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OMSLAGSBILD
Buss på Stora gatan vid Oxbacken. På skylten
i fönstret framtill står ”Flygfältet Johannisberg”.

Västerås Släktforskarklubb

Bildkälla: anderslif.se. Okänd fotograf.

Klubben bildades 1963 och har till ändamål att förena dem
som är intresserade av släktforskning och liknande forskning.
Vi har 455 medlemmar och är anslutna till Sveriges
Släktforskarförbund.

Vill du skriva i Arosiana?
Har du tips om artiklar, så kontakta redaktören!
Författarna ansvarar för riktigheten i sina artiklar.
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända bidrag.

Medlemsavgift, enskild 160 kr
Familjeavgift 40 kr
Junioravgift (under 25 år) 40 kr
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K erstin Andersson

Under Släktforskardagarna 2016 i
Umeå hölls Sveriges Släktforskarförbunds årliga riksstämma och för
tredje året i rad så filmades den.
Filmen är publicerad på Sveriges
Släktforskarförbunds egen YouTube-
kanal så att alla kan ta del av den.
I riksstämman deltog vår vice ord
förande Lars Berglöf och Maria
Olby. Sven Olby deltog på redaktörs
konferensen. I år gick Viktor Örnbergs hederspris till en engagerad
projektledare och utbildare, Anna
Lena Hultman. Hon är en av våra
främsta experter på emigrantforskning. Tillsammans med Ted Rosvall
har hon skrivit boken Emigrantforskning. Anna-Lena har tagit sig
an många projekt och verksamheter
i förbundets regi, t.ex Emibas,
porträttfynd, gravstensinventeringen,
Sveriges dödbok, anbytarforum och
mycket annat. Över huvud taget har
hon varit mycket aktiv när det gäller
att hålla kurser och föredrag för att
sprida kunskaper om släktforskning.
Det känns väldigt spännande att vi
får tillfälle att lyssna på henne när
hon besöker oss på ett av våra medlemsmöten i höst.
Släktforskarnas årsbok 2017 har
en ny redaktör, Ted Rosvall. Ted var
ordförande i Sveriges Släktforskarförbund 2000-2008 och medverkade
flitigt i TV-programmet ”Vem tror
du att du är”. Han besökte Västerås Släktforskarklubb när vi firade
50-årsjubileum, 2013.
I Centrala Soldatregistret, som
Björn Lippold startade 1983, finns
nu uppgifter om 505 576 soldater.
I registret hittar du uppgifter om
makar, barn och föräldrar så totalt
ingår därmed närmare två miljoner
namn. Även uppgifter om 47 000
torp och andra soldatbostäder finns
sökbara. För den som letar efter information om soldater är det bara att
ge sig in databasen, Centrala Soldatregistret och söka på egen hand!

Riksarkivet i Marieberg öppnar
efter att under ett år varit stängt för
ombyggnad och renovering. I arkivet
finns det 75 mil handlingar varav
130 miljoner bilder digitaliserats
och finns tillgängliga på nätet. För
att ta del av de källorna som ej är
digitaliserade så måste man besöka
Riksarkivet. Ny ordinarie chef för
Riksarkivet är Karin Åström Iko. Utnämningen av henne innebär att det
nu närmare 400 år gamla Riksarkivet
får sin första kvinnliga chef.
Till glädje för många påträffades
flyttningsattester från Nyed, Värmland. Moa-Sara Markakatt övertog
släktgården i Gränna och rensade ur
en gammal garderob. Bland hennes
farmorsfars saker i en låda längst in
i garderoben fann hon en bok bestående av lösa ark. Det verkar vara
”prästbetyg” som de som flyttat tagit
med sig från sin förra församling
så deras nya präst skulle se vad de
kunde. Landsarkivet i Vadstena kontaktades och materialet kommer att
flyttas dit där det hör hemma.
Från en solskenshistoria till en
annan: Fader okänd, som löstes
tack vare DNA. En person som fick
en nära matchning på Family Tree
DNA med en släktforskare som har
sina anor i Skåne. Mormodern hade
arbetat i Stockholm och kom sedan
hem till Skåne och födde ett barn.
Vem som var fadern till barnet avslöjade hon aldrig. Det visade sig att
mormodern hade bott med bara ett
kvarter mellan sig och mannen som
kunde vara den aktuella fadern till
barnet. Nu gällde det att spåra upp
levande släktingar på de bådas sidor
för att topsa dem. Efter en tid så
kom det glädjande beskedet att tesen
var riktig. Nu var det klart vem som
kunde vara den okände fadern och
en hundraårig gåta var löst. Med den
nya tekniken och idogt arbete samt
lite tur kan man lösa hemligheter som
någon har tagit med sig i graven.

