antalet 
avlidna år 1901 och därefter välja 
ålder 0-0 år. Då får du först fram alla 
som avlidit 1901 och därefter de som 
avlidit före ett års ålder, vilket blir 
17% för det året. Samma sökning 
100 år senare ger 0,3% barnadöd-
lighet. Beställ skivan genom vår kas-
sör Gunnar Andersson. Som medlem 
i Västerås Släktforskarklubb får du 
köpa förbundets skivor och böcker 
till rabatterat pris. Riksarkivet/SVAR 
kommer att ge ut en ny DVD, Sve-
riges befolkning 1910, innan årets 
slut. 

De medlemmar som så önskar 
kan få Arosiana digitalt som en PDF 
för att läsa på datorn. Om du vill ha 
Arosiana digitalt så meddela Gunnar. 

Vid släkforskarplatsen på biblio-
teket finns en grön vägghylla med 
utbytestidningar. Välkommen att läsa 
dem! Tyvärr kan de inte lånas hem. 
På vår hemsida under fliken 
Tidningar > Utbytestidningar ser du 
vad som finns.

2010 köptes Genline av Ancestry. 
Nu har Genlines kunder i stor ut-
sträckning valt att flytta över till 
Ancestry, som erbjuder samma kyrko-
boksmaterial som Genline gjorde 
samt att de har flera andra databaser 
och indexerat material. Det resulterar 
i att Genline stängs vid årsskiftet. 
Kunderna som har abonnemang som 
sträcker sig längre än till 2015-01-01 
kommer att kontaktas av en represen-
tant från Genline.

Många släktforskare har önskat 
att de inskannde dokumenten hos 
Riksarkivet/SVAR skulle bli fritt till-
gängliga. Det är nu beslutat att från 1 
juli endast skolor, bibliotek och hög-
skolor får fri tillgång till arkiven.

Gunnar Andersson och Lennart 
Andersson har påbörjat en gravstens-
inventering på Hubbo kyrkogård. Ni 
som är intresserade av att hjälpa till 
med gravstensinventering på någon 
kyrkogård kan vända er till till Gunnar 
eller Lennart. Dom har erfarenhet 
och kan ge tips och råd om tillväga-
gångssätt. I och runt Västerås finns 
det många kyrkogårdar som inte har 
inventerats och nu gäller att skynda 
sig! Fler och fler gravstenar tas bort 
och då försvinner informationen för 
alltid. 

I Leufsta bruksarkiv i Uppland 
finns dokument och kartor från 
1500-talet samlat. I bruksarkivet 
finns även dokument från Österby 
och Gimo samt andra företag som 
ägts av släkten de Geer. Man kan 
komma på besök eller söka via Riks-
arkivets NAD-tjänst på nätet. Läs 
mer på www.leufstabruksarkiv.se.

Anna Landgren
Stigbergsgatan 33, Västerås

Curt Löfberg
Solbrudsvägen 9, Västerås

Bitte Torvang 
Siggesborgsgatan 11 B, Västerås

Elisabeth & Ulf Fredberg
Billbäcksvägen 10
Surahammar
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I Stockholm fanns det redan fl era 
automobildroskor av Cadillacs fabri-
kat, vilket övertygade Aron om att 
även han skulle börja med dylika.
Den 11 maj 1907 registrerades denna 
bil hos länsstyrelsen i Västerås och 
fi ck länets andra registreringsnum-
mer, U2. Man hade nu i Sverige fått 
en ny automobilförordning som sade 
att varje automobil måste registreras.

Grosshandlare Erik Andersson 
ägde bilen med nummer U1. Lands-
hövdingen hade ingen bil då!
Aron inregistrerade den 6 september 
ytterligare en Cadillac och en tredje 
den 20 juni 1908 som fi ck registre-
ringsnumren U6 respektive U10.
Detta blev Västerås första automo-
bildroska och man kunde redan den 
14 maj läsa om den i VLT. Se vidstå-
ende artikel. 

Det var en stor händelse på den 
tiden med en automobil och man 
förstår det kanske bättre om man 
talar om att det vid den tidpunkten i 
Sverige endast fanns ca 350 bilar.

Aron behöll bilen fram till 1911 
då han hade tröttnat på det rykande 
och skramlande vidundret. Bilen 

såldes till lantbrukare Börje Berg-
lund i Virsbo och från Västerås 
fraktades den per tåg. Den skulle 
användas för att driva ett tröskverk. 
Bilen betraktades redan då så omo-
dern att det inte var något att åka i. 
Börje fl yttade till Västerfärnebo och 
där blev bilen stående i ett skjul fram 
till mitten av 1950-talet utan att an-
vändas till tröskverket.

En ambulerande skrothandlare 
köpte bilen 1955 och via en annan 
skrothandlare hamnade bilen så små-
ningom hos grävmaskinist Herman 
Eriksson i Västerås. Omkring 1960 
lämnades bilen till en Uno Eriksson 
i Surahammar som skulle hjälpa till 
med renoveringen. Han började med 
viss demontering, men bilen blev 
sedan stående, och då Uno i början 
av 1980-talet avled, blev bilen mer 
eller mindre bortglömd av dödsboet.

År 1993 förvärvade Stig Fransson 
i Kungsör bilen efter två års enträgna 
förhandlingar. Stig har sedan total-
renoverat bilen till originalskick. 
Renoveringen  tog fyra år.

Västerås första taxi

Hyrkusk Aron Johansson 

inköpte 1907 en Cadillac 

modell M Turing för 

att användas som 

droska. Aron drev då 

ett stort hyrkuskverk 

och skjutsstation på 

Västgötegatan 4B 

bestående av ett 20-tal 

hästdroskor.

Är det någon som vet 
något om Aron Johanssons 
åkeri på Västgötegatan så 
är Stig mycket intresserad. 

Stig Fransson 

stigfransson@telia.com 
Liljevägen 23
73636 Kungsör 
Tfn 0227-31520 eller 
070-5231520

Text:	Sven	Olby

Cadillac 1907 med reg.nr U2.

Arosiana 3-2014
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Karl Aron Johansson föddes 
18690520 på Oxnö i Barkarö. 
Föräldrarna var arrendatorn, 
kyrkvärden och fd nämdemannen 
Johan Johansson född 18170331 i 
Rytterne och Lovisa Ulrika Lundqvist 
född 18280315 i Rytterne.
Aron gifte sig 18950622 i Barkarö 
med Augusta Wilhelmina Wedholm, 
född 18700504 i Sura. Han fl yttade till 
Västerås år 1893 från Säfsnäs och dog 
19510117 i Västerås. (Kvarteret Märta 
nr 9). Augusta Wilhelmina fl yttade till 
Västerås från Barkarö 1895 då de gift 
sig. Hon dog 19550416 i Västerås.
De fi ck fi ck tre döttrar: 
Margareta Wilhelmina Johansson född 
18960415 i Västerås. Död 19901211 i 
Västerås, ogift.
Augusta Helena Johansson född 
19020621 i Västerås. Död 19720305 i 
Västerås, ogift.
Katarina Lovisa Johansson född 
18981127 i Västerås. Gift 19240713 
i Nyköping med Rickard Johannes 
Bolin född 18800712 i Ö Torsås. Hon 
dog 19810526 i Sollentuna och han 
19550726 i Nyköping.
De fi ck två barn: 
Bert Rickard Johannes Bolin född 
19250515 i Nyköping och död 
20071230 i Österåker-Östra Ryd 
(B). Gift med Ulla Karin Irene född 
19280323 i Hedvig Eleonora. Hon bor 
i Norrtälje. De fi ck två söner och en 
dotter. Frånskild 19800226.
Gunnel Catarina Bolin född 19260818 
i Nyköping. Gift med Karl Harald 
Gabriel Thedéen född 19230824 
i Uppsala. Båda lever och bor i 
Sollentuna. De har fyra söner.

Ur Westmanlands Läns Tidning den 14 maj 1907

 automobildroska kunna nu västeråsarne företaga sina 
utfl ykter sedan hr. Aron Johansson inköpt och till den 
åklystna allmänhetens förfogande ställt en autodroska om 10 

hästkrafter af Cadillactypen. Fabrikatet är amerikanskt och priset 
6.000 kronor. Den har profkörts här ett par dagar och visat sig vara 
ett utmärkt fortskaffningsmedel. Med fulltaligt passagerarantal, tre 
jämte kusk, har den tagit vår brantaste backe, Skepparbacken, utan 
olägenhet. Lätt att manövrera har den ingen svårighet att taga sig 
fram äfven i svåra krökar, och farten inställes lätt, om så påfordras. 
Stoppning kan i nödfall ske på blott en eller två meter, beroende på 
farten.

Hästarna och deras körsvenner ha att börja med litet svårt att 
förlika sig med den nye konkurrenten. De krångla på allehanda vis, 
vilja skena i väg framåt eller skjuta bakåt osv. Körkarlarna äro icke 
mindre yra i mössan. De styra vanligen sin häst in i en portgång eller 
på en sidogata. Är det ute på landsvägen, så vända de ofta helt om och 
köra för brinnande lifvet, till dess de kunna smita in på en sidoväg.

Dessa sätt äro fullständigt felaktiga. Hästen läres ju formligen 
att vara rädd. Förarne af autodroskorna äro instruerade att stanna 
så snart en häst visar tecken till oro. Medan auton då står stilla, 
söker kusken att föra hästen förbi och under vänligt tilltal göres 
han därjämte bekant med det nya fordonet. Vi ha öfvertygat oss 
om att hr Johanssons autoförare tillämpar denna metod och med 
god framgång. Hästarna måste förr eller senare vänja sig vid de 
nya fortskaffningsmedlen, och det låter sig göra lika väl som de så 
småningom blifva vana vid velocipeder och lokomobiler.