Forum
För oss kommer Lars att hålla
DNA-café under våren. Kontakta
honom så berättar han mer om tider
och tar emot anmälningar. Det var 17
personer som topsade sig när Peter
Sjölund var här i Västerås och föreläste för intresserade åhörare. Hörsalen på Karlsgatan 2 blev fullsatt
vid hans föreläsning. Nu är vi många
som kommer att ha funderingar och
kunna diskutera runt det här ämnet.
Det finns ett stort behov av kursledare för att lära andra släktforskningens grunder. Ni sitter alla inne
med så mycket kunskaper att dela
med er av till dessa nyfikna nybörjare. Kontakta Ingemar eller Gunnar
för mer information om hur det är att
vara kursledare!
Tips: Nu när avin för medlemsavgiften kommer redan i november,
så kan du som betalar räkningar via
internet lägga in betalningen redan
nu och ange på bankens betalningssida att medlemsavgiften ska betalas
ett visst datum i december. Då riskerar
du inte att medlemsavin kommer
bort för dig!
Jag önskar er en riktigt god jul
och ett gott nytt år!

N ya medlemmar

hälsas välkomna

Leif Kristoffersson
Bronslursgatan 18, Västerås
Mats Jos
Vetterslundsgatan 44, Västerås
Kerstin Fallbrink
Gaffelgatan 6, Västerås
Curt Johansson
Klockartorpsgatan 25 A, Västerås
Barbro Alvén
Bessemergatan 133, Västerås
Margareta och Jan Lillman
Hoppbanegatan 2, Västerås
Monika Josefsson
Bernbsborgsstigen 14, Västerås
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Så minns jag mitt Västerås
Lennart Alvebris är f.d. guldsmed, född i Västerås 1942
men bor sedan 1977 i Uppsala. Hans anor finns i Värmland, Småland, Uppland och Västmanland. Lennart är medlem i Upplands Släktforskarförening men blev även medlem
i Västerås Släktforskarklubb under 2016.

Text:
Lennart Alvebris

Nedre Trädgårds
gatan sträckte sig från
Fiskartorget, ned till
och förbi Koppar
bergsvägen, parallellt
med och söder om
Munkgatan.
Karta från 1907.

Familjen bodde på Nedre Trädgårdsgatan 3 i Västerås i en enrummare utan centralvärme eller vatten.
Huset låg i korsningen med Kopparbergsvägen
och hade utsikt mot Vasaparken. Det är numera
rivet och nedre Trädgårdsgatan finns inte kvar.
På platsen finns idag konserthuset. Varmbadhuset
som låg på samma gata är också borta. Min mor är
född i Badelunda och arbetade i centrallasarettets
kök. Fadern föddes i Biskopskulla och var smed på
ASEA.

På våren 1945 flyttade vi till Norra Ringvägen 35, i korsningen till Engelbrektsgatan. 1950 var det dags att börja skolan.
Jag gick tvärs över gatan i Herrgärdsskolan. Min lärare hette
Märta Werner, hon var mycket snäll, och jag minns att rektorn
hette Nils Stenvall. Han var ofta ute på skolgården. När det
ringde in så skulle alla stå i led och vara tysta. Vi hade nära till
Konsum, som var indelad i en speceriavdelning, den kaklade
charkavdelningen där det hängde djurkroppar och där det rann
vatten i skyltfönstren och mjölkaffären, som hade öppet på
söndagar.

Varmbadhuset sett från Vasaparken omkring 1930.

Konsumbutik i Västerås. 1948. Fotograf okänd.

Foto: Ernst Blom
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HAR ÄVEN DU MINNEN FRÅN ETT SVUNNET VÄSTERÅS? KONTAKTA REDAKTIONEN!