För 8 eller 9 år sedan hade vi tillfälle att åka med en 
automobildroska, sannolikt den första, som besökte Västerås. Minnet 
häraf lättar jämförelsen. Det är en ofantlig utveckling, som försiggått 
på dessa år. Då ett åbäke, som man i hvarje ögonblick fruktade skulle 
förolyckas med man och allt, nu för sig med styrka, elegans och 
behag. Taxan är densamma som för åkning efter häst.

I

Aron Johansson med maka Wilhelmina (Augusta). Aron Johansson 1937 med barnbarnen Bert och Gunnel.
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Irsta-Kärrbo hembygdsförening samlade 1973 in äldre fotografi er, 
berättelser och skrönor från Kärrbobygden. Allt skänktes därefter 
till Kärrbo bygdegårdsförening, som digitaliserade samlingen 
trettio år senare. Uppgifterna inspirerade ett dussintal personer 
i bygden till att söka sig vidare bakåt i socknens historia. Fram 
i ljuset kom bland annat ett tragiskt kvinnoöde från 1600-talet. 
Bokens syfte är att tillgängliggöra det insamlade materialet för 
dagens sockenbor och släktforskare, men berättelserna intresserar 
en vidare läsarkrets än så! Genom ett rikt bild- och textmaterial 
tecknas Kärrbos historia, skildrad både i stora drag och genom 
enskilda människors liv. Här återger vi ett utdrag ur Gunnar Grants 
artikel om Görvel Gyllenstierna.

Irsta-Kärrbo hembygdsförening samlade 1973 in äldre fotografi er, Irsta-Kärrbo hembygdsförening samlade 1973 in äldre fotografi er, 

KÄRRBO 
EN LITEN SOCKEN I STORA DRAG

GUNNAR GRANT och 
ELISABETH WESTERDAHL
Texten om Görvel bygger på 1600-tals  
 handskrifter tolkade av fi l.dr Christina Unger.

Carlsson Bokförlag
ISBN 978 91 7331 6392

örvel Nilsdotter Gyllenstierna 
var född 1637 på Kurumsnäs 
(nuvarande Hornsberg) i Tryse-

rums socken, Kalmar län (H). Görvels 
mor Anna var dotter till Jesper Nilsson 
Cruus. Båda föräldrarna dog när Görvel 
var en liten fl icka, modern 1642 och 
fadern 1643. Hon blev alltså föräldralös 
när hon var endast sex år gammal. Till 
en början kom hon då först att bo hos 
sin morfar Jesper Nilsson Cruus på 
Frösåker, där även hennes farbror och 
förmyndare Johan Gyllenstierna var 
bosatt. Efter morfaderns död 1651 kom 
hon att uppfostras av sina fastrar, först 
av farbrodern Carls hustru Sidonia Man-
nersköld på Fågelvik och sedan av sin 
ogifta faster Christina Gyllenstierna på 
Kurumsnäs.

Görvel hade en stark vilja men hon 
for mycket illa, kanske framför allt då 
hon vistades hos sin farbror på Frösåker. 
Hennes tragiska levnadsöde kom att 
fascinera alltmer ju mer dokumentation 
som kom i dagen. Görvels lycka tycks 
ha varit att hon slutligen ändå träffade 
och, mot släktens vilja, gifte sig med en 
man som hon uppenbarligen uppriktigt 
älskade. Men lyckan blev kortvarig.

Ett nyckeldokument rörande historien 
om Görvel är utan tvekan hennes eget 
testamente, som speglar hennes levnads-

historia. Det är daterat och bevittnat 
1662. Redan här framgår att hon sett sig 
illa behandlad av sina närmaste, det vill 
säga av sin släkt, efter föräldrarnas död. 
Hon skriver vidare att om hon inte hade 
styrkts av sin gudstro hade hon för länge 
sedan tagit sitt liv. Hon hade haft åtskil-
liga uppvaktande kavaljerer, men dessa 
hade inte godtagits av släkt och förmyn-
dare, med motivering att hon inte vore 
helt vid sina fulla sinnen. Hon anser att 
släkten varit ute efter hennes egendom 
och att detta förklarat deras beteende 
mot henne. 

Görvel gifte sig 1661 med artilleri-
majoren David Kohl. Han var icke adlig, 
hade varit gift och hade sex söner men 
hade mist sin hustru något år tidigare. 
Görvel var nu 24 år gammal men som 
ungmö då givetvis omyndig. Görvel 
gifte sig trots fastrarnas motstånd. 

Tiden på Frösåker kan ha varit mel-
lan 1643 och 1651, efter föräldrarnas 
och före morfaderns död. Åren på 
Frösåker blev uppenbarligen en stor 
plåga för Görvel. Hon kan ha varit en 
fl icka med stark vilja som kanske inte 
lät sig tillrättavisas utan vidare. Efter 
vad som framkom efter hennes död av 
vittnesmål från folk på gården samt av 
präster, bland annat i Kärrbo, blev hon 
verkligen illa behandlad och dessutom 

direkt misshandlad av sin farbror Johan. 
Han har karaktäriserats som ”den lärde 
och vältalige”, var riksråd, vicepresident 
och senare president i Svea hovrätt. Men 
som uppfostrare av sin brorsdotter var 
han defi nitivt inget föredöme. 

Görvel vädjade i ett långt brev den 
4 juli 1661 till Per Brahe d.y., då Sveriges 
drots, det högsta ämbetet näst efter 
kungen samt högste chef för rättsväsen-
det för att om möjligt få stöd för sitt gifter-
mål med David Kohl. Hon upprepar här 
hur hon under förmyndarskapet plågats 
och på det värsta sättet ”är bleven med-
faren; varöver min kropp nogsamt vittne 
är” och dagligen fått utstå hugg och slag 
”ja dageligit helvete, bättre kan jag det 
inte kalla” nu dock med förhoppning att 
kunna ”igenom ett ärligt äktenskap och 
giftermål därifrån omsider hjälpas och 
befrias”.

Görvels stora, men alltför korta lycka 
blev när hon gifte sig med David Kohl. 
Giftermålet blev dock kortvarigt. Görvel 
avled redan i maj året efter bröllopet. 

Elisabeth Westerdahl är medlem i Västerås 
Släktforskarklubb. Om hennes tidigare 
bok, Enskild väg till Kusta, har vi skrivit i 
Arosiana nr 1-2010.

G

oktipsoktipsBoktipsBoktipsB Presenteras här av författarna.
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Marianne Olsson, som tidigare varit medlem i Västerås Släktforskar -
klubb, bor nu på servicehus i Västerås. Där ordnade man en dag 
loppis och hon hittade några gamla fotografi er på kartong, s.k. 
kabinettskort, som hon hoppas kan vara till glädje för någon.
Känner du igen någon på bilderna så hör av dig!

I SLUTET AV 1860-TALET 
ersattes visitkortsporträttet 
av det till formatet lite 
större kabinettskortet. 
Namnet kommer ifrån att 
folk i allmänhet placerade 
sina inramade kabinettskort 
på ett kabinettskåp. 

Ett kabinettskort är ett 
pappersfotografi  som är 
taget omkring 1860-talet 
och fram till mellankrigs-
tiden. De klistrades fast 
på en hård pappkartong 
som var lite större än 
kortet. Foto grafen fi ck då 
rum med att trycka sitt 
fi rmanamn, hemort och 
utgivningsår på kartongens 
nederkant. Även på kar-
tongens baksida kunde foto-
grafens namn och adress 
vara tryckt. Om fotografen 
vunnit priser brukar det stå 
där tillsammans med årtal. 
Ibland fanns även uppgifter 
om den fotograferade per-
sonen.

Kabinettskorten utveck-
lades speciellt för porträtt 
och gruppbilder på män-
niskor. De blev oerhört 
populära när de introduce-
rades i slutet av 1860-talet. 
I slutet av 1880-talet hade 
de konkurrerat ut visitkor-
ten. Runt sekelskiftet 1900 
blev sedan kabinetts korten 
i sin tur utkonkurrerade av 
vykorten.

Läs mera om kabinetts -
kort och gamla 
porträttfotografi er:
Arosiana 2-2011 
Kabinettskort
Arosiana 1-2014 
De första fotografi erna

MÅNGA SLÄKTFORSKARE äger 
kabinettskort, och ofta 
är många ansikten i dem 
oidentifi erade. Därför har 
Sveriges Släktforskarför-
bund startat databaspro-
grammet Porträttfynd i 
nättidningen Rötter. Det är 
till för att identifi era visit-
kortsporträtt och kabinett-
fotografi er. Den innehåller 
över 130 000 fotografi er i 
så kallade visitkorts- eller 
kabinettsutförande.

Fotografi erna är ordnade 
efter fotografens namn och 
vem som helst kan kom-
plettera fotografi erna med 
uppgifter om de avporträt-
terade. Projektet syftar till 
att identifi era så många 
som möjligt.

PORTRÄTTFYNDS HEMSIDA: 
www.rotter.se/faktabanken/
portraettfynd-ren-
index?view=home.