Gick man Engelbrektsgatan ned så kom man till Engelbrektsplan, där den stora Missionskyrkan låg. I huset
mellan Engelbrektsplan och Vasagatan låg Gösta Allerfeldts bilaffär, där jag senare köpte min första begagnade
bil.
Det hände ofta att vi ”gick ned på stan”. När man gick
Knutsgatan ner så kunde man gå förbi Bennströms bilaffär och se alla Ford-bilar som stod parkerade utanför.
Trafiken var gles, det var vänstertrafik och att åka stadsbuss var spännande för ett barn. Man gick på längst bak
och där satt konduktören. En biljett kostade 30 öre.

Buss 1937. Foto Ernst Blom.

Överst: Engelbrektsplan med Missionskyrkan. 1950-talet?
Foto: Sture Jansson.

Ovan: Här låg åren 1932-1969 Björkstedts färghandel.
1960-talet. Foto: VLT arkiv.

En samlingspunkt för oss småpojkar var ”Björkstedts hörna” då vi skulle
gå på bio i närheten. Bilden är tagen i korsningen Stora Gatan-Kopparbergsvägen. Sedan 1986 ligger Gallerian där.
Det fanns Röda Kvarn, Grand och Saga att välja på. Det var matiné på
söndagarna och jag fick en krona av mor eller far. Biljetten kostade 75
öre och för resten köpte man en tablettask.
Efter avslutad yrkesutbildning var det lätt att få anställning och 1962
började jag hos juvelerare Sundbergs på Köpmangatan.

Sundbergs juvelerarbutik låg till vänster på Köpmangatan, där
damen med den eleganat hatten promenerar. Tidigt 1900-tal.

Röda Kvarn. Stora gatan-Sturegatan.
1950-talet. VLT arkiv.
Arosiana 3-2016
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Red: Simeon Andersson & Gunnar Andersson

Boktips

Carl Otto Mattson
Otto Julius

Svenskamerikanen
som vände åter

www.artcopy.se/otto-julius/
Bokfakta
Titel: Otto Julius – Svenskamerikanen
som vände åter
Inbunden, 240 sidor
ISBN: 9789163907357

Carl Otto Mattson, Utgivningsdatum: 2016-04-18
kusin till styrelsens Pris: 230 kr (Adlibris).
Gunnar Andersson. Kan köpas på kommande medlemsmöte!
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Carl Otto Mattson har skrivit en bok om sin far
och andra släktingar som for till USA i början av
förra seklet. Sammantaget är detta en bok med
många stickspår som skildrar bondesamhällets
slutliga upplösning, emigrantens villkor och den
eviga jakten på lycka och välstånd. Syskonkärlek
och den rotlöses längtan efter barndomens trygga
hem är andra teman som återkommer.

Lär känna Otto Julius, svenskamerikan, småbrukare,
träsnidare och filosof, född 1891 som åttonde barnet till
skräddare Johannes och dennes hustru Kristina.
På vinden i föräldrahemmet låg ett par tusen brev och
mängder av vykort från förra seklet. Bland avsändarna
fanns Carl Otto Mattsons far, som 1910 lämnade den
västgötska släktgården för att bege sig till USA. Han var
inte ensam och av nio syskon var det sex som valde att
göra resan över Atlanten. Alla syskonen var flitiga med
pennan och ur deras brev, dagböcker och andra dokument kunde denna bok vaskas fram.
Bokens första del, ”Svenskamerikanen som vände
åter”, handlar om fadern som gav sig iväg 1910 för att
vända tillbaka tio år senare med falskt pass, tom plånbok
och rik på erfarenheter. Efter hemkomsten tog han över
föräldrarnas jordbruk och drev det fram till 1953. Men
vad hade han gjort i Amerika, var hade han varit och
varför kom han hem?
– Återtåg är aldrig lätta, men till slut fann han sig till
rätta och tyckte nog att livet på gården inte var så mycket
sämre än tillvaron i USA, säger han. Det saknades nämligen inte dramatik under åren i Kansas och Chicago.
Vardagen präglades av osäkerhet, då Otto Julius bytte
identitet för att inte bli inkallad när första världskriget
bröt ut.
Den andra delen, ”Amerikadrömmar vart tog ni
vägen?” är mer dokumentär och kretsar kring de övriga
syskonen. Bröderna Johan, Gustav och Klas blev kvar
i USA, systrarna Edit och Selma återvände i likhet med
Otto Julius till Sverige.
Vi möter alla syskonen och följer deras öden i det nya
landet. En av dem beskriver i detalj hur en vecka kan se
ut för en skräddare i Seattle. Vi får följa den äldste broderns tuffa år i mellanvästern, innan han slutligen hamnade som fikonfarmare i Kalifornien. Och inte minst ges
en glimt av livet i Chicagos förnämsta societetshus där
lillebror Clause var butler.