Red:	Simeon	Andersson

Kabinettskort

Källa kabinettskort:
www.genealogi.se/wiki/
index.php/Kabinettskort
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Tvegifte

en 28 januari1703 åtalar kronans läns-
man i Skinnskatteberg Måns Philips-
son dagkarlen Johan Matsson Älg 

för tvegifte. Älg har vistats i Skinnskatteberg 
en tid och gifte sig där 1702. Ett rykte hade 
kommit ut att han redan var gift och att hans 
förra hustru ännu levde. Länsman ville att 
häradsrätten skulle: ”häröfwer ransaka och 
Lag lijkmätigt sluta”. Johan Matsson Älg 
gjorde då inför rätten följande bekännelse: 

”att wore han född i Heed Bylaget och Säter 
Sochn utj Kopparbergz Lähn, och nu wid pass 49 
åhr gammal, för 26 åhr sedan blifwit skrifwen till 
Knecht och warit någon tijd ute med utskåtts-
folcket, har sedermehra och för 16 åhr sedan gift 
sig med sin första hustru Annicka Månsdotter och 
brukat ett lijtet Torp, som han war arffallen till, 
men denna hans hustru skall warit så elack emot 
honom, så att han icke nogsampt det kan beklaga, 
hafwandes de fördenskull, som alltijd lefwat illa 
tillsammans, otahliga resor warit för Prästerna i 
Sacrestian och blifwit förlijkte men straxt derpå 
åter blifwit oense, hwarföre den förra Kyrkioherden 
Mester Mårten gifwit honom det rådet, att han, 
skulle på någon tijd söndra sig ifrån henne och 
försöka om det kunde något förskaffa till bättring, 
men han icke dess mindre uthärdat några åhr efter 
den Kyrkioherdens död, och när Mester Samuel 
Therserus kom dijt, underlät icke heller han att 
förmahna dem till Enighet, som lijkwähl intet kunde 
hielpa, ty hon warit alltför swår med continuerligit 
swärjande och banskap och alltijd sagt, att nu 
skulle håå ihjäl den andra, der blef intet annat af, 
men särdeles under hans Siukdom skall hon warit 
obarmhertig och derjempte öf:r fallit honom med 
mycken hädelse och fuhlt tahl, så att man blijes 
sådant på Papperet sättia; Sex barn sade han sig 
hafwa aflat med henne, men utj hennes oläte har 
hon ensomoftast förkastat honom desse orden: 
wist är det dina barn, doch kunde han på tillfrågan 
intet säija att han någonsin märckt det hon hållit 
till med något främmande; ändtelig när han intet 

längre kunde uthärda med henne och han af en 
och annan inrådd till att gir sig bortt, tog afskied af 
henne, har hon med mycken swordom förbannat 
både sig och honom, om någondera skulle gå något 
fiätt efter den andre, önskandes honom sluteligen 
allt ont. Derpå som kan wara 5 åhr sedan eller något 
mehra lembnade han henne med barnen på sitt 
Torp och begaf sig utföre till Norberg”.

Vidare berättade han att han varit i arbete i 
Trummelsberg dit också hans son kommit 
och då skulle ha berättat att: ”hans elaka 
hustru war död blefwen”. Något annat bevis 
för att hans första hustru var död hade han 
inte. Så småningom kom han till bergsfogden 
Gråberg i Skinnskatteberg och försörjde sig 
på olika arbeten i socknen. Han hade också 
tagit emot nattvarden. Han hade blivit bekant 
med Hans Arfwedssons änka Lisbeta Ers-
dotter i Sunnanfors och gift sig med henne 
och fått barn med henne. På rättens fråga 
varför han inte varit hemåt för att ta reda på 
sin arvedel och barn hade han inget svar. På 
frågan om han hade något flyttbevis med sig 
från Säter så svarade han att det hade stulits 
från honom i Trummelsberg. Johan Matssons 
senare hustru Lisbeta Ersdotter kallades till 
rätten och berättade och bedyrade: 

”att hon intet annat hördt eller wetat än war han 
änkling när han gick efter henne, det han och alltijd 
sagt för henne, men i Sommars har Skräddaren 
Benjamins hustru i Wijk warit åt Kopparberget och 
under wägen i Säter, hwarest Johans Sohn skall 
råkat henne och frågat om hon kände Geet Johan 
/: blifwandes han så kallat af dess Torp Geetbo:/ 
då hon swarat ja, och Sohnen sagt att Modren än 
lefde, och när Benjamins hustro detta berättade för 
henne i höstas, skall hon blifwit illa wid och gifwit 
sådant till känna för Prästerskapet”.

Detta är en berättelse om en man som begått 
tvegifte och ställdes inför Skinnskattebergs 
Bergslags Häradsrätt vid vintertinget 1703.

Text:	Ingemar	Widestig

D

”hans 
hustru 
skall warit 
så elack 
emot 
honom”
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Johan Matsson bedyrade åter att så vitt han 
visste så var hans hustru död och att skräd-
daren Benjamins hustru inte var trovärdig. 
Det var kaplan Eric Smeck i Skinnskatteberg 
som förrättat vigseln mellan Johan Matsson 
Älg och hans senare hustru. Smeck var sjuk, 
varför två nämndemän sändes hem till honom 
för att fråga på vilken grund och besked han 
förrättat vigsel. De kom tillbaks med föl-
jande besked från kaplan Smeck: ”Det förre 
Kyrkioherdens Sohn och Vicarius Mathias 
Malmberg /: hwilken sedermehra blifwit 
Capellan i Fahlun:/ hade förrättat första 
och jembwähl tridie lysningen, men han den 
andra lysningen och wigzlen, lärandes wähl 
Malmberg haft hans beskied, innan det kom 
att lysas.” 

Rätten kom inte längre med detta ärende, 
utan det beslutades att säkra uppgifter skulle 
inhämtas om Johan Matsson Älgs förra 
hustru levde eller var död och om hon levde 
skulle hon snarast infinna sig vid ett extra-
ordinarie ting. Kronobefallningsmannen 
Åhman fick i uppdrag att göra detta. (Åhman 
var landshövdingens högra hand). Härads-
domaren Erlander och två nämndemän sändes 
också till kaplan Smeck för att klargöra för 
honom att han skyndsamt skulle skaffa fram 
det pass och bevis som legat till grund för 
lysning och vigsel senast till det extraordi-
narie ting som skulle hållas. Mer kunde inte 
utredas vid detta ting utan rättegången fort-
sätter vid det extraordinarie tinget som hölls 
den 27 februari 1703.

Till det extraordinarie tinget så hade lands-
hövdingen och baronen Nils Gripenhielm 
översänt svaret från den förre kyrkoherden 
i Skinnskatteberg, nu kyrkoherde i Falun, 
Mattias Malmbergs förklaring till hur han 
kunde låta lysa för och viga Johan Matsson 
Älg. Dessutom fanns länsmannen Stefan 
Ekmans och kyrkoherden i Säter Samuel 
Terserus korta redogörelse över Älgs och hans 
hustrus leverne på den orten. Närvarande var 
Johan Matsson Älg och hans första hustru 
Anna Månsdotter samt hans andra hustru 
Lisbeta Erichsdotter. Protokollet från förra 
tinget lästes upp angående Älgs gjorda en-
sidiga och hårda berättelse om orsaken till 
deras separation och hans giftermål med 
Lisbeta Erichsdotter. Anna Månsdotter gjorde 
följande berättelse för tingsrätten:

”Anna Månsdotter som hade godt lefnad i sitt rese-
pass och elliest tycktes wara ett alfwarsamt qwin-
folk och af ett stadigt sinne, åhörde sådant allt med 
en tämmelig kallsinnighet, och sade ändetelig det 
hon icke kan nogsampt förundra sig hwarest hennes 
man tagit en så skamlös dicht och osanning, om 
icke det skiedt af lögnens fader sielf, doch kunde 
detta icke så mycket kräncka hennes hiertelag emot 
mannen, att hon ju icke fast mehra sörgde öfwer 
hans fall än han sielf, giorde derpå en hel annan 
recit om deras inbördes sammanlefnad och förhål-
lande, Nembl. att de för 28 åhr sedan blifwit med 
hwarandra wijgde, då de efter deras stånd hade 
wackert förråd, men genom hans lijderlighet, lättia 
och säkerhet, gick sådant efter några åhrs förlopp 
sin koos, hwarföre han som intet kunde tåhla fattig-
domen, slog sig på snatterij och annat som intet 
dugde, men hon sörgde fast mehra öfwer hans 
elacka förhålande än öfwer silfwa fattigdomen, 
derföre hon ofta skall sagt honom, efter hon intet 
wille föda honom med ähran, wille hon ingalunda 
niuta eller weta utaf hans tiufbettar, utan skulle 
han taga sig något lofligit före och arbeta en eller 
annorstädes wid Bruken der i neijden, men hennes 
råd har han intet welat lyda, utan lembnat henne 
med nije stn Barn oförsörgd. Femb åhr förrän han 
med alle skildes ifrån henne, då hon låg i barnsäng 
efter det Siette hans Barn, öfwergaf han henne på 
nije weckors tijd och kom lijka god hem, säijandes 
sig hafwa arbetat i Hundbo grufwan. Ao 1698 om 
Wåhren då han gick ett ärende för Mester Samuel 
Terserus fick han maat och dricka och jembwähl ett 
fembtonörsstycke, att han dermed skulle om aftonen 
gå hem och kiöpa sig lijtet Råg före åt hustrun, 
och barnen, och wara om morgonen tillstädes wid 
Skriftresan, som Kyrckioherden skulle giöra, men 
han gick hwarken hem eller bijwijstade Cathechismi 
förhöret, då Kyrkioherden ögonskenligen märckt 
hans okynne; Om Sommaren samma åhr låg hon 
Siu weckor illa siuk, men under den tijden har han 
allenast en gång besökt henne. Dagen för Michaelis 
samma åhr 1698 har hans eget Syskonebarn Uglas 
Johan tagit fatt på honom och baakbundit honom 
med ett par tömmar för det han stuhlit några lijar 
och annat smått, men efter han då kom lås, och 
Tinget tillstundade om Torsdagen derefter, gick 
han om Måndagen för räddhåga bortt, men intet 
för någon osämia eller hennes bitterhet, som han 
oförsynt lugit, och efter den dagen har han intet 
sedt henne förr än nu, warandes det med mehra af 
hans tahl osant, att de någonsin warit i Sacrestian 
eller på någon Stembning för någon onnighet skull, 
mindre af Prästerskapet förlijkte, doch kunde hon 
icke neka, det hon ju förtrutit att en och annan 
kommit, berättandes, det hennes man der och der 
stuhlit, och hon fördenskull tahlt honom hårdt till. 
För hans säkerhet och lijderlighet skull har godt 
folck haft medlijdande med honom, har och af 
Kyrkioherden fådt dubbel allmosa emot andra af 

”ett alfwar-
samt qwin-
folk och af 
ett stadigt 
sinne”
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de fattigas medel, det hafwa barnen, när de gingo 
kring och bättlade, ofta fådt höra, att de hade en 
frisk och färdig karl till Fader.”

Johan Matsson Älg tillstod inför rätten att 
allt vad hans första hustru Anna Månsdotter 
berättat för rätten var sant och det han be-
rättade vid förra tinget var osanning. Tings-
rätten frågade Anna om hon inte frågat efter 
mannen eller hört något från honom. Hon 
svarade då:

”hon kunde intet söka efter en så oduglig man 
utan blef sittiandes på det lilla Torpstället med sine 
barn hafwandes ährligen och med barmhertigt 
folck till hielp uppehållit sig och barnen; wähl har 
hon kunnat troo, att hon intet skulle få spörja 
något godt om honom, doch tänckte hon aldrig, 
att hon någonsin med den synden skulle försee 
sig efter han redan så länge warit gift, hade eliest 
ensomoftast frågat efter honom, doch icke fådt 
någon spah()nig förrän förleden Sommars, då Ben-
jamins hustru i Wijk berättat för en och annan, att 
han war gift, men hwarken hon /: hustrun:/ eller 
Prästerna kunnat sådant troo.”

Kaplanen Matias Malmberg hade i sin för-
klaring sagt att hans far hade av Älg fått pass 
och vittnesbörd:

”Capellanen Hr Mathias Malmberg utj sin förklaring 
föregifwer, att sedan hans Sahl. Fader för några åhr 
sedan, då Johan Matsson Älg kom till Skinnskatte-
berg och war försedd med wittnesbörd, detsamma 
emottaget och ibland sina skrifter utan twifwel 
förwahrat, är han utj Skinnskattebergz försambling 
af hans Fader worden intagen, hwarest medan han 
stadigt warit och brukat som andra Församblingens 
ledamöter Sine Salighetz medel, och man på hela 
den tijden icke hördt det ringaste oanständigt om 
honom, har uppå hans och Lisbeta Ersdotter be-
gäran blifwit lyst 3 Söndagar ändtelig sedan intet 
hinder yppades eller angafs, och hon redan af ho-
nom förmärcktes wara hafwande när och wigzlen 
worden förrättat.”

Emot detta stod kyrkoherden Terserus i Säter 
skrivelse som berättade att: ”Och Kyrkio-
herden Terserus deremot utj sin skrifwelse 
förundrar, huru Älg är i Skinnskatteberg 
kommen till at wijgas, som med intet till 
slikt måhl behörigt wittnesbörd derifrån war 
försedder.” Denna motsägelse var givetvis 
ett problem för rätten varför rätten försökte 
få ytterligare information. Anna Månsdotter 
berättade att:

”hon kunde 
intet söka 
efter en 
så oduglig 
man”

”icke hördt 
det ring-
aste oan-
ständigt om 
honom”

”frijat till 
henne och 
sagt, att 
hans hustru 
war död”

”Anna Månsdotter sade det mannen icke taget nå-
got besked af Prästerskapet, då han sidsta gången 
skilldes ifrån henne, men för något mehr än 9 åhr 
sedan, då han skulle arbeta i Hundbo grufwan, har 
han fådt Pass af Capellanen Hr Johan i Säter, det 
Johan Matsson Älg jembwähl tillstod, men Rätten 
förehöllt honom, det han aldrig lärer hafwa upwijst 
det samma för Prästerskapet här i Orten, efter det, 
utan twifwel förmählt om hans giftermåhl, och om 
sådant blifwit admitterat, efter det war så gam-

malt.”

Älg berättade då att detta besked hade kom-
mit bort då han arbetade i Trummelsberg 
och att han: ”intet annat haft att wijsa i 
Skinnskatteberg för Prästerna, än det Anders 
Medean honom gifwit, angående ett ährligit 
förhållande under dess några weckors tijd 
giorde arbete på Trummelsberg.”

Nämden berättade att herr Mattias Malbergs 
far herr Eric Kolbeckius, som varit kyrkoherde 
i Skinnskattebergs församling, kommit till 
församlingen för 18 år sedan. Men redan från 
början hade sonen Mattias förrättat sin åld-
rige faders tjänst. Fadern hade döttr i advent 
1701 alltså före det att lysningen och vigseln 
hade skett. Kaplanen Eric Smeck sade att 
han varit misstänkt på Älg eftersom han inte 
var mantalsskriven eller hade någon fast 
bostad och hade därför väntat med vigseln 
i 14 dagar men eftersom han såg att Lisbeta 
var havande så hade han vigt dem. Ingen 
hade heller talat mot vigseln. Några veckor 
efter vigseln födde Lisbeta barn. Älg hade 
också begärt ett nytt betyg för han tänkte sig 
att lämna orten och bjudit Smeck en carolin 
för detta. Men detta betyg visade att Älg var 
gift och hade barn varför han stannade kvar i 
Skinnskatteberg. En piga Annika Andersdotter 
berättade också för rätten:

”att för trenne åhr sedan om Sommaren då hon 
tiente hos Bergsfogden Gråberg, och denne Johan 
Älg jembwähl arbetade för daglöhn, har han frijat 
till henne och sagt, att hans hustru war död, och 
att han hade fast egendom i Säter till 300 Dalers 

wärde.”

 
Älg erkände att detta var riktigt. Han bad 
vidare sin hustru, Anna Mårtensdotter, om 
förlåtelse och att hon inte skulle räkna upp 
fler av hans fel och brister. I protokollet står:
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Säter AI:1 (1689-1704) sid 130. 

Källor:
Skinnskattebergs bergslags häradsrätt, Domböcker 
vid ordinarie ting, SE/ULA/11335/A I a/2 (1699-
1705), bildid: C0104904_00349

SE/ULA/11335/A I a/2 (1699-1705), bildid: 
C0104904_00364

SE/ULA/11335/A I a/2 (1699-1705), bildid: 
C0104904_00382

Dessa protokoll fi nns digitaliserade hos SVAR.

”Lisbeta 
Ersdotter 
– – –  blifwer 
ifrån straff 
frij och ledig 
känd”

Några kommentarer till protokollet 
och domen.

När tingsrätten avger sitt utslag, ”Resolutio” 
så hävisar den till ”Gudz och Sveriges lag” 
och ”5 Cap: Hög: Mbl:L: L:”.

Guds lag var ett tillägg som Carl IX 
gjort 1609 då lagarna i Gamla Testamentets 
Mose böcker upphöjts till svensk lag. Det är 
inte ovanligt att det hänvisas till både vilken 
Mosebok som avses och kapitel och vers(er), 
dock inte här.

Sveriges lag, Landslagen, vid denna tid 
var baserad på Kung Kristoffers Landslag 
från 1492. En ny lag kom 1734 som ersatte 
denna gamla lag. Det hänvisas alltså till 5:
te kapitlet i Högmålsbalken, Landslagen. 
Högmålsbalken i Landslagen behandlade de 
grova brotten, högmålsbrott, som mord, sär-
skilt svåra dråp, tvegifte, mordbrand, högför-
räderi och tidelag.

I slutet så hänskjuter rätten det slutliga 
avgörandet till hovrätten. Detta skedde all-
tid då en dödsdom eller svårt kroppsstraff 
utdömts. Det är alltså inte ett överklagande i 
dagens mening.

(Vid denna tid gällde dessutom Magnus 
Erikssons Stadslag från 1350.)

”Alltså giorde hon förbön för honom, säijandes det 
hans bön och goda ord bijta henne så hårdt i hier-
tat, att hon intet annat kan än taga honom igen, 
så frampt Öfwerheten så skulle behaga, oansedt 
hon kunde tänka det torde lända henne till föga 
fromme, bidiandes af ett öhmt hierta och på det 
kraftigaste många resor, att hennes förbön skulle i 
Ransakningen införas.”

Rättegången är därmed klar och det återstår 
för rätten att döma. Domen blev halshugg-
ning.

”Resolutio, Alldenstud af föregående Ransakning 
klarligen befi nnes, det Johan Matsson Älg ifrån 
Heed Bijlaget och Säter Sochn, utan ringaste af dess 
hustru Anna Månsdotter gifwen orsak, henne och 
sine barn för fyra och ett halft åhr sedan plötzligt 
öfwergifwit och ändtelig tagit sig det oråd före att 
han medan samma hustru än lefde och allenast 6 
mihl härifrån bodde haft kötzligit umgänge med 
änkian Lisbeta Ersdotter i Kärrbo, med hwilken han 
och förledne Wåhras inträdt utj annat giftermåhl 
och låtit sig wijga sampt barn afl at; Fördenskull hafwer 
han Johan Matsson Älg i förmågo af Gudz och 
Sveriges Lag förwärckat sitt Lijf och skall fördenskull 
efter 5 Cap: Hög Mbl: L: L: sig till wählförtient straff 
och andra slijke obetänkte missdådare till wahr-
nagel, Halshuggas; Men Lisbeta Ersdotter, som intet 
kan öfwertygas att hafwa för lägersmåhlet eller 
wigzlen haft någon kundskap att Johan Matsson 
Älgs första hustru lefde, blifwer ifrån straff frij och 
ledig känd, hwilket allt till följe af Processen hem-
ställes till den Höglofl . Kongl. HofRättens wijdare 
och högmogne Leuteration.”