Släktforskardagarna

UMEÅ 2016

Karin Borgkvist Ljung

Karin Borgkvist Ljung är Arkivpedagog och paleograf,
FM 1:e arkivarie vid Riksarkivet i Marieberg.

Massmordet

ombord på Prins Carl för snart 115 år sedan
Natten till den 17 maj 1900 samlas människor
på kajen i Arboga för att strax gå ombord på
passagerarångaren S/S Prins Carl för resa till
Stockholm. En person finns i folkmassan och
han syns trots att han önskar motsatsen, då
han med sina 187 cm och kraftiga kroppshydda skiljer sig från de övriga passagerarna.
Men en halvtimme före avgångstid sätter han
sig på en undangömd plats för att ej ådra sig
någon uppmärksamhet. Vem är han?
Jo, det är den tre gånger dömda, och lika
många gånger frihetsberövade, Johan Filip
Nordlund. Han har strax innan avfärden sonderat terrängen; Var förvarar kaptenen sina
pengar, kan han låsa in kaptenen med hjälp
av ett av de hänglås han har med sig? Hur
snabbt kan han ta sig från kommandobryggan
till maskinrummet? Var finns livbåtarna och
hur ser anordningarna ut för att fira ner dem?
När natten närmar sig ca 00.40 skrider han
till verket för att bli klar i god tid innan det
dagas, d.v.s. c:a två timmars arbete. Detta
är ett dåd som ska komma att bli det värsta
massmord Sverige någonsin varit med om i
fredstid.
Nordlund mördar fem, varav kapten
Rönngren är det första offret, samt sårar
åtta personer. Han störs i sin fruktansvärda
massaker av att ett annat ångfartyg ifråga-
sätter varför Prins Carl inte kör för full maskin.
Johan Filip hämtar nu sin kappa, tar kaptenens plånbok med de 845 kronorna (i dagens
penningvärde c:a 48 000 kr) och en klocka
utan kedja som legat nära räddningsbåten.
I sagda båt ror han i land på Tidö och ungefär klockan 2 på natten påträffar han ett
torp där han frågar efter vägen till närmsta
landsväg.
Tre detektiver skickas ut och griper
honom på Skogstorps järnvägsstation. De
får erfara hans enorma styrka, och först då
han ligger halvt medvetslös på marken kan
de föra honom till Eskilstuna polisstation där

Johan Filip
Nordlund

han förhörs den 17, 18 och 19 maj. Johan
Filip Nordlund har blivit häktad för massmordet ombord på ångaren Prins Carl och
sitter i fängelset i Västerås. Där är han inga
lunda sysslolös utan med vissheten om att
han kommer att få ”gjuta döden” har han ju
inget att förlora.
Han hade stoppat på sig en avbruten
hasp, som tillhörde ett rör från järnsängen
i cellen. Därefter hade han nogsamt sett till
att ingen såg när han slipade haspen sylvass
med hjälp av stenar som han tagit med sig
från fängelsegården, detta för att vid tillfälle
kunna övermanna fångvakterna och sedan
fly ur fängelset. Sagt och gjort. Den 18 juli
hugger han fångvakterna Pettersson under
ögat samt i nacken och Carlsson i högra ögat
med haspen.
Vid Västerås rådhusrätt den 14 augusti
1900 dömdes Johan Filip ”att för rån och
dervid föröfvade fem mord och åtta mord
försök […] för mordförsök å fängelsevakt
mästaren Pär Pettersson och Vaktkonstapeln
Carl Julius Carlsson […] skall för alla sina
ofvannämnda förbrytelser i en bot mista lifvet
och för alltid vara förlustig medborgerligt
förtroende”.
Fängelseprästen ber med fånge nr. 173
samma morgon, den 10 december, som
skarprättare Dalman skall skilja Johan Filip
Nordlunds huvud från kroppen med ett enda
hugg med den skarpslipade handbilan.
Detta var sista gången som handbila användes, ty sista gången någon avrättades i
Sverige var den 23 november 1910 på Långholmens centralfängelse då Johan Alfred
Andersson Ander miste huvudet i en från
Frankrike inköpt giljotin.
Bildkälla: www.stockholmskallan.se/Soksida/
Post/?nid=6781.
Polismuseets samlingar: Johan Filip Nordlund,
fånge nr 173.
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En blodig
historia
Den 10 december 1900 halshöggs John Filip
Nordlund i Västerås. Den som höll i yxskaftet
var sveriges siste riksskarprättare Albert
Gustaf Dalman från Norberg.

Red: Simeon Andersson

Bödeln var en person som var anställd för att avrätta (i synnerhet
genom halshuggning), verkställa
kroppsstraff på fångarna eller tortera
dem. Han skulle också, ofta med
hjälp av hantlangare, utföra vissa
andra straff, t.ex. hudstrykning och
stegling.
Hantlangaren, bödelsdrängen,
kallades också flåbuse (som skällsord), vilket syftade på hudavdragningarna som han utförde. Hans
arbetsuppgifter var nämligen också
att slakta och flå eller kastrera hästar
samt att avliva hundar.
Endast män har i princip varit
bödlar. Det finns dock ett exempel
från Jönköpings rättegångsprotokoll
(tänkeböcker) där en kvinna skulle
bli benådad om hon avrättade sina
två medbrottslingar, varav den ene
var hennes make. Det var under vissa
tider även förbjudet för kvinnor att
vara med och assistera vid avrättningar, men det finns tidiga exempel
från Malmö och Göteborg på kvinnor
(änkor) som innehaft sysslan.
Fram till 1858 fanns en skarprättare i varje län, men efter 1866 fanns
bara två verksamma skarprättare i
hela landet; en för Stockholms stad
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(Johan Fredrik Hjort 1814-1882) och
en för Jönköping/Vadstena (Per Petter
Christensson Steijnech 1822‑?). När
Steijnech 1887 emigrerade till USA
fick han ingen efterträdare i Jönköping.
Hjort avled 1882 och efterträddes
1885 av Albert Gustaf Dalman. Han
var född 17 februari 1848 i Östanmossa i Norberg, Västmanlands län
och avled 30 juli 1920 i Stockholm.
Egentligen hette han Norman, men
när han tjänstgjorde vid Västmanlands regemente tilldelades han
namnet Dalman. Man kunde tro att
det skulle vara bekvämt med ett alias
i ett sådant yrke, men Dalman var
stolt över sitt yrke som skarprättare
och hade sin yrkestitel på dörrskylten
till sin lägenhet. Förändring av synen
på dödsstraff och färre avrättningar
gjorde att skarprättaren under hans
tid sågs som en tjänsteman bland
andra.
Sannolikt avgick Dalman från
sin tjänst 1912, även om hans son
hävdade att fadern formellt var
skarprättare intill sin död 1920. 1921
avskaffades dödsstraffet i fredstid i
Sverige, och därmed kom Dalman att
bli den siste bödeln i landet.

Dalmans sist avrättade
person var spårvagnsförare
till yrket. Märkligt nog så
blev Dalman påkörd av en
spårvagn några år före sin
död och återhämtade sig
aldrig riktigt från det.
– En hämnande ängel,
månn’ tro?

I nr 3-2012 skriver Ingemar Widestig
om skarprättaren Eric Frumerie,
född 1779. Han var skarprättare för
tre län; Örebro, Västerås och Karlstad.

Dalman avrättade sex personer
1

Anna Månsdotter, född 1841
i Yngsjö, avrättades 1890. Hon
dömdes till döden för det så kallade
Yngsjömordet. Dådet var att Anna
Månsdotter och sonen, Per, mördade
Pers hustru Hanna Johansdotter på
ett brutalt sätt året före i Yngsjö.
Anna ströp Hanna och försökte få
det att se ut som om Hanna hade
ramlat i källartrappan och brutit
nacken. Vid rättegången framkom
det även att de mordmisstänkta hade
ett incestuöst förhållande med varandra, vilket av samtiden ansågs kunna
ha bidragit till att utlösa mordet.