Jag har inte forskat i Svea Hovrätts arkiv vad 
de dömde honom till men sannolikt verk-
ställdes domen för i Säter AI:1 (1689-1704) 
sid 130 står att han är död.



Reseledare för klubbens resa till Karlstad 
var Gunnar Andersson och Lennart 
Andersson. Till vänster i bilden väntar 
Silva Pettersson på att gå ombord.
Lennart berättar: ”Bussresan för oss 26 
från Västerås funkade bra. Alla var i god 
tid vid samlings platsen Vallby så att vi 
kunde åka 6.25 mot Karlstad. Omfart 
via Kolbäck p.g.a. vägarbete gjorde att 
vi fi ck se lite mer av Västmanland under 
tidig morgon. Vi tog en bensträckare 
i Karlskoga och siktade på att vara vid 
Karlstad CCC kl. 9.30 då styrelsens Karin 
och Lars väntade med biljetterna.”
Foto: Karin Jyrell

Vänster: Vera Lewén och klubbens revisor 
Lennart Jonsson.  Foto: Karin Jyrell

Höger: Håkan och Monica Holmgren lyssnar 
intresserat på Rolf Eriksson från DIS.
Foto: Karin Jyrell

Nedan vänster: Sven Olby tilldelades 
välförtjänt hedersdiplom vid förbundets 
årsstämma. Foto: Åke Dahlkvist

Nedan höger: Sveriges Släkt-
forskar förbunds nye ord-

förande Erland Ringborg. 

Släktforskar-
dagarna i 
Karlstad 
29-31/8

Nedan höger: Sveriges Släkt-
forskar förbunds nye ord-

förande Erland Ringborg.
Foto: Sven Olby
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Kulturnatten 
på KRLSG2
20/9

Överst:
Heinz Lendenmann ser 
belåten ut med den hjälp 
han får av Gerd Svensson. 
Mitten:
Lennart Andersson till 
höger med May Murrhy 
och längst bak till höger 
Henry Johansson med 
Anders Forsgren i full färd 
vid datorerna.
Underst:
Klubben sålde böcker 
under Kulturnatten. Här 
visar Kerstin Andersson 
vårt utbud vid bok bordet. 
Foto: Simeon Andersson
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Bildsidan

Kulturnatten 
på Karls gatan 2 
blev en succé för 
klubben. Många 
besökare hittade 
oss en trappa 
upp och lokalen 
var ostörd att 
arbeta i.

Se fl era 
bilder på vår 

hemsida under 
Tidningar > 
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Årets släktforskardagar den 30-31 augusti var väl besökta (6000 personer). Lokalerna 
och administrationen var helt utan anmärkningar. Föredragen var intressanta och hade 
säkert något för alla åhörare. Det är bara att tacka för de lyckade och trevliga dagarna i 
Karlstad och önska arrangörerna i Nyköping lycka till år 2015. 

Text:	Gunilla	Laudon	Andersson
Foto:	Sven	Olby

Martin Dackling: Släktgårdar – en modern 
skapelse
Detta föredrag var mycket givande och informativt. 
Han tog upp skillnaden mellan orden gård, hemman 
samt mantal. Föredragshållaren visade också på skill-
naden mellan ”jord och jord”: 
• skattejord = jord som ägs av skattebonde och skatt  
 betalas till kronan. 
• kronojord = jord som ägs av kronan men brukas av  
 åbo mot arrende och ränta till kronan. Jorden kan 
 säljas och ärvas. 
• frälsejord = jord som ägs av frälseman, ej skatt till 
 kronan och kan säljas och ärvas 
• arvejord = ärvd jord 
• avlingejord = köpt jord, ej ärvd 
• bördsrätt = rätt för släkt att köpa tillbaka mark som  
 sålts trots att det var arvejord 

Detta var några av de begrepp som man ofta ser när 
man forskar om släktgårdar. 

Ett annat vanligt ord är ”släktgårdsdiplom” som 
mest förekom under 1920-1940-talet. 

Exempel på hjälpmedel vid släktgårdsforskningen 
är bl.a. kyrkböcker, mantalslängder, taxeringslängder, 
lagfarter, köpebrev samt fastighetsböcker. 

Christopher O’Regan berättar om ”sitt 1700-tal” 
Föredragshållaren betonade vikten av att veta sin his-
toria. Han är som alltid mycket lättsam och underhål-
lande. Dagens framträdande varade bara 45 minuter, 
medan söndagens föredragning varade hela 75 minuter. 
Enligt uppgift var det ännu mer givande på söndagen 
med bl.a. sång. 

Det är kanske inte så mycket ny information som 
erbjuds om man lyssnat på föredragshållaren vid tidi-
gare släktforskardagar. Han är emellertid en utmärkt 
talare som använder det svenska språket på ett mycket 
behagligt sätt. 

Peter Sjölund: DNA i släktforskningen
Detta föredrag behandlade ett ämne som alltid väcker 
intresse hos många släktforskare. Det är tyvärr lite svårt 
att göra ämnet tillräckligt tillgängligt och pedagogiskt. 
Före dragshållaren är emellertid en både trevlig och 
intressant person, som säkert lyckades få många att 
fundera på att låta testa sig. 

DNA-tester har numera blivit billigare och man har 
tre olika test att välja emellan. Prisnivån är 750 kr till 
1400 kr. Den som önskar mer information bör gå in på 
http://sjolunds.se/dna-genealogi/. Det fi nns mycket 
intressant information på Sjölunds hemsida. 

Släkt-
forskar-
dagarna
i Karlstad 
2014
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Björn Lippold: Knekten i helg och söcken
Föredragshållaren är chef för Centrala Soldatregistrets 
forskningskansli och ett mycket känt och aktat namn i 
släktforskningssammanhang. Björn Lippold lyckades på 
ett mycket underhållande och trevligt sätt få alla del-
tagare att skratta hjärtligt många gånger under före-
draget. Ämnet kanske verkar tråkigt men Björn lyckades 
med att hålla föredraget levande med anekdoter rörande 
knektars liv och leverne. 

En bok, som också såldes på mässan, var Soldatliv 
av Björn Lippold med trevliga illustrationer av Leif 
Holgersson. Den boken rekommenderas varmt av mig!

Lynne Ralstad: Historiska kartor
Föredragshållaren informerade om den skatt som fi nns 
på www.lantmateriet.se med kartor och geografi sk in-
formation. Hon talade också om informationen som 
fi nns på de historiska kartor som fi nns tillgängliga på 
lantmäteriets hemsida. Det är lätt att knappa sig vidare 
till den information som man önskar. Vid behov av 
hjälp hittar man kontakter på hemsidan. Det går även 
att beställa kopior av kartor som man behöver för sin 
släktforskning. 

Eva Kaijser: Svenska Hem – den sanna 
historien om fröken Frimans krig
Detta föredrag var väldigt välbesökt eftersom många 
åhörare säkert följt SVT-serien ”Fröken Frimans krig” 
som bygger på den sanna historien om hur några kvin-
nor omkring år 1905 startade en kvinnlig kooperation 
kallad Svenska Hem. De som startade verksamheten 
var bl.a. Anna Whitlock, Ellen Key och Elin Wägner. 
Anna Whitlock blev senare grundare till Whitlockska 
Samskolan i Stockholm, där jag själv gått från första 
klass till sista ring. För mig personligen var det verk-
ligen intressant att höra föredragshållaren berätta om 
dessa kvinnors kamp under 1910- och 1920-talen. Boken 
som ligger till grund för dagens föredrag innehåller 
många bilder och trevliga texter om framsynta och modiga 
kvinnor. Boken som fanns till försäljning heter ”Svenska 
Hem – Den sanna historien om Fröken Frimans krig”. 
Författare är Monika Björk och Eva Kaijser. 

Ann-Louise Paulsson: Släktforskning med 
Ancestry
Efter att jag har bevistat ett antal släktforskardagar och 
lyssnat på fl era informationer om Ancestry, inser jag 
hur svårt det är att informera om systemet utan att själv 
sitta vid datorn och knappa in de olika bilderna. 
Dagens föredrag gav mig ändå information om att man 
fortfarande kan använda GID -numret som referens och 
direkt komma till rätt sida. Föredragshållaren visade 
också på den information som man kan fi nna bakom de 
”gröna löven” i släktträden hos Ancestry. 

Kenneth Larsson: Släktforskning på bredden
Föredragshållaren berättade om sitt arbete med släkt-
forskning under 30 års tid. Han påpekade hur mycket 
datatekniken har revolutionerat hans och alla släktfors-
kares arbete, speciellt de senaste tio åren. Han beskrev 
de första besöken i arkiven via den första persondatorn 
(Sinclare ZX Spektrum) till dagens internetanvändning. 
Vedermödorna i samband med tryckning av släktböcker 
har också förändrats avsevärt. 

Peter Olausson: Värmlänningar i rörelse
Föredragshållaren ansåg att det varit stor rörlighet 
i Värmland, både av infl yttade och utfl yttade under 
historisk tid. Han tog upp begreppet push and pull 
som orsak till rörligheten. Invandringen på 1500-talet 
startade med bergshanteringen och järnhanteringen. 
Staten påverkade även rörligheten med skattelagstift-
ningen under 1500-talet. Indelningsverket på 1600-talet 
på verkade också folkets benägenhet att fl ytta. Gräns-
handeln var också en faktor som påverkade människor 
som ville driva handel. Under 1700-talet fl yttade många 
värmlänningar till Bohuslän för att delta i det lön-
samma sillfi sket. Utvandringen var stor på 1860-talet 
till USA. Många arbetsresor företogs också till Norge 
på 1870-talet. Lite bortglömt är det faktum att ett antal 
personer (omkring 150) begav sig från Degerfors till 
Södra Ural under 1880- och 1890-talen. 

Följande hjälpmedel har föredragshållaren bl.a. 
använt vid forskningen under 1500-talet:
Skattelängder, Älvsborgs lösen, Tiondelängder. 
1600-talet: Mantalslängder, Domböcker, Respass. 
1700-talet: Bouppteckningar, Personalia och Död-
böcker. 

Arosiana 3-2014
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Hulda var min mormor som hade varit död i åtta år när jag föddes. I boken 
får man följa Huldas liv från 1881-1939. Under denna tidsperiod förbättrades 
levnadsvillkoren för de fl esta. Men de stora samhällsförändringarna hade sitt 
pris. Nödvändighet och omständigheter styrde ofta livsvalen och trots att det 
fanns människor som av nyfi kenhet och framåtanda gav sig ut i världen så var 
det många andra som såg sig mer eller mindre tvingade att lämna sin hem-
bygd. För kvinnor kunde det ibland vara skammen över ett utomäktenskapligt 
barn som drev dem bort. Hulda var en av alla de många som levde under 
dessa villkor. 

det många andra som såg sig mer eller mindre tvingade att lämna sin hem-
bygd. För kvinnor kunde det ibland vara skammen över ett utomäktenskapligt 
barn som drev dem bort. Hulda var en av alla de många som levde under 

Mitt intresse för Huldas liv väcktes 
en dag i mars 2007, då min 89-åriga 
mor vid sin sjukbädd yttrade: 
”Jag vill inte dö nu. Jag lär ha haft 
en bror förstår du! Jag skulle så 
gärna vilja veta om jag haft en bror? 
Jag vill inte dö så här nyfi ken!” 
Jag blev först skeptisk då jag aldrig 
hört henne säga något om detta förut. 
Efter ett tag började jag ändå fundera 
på om det kunde fi nnas något av san-
ning i hennes ord. 

Min mor avled efter några dagar 
och hon fi ck aldrig veta hur det låg 
till. Tanken på vad min mor sagt och 
att hon fått dö nyfi ken med en fråga 
obesvarad fi ck igång mig. Visst vore 
det spännande ta reda på hur det 
förhöll sig? Tanken om en ny okänd 
släktgren svindlade. 

Sökandet 
Jag förstod att släktforskning var 
ett verktyg i sökandet efter svaret 
på frågan om det fanns en bror. 
Jag kontaktade min svåger, kunnig 
släktforskare, som utifrån min mors 
födelseuppgifter efter endast ett par 
dagar återkom med tillgängliga upp-
gifter om mina morföräldrar. Detta 
gav mig en ingång till att söka vidare 
via nätet och Riksarkivet. Jag satte 
genast igång att leta i födelse och 
dopböcker, husförhörsböcker, infl ytt-
nings- och utfl yttningslängder, ett 
mödosamt arbete som gav mig viktiga 

fakta kring Huldas liv; som var hon 
bott, vad hon gjort och om hon fött 
en son. Allt eftersom dessa frågor 
blev besvarade insåg jag att detta 
bara var början. Jag ville veta mera, 
lära känna henne, söka ta reda på hur 
hennes liv kunde ha gestaltat sig och 
varför hon handlat som hon gjort. 

Frågorna blev fl era för varje svar 
jag hittade. Hur hade omgivningen 
där hon bott sett ut och vilka hade 
varit hennes grannar och arbetskam-
rater? Vad hade hänt och vad hade 
påverkat henne från barndomen till 
vuxen ålder? Nu började även mina 
resor i tid och rum, och ett annat 
sökande, som mer handlade om 
kringuppgifter. Jag rörde mig i cirklar 
runt de fakta jag fått fram, läste his-
toria om viktiga händelser och tankar 
i tiden, sökte mig till hembygds-
litteraturens berättelser (även på 
nätet), sökte i gamla tidningar från 
tiden, besökte arkiv, museer bl.a. 
Värmlands museum, Stadsmuseet i 
Stockholm och Medicinhistoriska i 
Uppsala. 

Främst var det ändå möten med 
nära och avlägsna släktingar jag inte 
träffat förut som gav mig mest. 

Upptäcktsresa i tiden 
Hulda föddes 1881 i Södra Bogerud, 
beläget invid Klarälven strax norr 
om Munkfors. I Boken ”Grävande 
Historik, några sekler i Mjönäs och 

Bogerud” av Roy Palm m.fl . kunde 
jag få information om livet där, medan 
specifi ka fakta om Huldas familj var 
nedtecknade i kyrkböckerna. Huldas 
mor hette Emilia Persson och hon 
var gift med Johan Persson sedan 
1880. De bodde på en liten gård till-
sammans med Huldas farfar, änke-
man Per Nilsson och Johans syskon 
Erik och Maria. Detta blev Huldas 
första familj, den som jag förstått 
kom att bli henne kärast genom livet. 
Deras lycka varade inte längre än till 
1883, för då omkom Johan i en våda-
brand. Hulda var drygt två år och 
Emilia väntade barn igen. Johanna 
föddes efter sin fars död. Emilia, 
med döttrarna Hulda och Johanna, 
bodde kvar på gården med farfar 
Per, faster Maria och farbror Erik, 
ända fram till det Emilia gifte om sig 
med Per Jansson och de fl yttade till 
hans hus på Norra Heden i Kvarnäs 
i Norra Råda. Det lilla parhuset var 
beläget nära Lovisebergs herrgård, 
där det gamla järnbruket från 1700 

Text:	Birgitta	Renström	Linde

Födelseboken från Katarina församling. 

Huldas hemlighet

Släktforskardagarna i Karlstad 2014
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höll på att avvecklas och smederna 
hade börjat fl ytta ut. Hulda fi ck två 
bröder och bodde kvar tills hon var 
20 år. Huldas ena halvbror var bosatt 
i huset till sin död. 

Norra Heden fl yttades år 1949 till 
Kärnåsens Hembygdsgård i Norra 
Råda, kallas Lovisebergsstugan och 
kan besökas än idag. Fakta kring 
bygden i Norra Råda fann jag i Arne 
Englunds bok ”Kvarnäsbygden i 
Norra Råda socken under 150 år.” I 
husförhörslängder och i fl yttlängder 
framgick att Hulda lämnade hemmet 
1901 och blev piga, först i stations-
huset i Ransäter för att året därefter 
ta pigtjänst i prästgården i Norra 
Råda. Jag försökte bilda mig en 
uppfattning om familjerna hon arbe-
tade hos och kartlade hushållen. På 
Värmlandsarkivet kunde man söka 
i ”Herdaminnen från Karlstad Stift” 
och fi nna mycket om Olof Berggren, 
som var kyrkoherde under denna tid. 
Men redan efter ett år, 22 år gammal, 
fl yttade Hulda mycket längre bort 
till en tjänst som piga på apoteket i 
Håbo-Tibble i Uppland. Jag under-
sökte nu hur det kunde komma sig 
att Hulda hamnade här. Fanns det 
kopplingar till Råda? Hushållerskan 
i prästgården kom från samma trakt, 
men jag hittade även att en dotter till 
urmakaren i Råda som hade tjänst-
gjort vid apoteket tidigare. På min 
väg mot Huldas hemlighet letade jag 

bilder och fakta på medicinhistoriska 
museet på Ulleråker och läste histo-
riken om apoteket i Håbo-Tibble, 
historier om apotekarna där och deras 
vedermödor. Jag reste också dit, 
fotograferade apoteket, som nu är 
bostad, kyrkan med gravstenarna och 
läkarbostaden. I fl yttlängden fanns 
sedan en kortare vistelse i hemmet 
på Norra Heden i maj 1905. 

Hemligheten 
Under hösten 1905 for Hulda iväg 
igen, denna gång till Stockholm och 
Söder. Den första adressen var Ur-
väders gränd 1 i hörnet mot Götgatan. 
Förutom ett besök på Stadsmuseet 
fann jag nu mina verktyg i första 
hand på nätet; Stockholmskällan, 
med bilder och kartor från Stock-
holm under olika perioder samt en 
CD, ”Söder i våra hjärtan”, med 
databasen Rotemansarkivet, som är 
en förteckning över alla rotar och 
hushåll. Jag hittade henne hos en sjö-
befälhavare i Rote 13, som tillhörde 
Katarina församling. 

Jag letade då i födelseböckerna 
från Katarina församling för 1905 
och 1906 och fann till slut att Hulda 
Johansson på Södra Barnbördshuset fött 
en son, 5 feb 1906, en son döpt till 
Karl Uno. För att få ta del av Huldas 
förlossningsjournal från Södra BB 
tog jag hjälp av Stadsarkivet i Stock-
holm. Bland en mängd viktiga upp-

gifter kunde man se att de därefter 
fl yttade in på Asylen för ensamma 
mödrar, belägen strax intill Barn-
bördshuset förbunden med en gång 
– en suckarnas bro. 

I Maj Hirdmans bok om Anna 
Holberg från 1921 skildras i ett kapitel 
med rubriken ”De tusen sorgernas 
hus” på ett hjärtskärande sätt Asylen 
för ensamma mödrar vid Södra BB. 
De ogifta mödrarna förväntades under 
vistelsen där skaffa någonstans för 
barnet att bo. 

Efter en månad med sin nyfödde 
på Asylen hade Hulda turen att bli 
godkänd som amma för på Allmänna 
Barnhuset i Stockhom. Det låg i 
Tegnér roten vid Barnhusgatan och 
där fi ck Hulda och Uno bo medan 
hon belönades för sin behjärtans-
värda insats med en fosterhems-
placering för sitt eget barn. Uno 
kom endast ett halvår gammal som 
fosterbarn till muraren Carl E Eriks-
son och hans hustru Maria i Håbo-
Tibble. 

Stadsarkivet letade fram de 
inspek tionsanteckningar som fanns. 
Varje år, fram till vuxen ålder, besök-
tes fosterhemmet i Albylund av en 
tjänste man, som nedtecknade sina 
intryck och betygsatte hur väl Uno 
sköttes och hur han utvecklades i 
skolan och i hemmet. 

Hulda själv stannade i Stockholm 
och blev under ett par år jungfru hos 

”Det är inte alltid 
de anfäder som gett 
vårt namn ära och 
berömmelse som lär 
oss mest, utan kanske 
de som i sin tid brutit 
mot tabun och fått 
sona för det.”

Karl Uno med fosterfamilj utanför torpet Albylund.
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Birgitta Renström Linde föreläste på 
släktforskardagarna i Karlstad om sin 
bok Huldas hemlighet.

en fru Stålhammar på Vestmanna-
gatan 22, på samma adress som 
Albert Bonnier! Hulda kom hem till 
Råda 1908 då systern Johanna hade 
dött i lungsoten. Även mor Emilia 
insjuknade och avled därefter. Hulda, 
som troligen behövdes i hemmet, 
var i kyrkböckerna skriven som piga 
hos styvfadern på Norra Heden, ända 
fram till giftermål 1917 då hon flyttade 
till Skoghall, födde min mor och 
sedan öppnade matservering för en-
samma fabriksarbetare i sitt hem. 

Hade Karl Uno några barn? 
På Stadsarkivet i Stockholm fick jag 
ta del av bouppteckningen efter Uno, 
som avlidit 1989. Jag fann två kusiner 
i stockholmstrakten och besökte dem 
– en fantastisk upplevelse! De kunde 
berätta om sin far och hans liv, hur 
de själva vuxit upp nära Håbo-Tibble 
och besökt fosterfarmor Maria i det 
hus där Uno vuxit upp. Fosterfar 
Carl Eriksson var murare. Uno hade 
berättat för sina döttrar att han varit 
hårt hållen och att han tidigt fick 
hjälpa fadern mura. 

Uno fick aldrig reda på vem hans 
mor var, inte ens när han på sin 50-års-
dag bönade och bad sin fostermor att 
berätta, avslöjade hon något.

Varför det blev en roman 
Jag ville förmedla historien om min 
mormor till mina barn och började 
därför skriva ner de uppgifter som 
framkommit. Men det blev ganska 
torrt och tråkigt att läsa, med alla 

data och släktförhållanden upp-
radade på varandra. Med hjälp av 
min fantasi började jag knyta ihop 
delarna för att ge det en mening och 
ett sammanhang. Viktigt var att per-
soner, platser och händelser i tiden 
blev autentiska, men också att det 
klart skulle redovisas vad som inte 
hade grund i min forskning, vad som 
var fiktion. 

Med berättelsen om Hulda avsåg 
jag att skildra något allmängiltigt 
och mänskligt som i någon mening 
var illustrativt för den tid under 
vilken hon levde. Det kändes också 
viktig att lyfta fram en människa av 
folket. En människa som kunde vara 
vem som helst i mängden. 

Att det blev så får jag ständigt 
bekräftat då många hör av sig med 
liknande historier i den egna släkten. 
Att det historiska perspektivet kan 
underlätta för oss när vi ska värdera 
dagens händelser är en vedertagen 
uppfattning. När vi ska se på vårt 
eget liv och det sammanhang i vilket 
vi själva lever, var och en, är det 
släktforskningen som på samma sätt 
kan berika förståelsen av oss själva 
och andra. Det är då inte alltid de 
anfäder som ”gett vårt namn ära och 
berömmelse” som lär oss mest, utan 
kanske de som i sin tid brutit mot tabun 
och fått sona för det. Berättelser om 
de människor och företeelser och 
den vardagsdramatik som historien 
gömt undan och velat glömma. Den 
vardagsdramatik som vi ser omkring 
oss även idag och som vi är en del av.

”Att min debutroman blev en 
historisk roman med titeln 
Huldas hemlighet är 
ett resultat av min egen 
släktforskning.” 

Birgitta Renström Linde är född 
i Skoghall i Värmland och bor 
i Alingsås. Hon är psykolog 
och författare. Intressen 
är släktforskning, resor, 
träning och musik. Medlem i 
Värmlands släktforskarförening 
och har släktforskat sedan 
2010. 

Utgivna böcker: Huldas 
hemlighet (2012) och 
Spegelfällan (2013), 
Idus förlag. 

Norra Heden på Loviseberg, den ursprungsliga platsen.
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No 34 Dom: 15. p: Trinit: Jöns Jonssons dotter från Olofsbo
kallad Ingred, född d: 23. Sept:. Faddrar: Nils
Olssons hustru Brita i Areby, Pär Andersson i
Skjälby, Jon Olsson i Resby, dr: Carl Gabrielsson
i Olofsbo, Pig: Ingeborg Swens dr i Skjälby.

Läsövningen denna gång är en födelsenotis

Några kommentarer till texten
Dom: 15. P: Trinit:, betyder: Dominica 15 post Trinitátis, dvs den 15:e söndagen efter 
trefaldighetssöndagen, det var alltså då som barnet döptes. År 1764 var det den 30 september. 
Det är ju inte helt ovanligt att söndagar och andra helgdagar anges med dess latinska 
kyrkonamn. Vanligen har släktforskningsprogrammen en översättning till vilket datum som 
då avses. Latinska ord och uttryck är ganska vanliga i kyrkoböckerna. 

Det fi nns en bra bok med latinska ord och uttryck speciellt för släktforskare och 
släkthistoriker skriven av Urban Sikeborg. Den heter LATIN FÖR SLÄKTHISTORIKER och kan 
köpas från Sveriges Släktforskarförbund. Se förbundets bokhandel på nätet eller kontakta vår 
kassör Gunnar Andersson.

Vi får inte veta vem som är moder. Det är ju tyvärr inte helt ovanligt i de äldre 
födelseböckerna att enbart faderns namn anges. Om det fi nns husförhörslängder för den 
aktuella tiden så kan den ge moderns namn.

Att notera vilka faddrarna var kan ge ledtrådar till släktförhållanden.
Orts- och gårdsnamn kan ibland vara svåra att tolka. Ofta fi nns det ortsregister i 
husförhörslängderna som då kan vara till stor hjälp.
Pig: och dr: står för pigan respektive drängen, medan ”Swens dr” här betyder dotter.

Födelsenotis från Arby (H) församling från år 1764, Arby C:3 sidan 149 no 34.

Läsövning
Av:	Ingemar	Widestig
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Släkthistoriskt 
Forum
Släkthistoriskt Forum är tidningen 
för dig som släktforskar. Magasinet 
erbjuder spännande släkthistorier 
varvat med de senaste nyheterna 
inom släktforskarvärlden. Släkt-
forskning är populärare än 
någonsin och nästan varje dag 
görs nytt arkivmaterial tillgängligt 
för släktforskare. Släkthistoriskt 
Forum visar vägen i den snabba 
utvecklingen med mängder av 
arkivtips, litteraturtips, råd och 
inspiration. Tidningen utkommer 
med fem nummer om året. 
Medlemspris 225 kr.
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Nya dödboken
Innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige från 
1901-2013, ur myndighetsdatabaser och genom projektet 
”Namn åt de döda”. Detta är den sjätte utgåvan av 
Sveriges dödbok. Denna version är kompletterad med 
omkring en miljon avlidna för perioden 1901-1946, som 
frivilliga medarbetare har registrerat i projektet, vilket 
gör hela tidsperioden komplett. För åren 2010-2013 har 
tillkommit 381 000 avlidna sedan förra utgåvan. Totalt 
innehåller DVD:n 9 290 000 poster. Medlemspris 500 kr.

Följande uppgifter ingår:
Personnummer/födelsedatum 100%
För- och efternamn 99,99%
Gatu- och postadress 99%
Födelseförsamling/-land 95%
Döddatum 100%
Dödförsamling/-land 100%
Civilstånd samt datum 99,4%
Kön 100%

Johan Bures släktbok
Tack vare fyndet av Bures släktbok i original i fi nska 
Riksarkivet 2008 har hans släkthistoriska arbete nu 
kunnat rekonstrueras i sin helhet. Släktboken har 
transkriberats och utförligt dokumenterats av Urban 
Sikeborg och fi nns på denna skiva i sökbar form. Skivan 
innehåller dessutom ett stort fotobibliotek med över 
2000 foton av släktboken och relaterade handskrifter. 
Utgivningen har möjliggjorts genom medel från 
Svenska Litteratursällskapet i Finland och Genealogiska 
Föreningen. Medlemspris 300 kr.

ANNONShttp://rotterbokhandeln.se/
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Kompletteringar och rättelser till Västerås 
stifts Herdaminne, 1700-talet, om Erik 
Acharius, född i Svärdsjö 1684

Acharius var gift två gånger, första gången med Beata 
Malmberg, andra gången med Maria Elisabet Erwallius. 
Den uppgift som saknas i Herdaminnet är Maria Elisa-
bets dödsdatum: hon dog 1795-01-26 på Prästtäkten i 
Falu Kristine församling. Enligt dödboken bodde hon då 
hos Erik Göransson Forsbergs änka i kv. 33:26, men hon 
finns inte där i husförhörslängden.

Erik Acharius barn:
1:a giftet:
Kristina, döpt 1715-01-30, Trotzgården, Lundtäkten, 
Falu Kristine.
Mathias, född 1715-12-14, Trotzgården, Lundtäkten, 
Falu Kristine.
Lars, född 1716-11-27, Lundtäkten, Falu Kristine.
Anna, döpt 1718-10-19, Stora Kopparberg.
Beata, född 1720-06-05, Östanfors, Stora Kopparberg.
Samuel, född 1723-09-30, Hospitalet, Falu Kristine.
Erik, född 1727-01-13, Falu Kristine.
Petrus, född 1728-03-22, Falu Kristine.

2:a giftet:
Anna, född 1730-12-27, Hospitalet, Falu Kristine, död i 
januari 1760, Nedre Åsen, Falu Kristine, lysning 1759-
03-11 i Stora Kopparberg med Samuel Gestrin, handels-
man, född 1723-03-04 i Stora Kopparberg, död 1775-10-
15 på Nedre Åsen, Falu Kristine. Han gifte om sig 1771-
08-11 i Falu Kristine med Maria Kristina Siljeholm, född 
1751 i Leksand, död 1784-04-08 i Falu Kristine.
Kristina, född 1732-05-14, Falu Kristine.
Petrus, född 1733-07-01, Falu Kristine.
Gustaf, född 1737-06-20, Falu Kristine.
Anders, född 1741-03-05, Falu Kristine.

Rättelser i Västerås stifts herdaminne

Rättelser och tillägg till Dalaregementets 
personhistoria, om Johan Georg Brandt, 
(1782/0528)

Göran (Johan Georg) Brandt, född 1752-01-10, Sand-
viken, Vika.

Föräldrar:
Sven Emanuel Brandt, gift 1751-01-03 i Stora Koppar-
berg med Elisabet Johanna Bark, född 1718-04-20, Yttre 
Åsen, Falu Kristine, död 1797-04-20, kv. 9:15: Östra 
Falun.
Elisabet Johanna Barks föräldrar:
Peter L:son Bark, bergsfiskal, Yttre Åsen, Falu Kristine, 
och  Anna Katarina Brandberg, född 1687.
Deras övriga barn:
Magdalena, döpt 1711-11-01, Yttre Åsen, Falu Kristine.
Lars, döpt 1713-02-08, Yttre Åsen, Falu Kristine.
Hedvig, döpt 1715-12-08, Yttre Åsen, Falu Kristine.
Elisabet, döpt 1717-06-01, Yttre Åsen, Falu Kristine.

Publicerat i Fahlu Släktforskarblad nr 69, 2014:3 av Per Carlsson, Falun.

Herdaminne är den etablerade benämningen på ett vetenskapligt grundat, personhistoriskt 
uppslagsverk omfattande samtliga präster i ett stift, vanligtvis från medeltiden till nutiden. Det 
innehåller biografier över präster under långa tidsperioder, församlingsvis i stiften, “obefordrade 
präster” och annan personal (t.ex. lärare). Biografierna innehåller i regel ingående genealogiska 
uppgifter om prästerna, deras hustrur och barn. Västerås stifts gamla herdaminne består av tre 
delar; Första delen. (Upsala 1843). Andra delen. (Upsala 1844). Tredje delen. (Upsala 1846).
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 Efter förlossningen ansågs modern 
vara oren. Begreppet ”oren” bör 
dock i detta sammanhang förstås 
som ett kultiskt begrepp och inte 
som ett moraliskt. Man föreställde 
sig att kvinnorna var utsatta för över-
naturliga faror och att de även kunde 
vålla omgivningen skada. Denna 
tidsperiod av orenhet pågick i sex 
veckor efter förlossningen. Därefter 
skulle kvinnan genomgå en kyrklig 
ritual för att åter tas upp i den kyrk-
liga och den sociala gemenskapen. 
År 1866 förkortades tiden av orenhet 
till fyra veckor.

Det var under medeltiden brukligt 
att kvinnan skulle bära ljus och med-
föra offer, gåvor som tillföll prästen i 
samband med kyrktagningen. Dessa 
stadganden återfinns ännu i 1529 års 
svenska kyrkohandbok. Detta bruk 
avskaffades i samband med Uppsala 
möte 1593, men kyrktagningsoffer 
till kyrkokassan i samband med åter-
välkomnandet in församlingen levde 
kvar.

Den orena modern betraktades, 
liksom det odöpta barnet, som en 
hedning efter barnafödandet, och att 
ha samlag med sin hedna kvinna före 
kyrktagningen ansågs som en mycket 
svår synd. Mellan förlossningen 
och kyrktagningen var kvinnan inte 
heller tillåten att arbeta utomhus 
eller att besöka kyrkan. I fattiga hem 
ställde det till problem där kvinnan 
inte kunde vänta så länge på att åter 
få arbeta. 

Kvinnor som besökte andra i 
deras hem och som nyligen nedkom-
mit hade med sig ost, bröd, andra 
livsmedel. Omsorgen om föderskan 
grundade sig på den gamla uppfatt-
ningen att hon före kyrktagningen 
måste isolera sig från sin omgivning. 
Det kalas som på många håll ordnades 
i samband med uppvaktningen hos 
den nyblivna modern kan kanske 
ytterligare ses som ett sätt att tacka 
dem som hade bistått vid förloss-
ningen.

Vanligen förrättades kyrktagningen 
före gudstjänsten på den ordinarie 
söndagsgudstjänsten. I början skedde 
kyrktagningen innanför kyrkporten. 
Dock fanns det en känsla av skam 
att kyrktagas vid porten, för det var 
där de dömda satt i kyrkstocken och 
sonade sina brott. Det var dessutom 
kallt och dragit vid dörren och det 
ansågs inte lämpligt för de nyblivna 
mödrarna. Kyrktagningen flyttades 
först till tvärgången för att till slut 
ske vid altarringen. 

Vid kyrktagningen knäböjde 
kvinnan på en särskild klädd 
kyrktagningspall. Därefter läste 
prästen en kyrktagningsbön. En ogift 
kvinna kyrktogs inte på samma vis 
som den gifta kvinnan utan genom 
enskild skrift. De skulle vanhedras. 
Hon fick dessutom knäböja direkt på 
det kalla stengolvet i kyrkan eller på 
en oklädd pall, horpallen. Efter kyrk-
tagningsbönen tog prästen modern i 
hand och gav en slutönskan. Ogifta 

Red:	Kerstin	Andersson

Kyrktagning, även kallat En moders tacksägelse 
eller Barnakvinnors kyrkogång, är en äldre kyrklig 
rit genom vilken man välkomnade kvinnan 
tillbaka till församlingens gudstjänstgemenskap. 
Riten kom också med tiden att alltmer innebära 
ett tack för barnen som fötts.
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mödrar tog prästen inte i hand. Kyrk-
tagningen hade även olika former, 
beroende på om det var ”äkta” eller 
”oäkta” barn och om de överlevt 
födelsen eller ej. 

Fram till mitten på 1800-talet 
utgick en avgift för kyrktagningen. 
Under senare delen av 1800-talet 
började en uppluckring av kyrktag-
ningsseden. Seden upphörde inte 
över hela landet samtidigt. Torpare 
och statarhustrur var de första som 
lät bli att låta sig kyrktagas. Längst 
levde kyrktagning kvar på västkusten 
och förkom ännu 1940-50-talen. 
I 1942 års kyrkohandbok, som gällde 
fram till 1986 i Svenska kyrkan, 
benämner man riten som en moders 
tacksägelse. I kyrkohandboken som 
Svenska kyrkan antog 1986 finns 
inte ordningen om kyrktagning med.

Ett barn skulle enligt kyrkolagen 
döpas inom åtta dagar. Eftersom 

modern inte var kyrktagen kunde 
hon inte närvara vid dopet. Barnet 
döptes i kyrkan om det inte var fråga 
om ett nöddop. Det ansågs inte hel-
ler passande att fadern var med vid 
dopet. Istället företräddes barnet av 
faddrarna. Faddrarna skulle ta hand 
om barnet om något hände föräld-
rarna. År 1864 ändrades bestämmel-
serna om när dopet skulle ske och 
tidsperioden utökades till inom sex 
veckor efter födelsen. Efter detta 
år blev det vanligt att både dop och 
kyrktagning skedde vid samma till-
fälle.

Information om kyrktagning finns 
i födelse- och dopböckerna och ibland 
även i flyttningsattester och i husför-
hörslängderna. Förutom själva födelse- 
och dopdagen kan datumet för kyrk-
tagningen finnas. Ibland finns det 
datumet i en särskild kolumn eller i 
marginalen. 

Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrktagning
http://www.genealogi.se/wiki/index.php/Kyrktagning
http://www.algonet.se/~hogman/kyrktagning.htm
http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=1254

Uppvaktning vid barnsängen på 1500-talet; kalaset har börjat. 
Träsnitt av Jost Amman (1539–1591).
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Västerås Släktforskarklubb
Kerstin Andersson
Uroxvägen 8
722 31  Västerås

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna 21/1, 18/2 och 22/4 kl. 15-18 fi nns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackbiblioteket på 
Stadsbiblioteket. Det fi nns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning). 
Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. 
Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden. 

Torsdag 29 januari kl. 18
Wallinsalen*
Anmälan senast 21/1 till
Ingemar Widestig
tfn 021-420 00 70 eller
ingemar.widestig@gmail.com

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

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

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

Släktforskningens dag – temat är Norden.
Sven Olby håller en kort introduktion till släktforskning kl. 11 och 14 
i rum Helge. Anmäl deltagande till någon av funktionärerna vid 
släktforskar platsen.

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

Årsmöte
Efter förhandlingarna berättar Silva Pettersson om Stora 
Tallbacka.
Dagordning kommer i nästa nummer av tidningen. 
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås.

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

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

Fredag 22/5 kl. 14 och 
29/5 kl.14

Studiebesök på Kusta: Borgerligt 1800-talshem
Information kommer i nästa nummer.

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

Program Västerås Släktforskarklubb

Problemlösarkväll
Vi inleder med en demonstration av några program och data-baser som är 
användbara i släktforskning. Därefter hjälps vi åt att lösa släktforskarfrågor.
Sänd gärna in frågor så att vi kan förbereda oss!
Kaffe/te och smörgås (á 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Kyrkbacksgården