Albert Gustaf Dalman, längst till vänster, med yxan bakom ryggen. Kvinnan är Anna Månsdotter.

2

Per Johan Pettersson, född
1862 i Mossbo, Alfta Finnskog
i Hälsingland, avrättades 1893 i Gävle
för morden på två poliser. Tillsammans med sina två bröder och sin far
sköt Pettersson länsmannen Albert
Gawell och fjärdingsmannen Olof
Norén till döds.

3

Theodor Julius Sallrot, född
1879 i Fjälkinge, avrättades
1900 i Karlskrona. Sallrot mördade
sin arbetskamrat stationsskrivare
Ernst Cederberg 1899 för att komma
över 330 kronor i ett kassaskåp.

4

Året 1900 var ett flitigt år för
Dalman. Arbetskarlen Lars
Nilsson, född 1851 i Willie avrättades också 1900. Nilsson bröt sig
in i en handelsbod i Löderup 1898.
Syftet med inbrottet var att komma
över pengar. I handelsboden överraskades Nilsson av det 20-åriga affärsbiträdet Katarina Romare. Lars Nilsson
slog ned henne med en mejsel och
tog pengarna som han hittade. Där
efter hällde han ut fotogen och stack
handelsboden i brand. Handelsboden
brann ned till grunden och Katarina
Romare omkom i branden.

5

Dalmans tredje delinkvent
det året var John Filip Nordlund, även Mälarmördaren, Svarte
Filip, Mordlund, född 1875 i Säter.
Han avrättades 1900 i Västerås läns
fängelse. Samma år begick Nordlund
ett av de värsta dåden i svensk kriminalhistoria, nämligen massmordet
på ångaren Prins Carl. Facit av hans
handlingar blev fyra döda, nio skadade (varav åtta överlevde). Bytet
blev 845 kronor, stulna från kapten
Rönnlund.

Theodor Julius Sallrot

6

Så var det då giljotinen. Giljotinen hade införskaffats
från Frankrike 1903. (Den beteck
nades vid införseln i tullen som
”jordbruksredskap”.) Johan Alfred
Andersson Ander, född 1873 i
Ljusterö församling, avrättades 1910
på Långholmens centralfängelse i
Stockholm. Ander var kypare, värds
husvärd, spårvagnsförare och tillika
den siste personen att avrättas i
Sverige, då han dömts för ett brutalt
rånmord. Han är den enda som avrättats med giljotin i Sverige. Han hade
rånat ett växelkontor på Malmtorgsgatan 2 i Stockholm. Under själva
rånet misshandlade han kassörskan
Viktoria Hellsten så illa att hon avled.
Vid rånet kom Ander över 5 211 kr
och 27 öre

Johan Alfred Andersson Ander.
KÄLLOR
https://lurikblogg.wordpress.
com/?s=dalman

Per Johan Petterson.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_
Gustaf_Dahlman

John Filip Nordlund.
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Intervju med skarprättaren Dalman c:a 1902
I nära 8 år har den svenska bödelsyxan, fruktansvärd i åminnelse, fått hvila sig då den
sista gången var i bruk var en dag i Mars år 1893, då den svängdes öfver den 17-årige
Alftamördarens hufvud. Det blod, hvarmed den då besudlades, har fått sitta kvar, i
enlighet med vid exekutionen bl.a. närvarande prof. Frithiof Holmgrens uttalade önskan.
– Låt det sitta, hade han uppmanat, det är nog sista gången bilan tjenstgör i Sverige.
Den profetian skulle dock ej gå i uppfyllelse.

O

hyggliga brott hafva hopats
på samhällets samvete. Två
afrättningar förestå, som bekant. Och
det kan väl knappast råda något tvifvel om att de inom kort komma att
efterföljas af flera.
Den som, näst delinkventerna
sjelfva, förstås, skulle känna sig mest
berörd af dessa dödsdomar borde
för visso vara den man, hvilken
det åligger att gifva verkställighet
åt rättvisans utslag, Sveriges ende
bödel, skarprättaren A. G. Dalman,
som nu är nära 53 år gammal. Han
är född den 17 febr. 1849 i Norberg,
har en reslig växt och kraftig byggnad. Hans ansigte är slätrakadt, det
gråa håret uppstruket, och hans drag
påminna mycket starkt om en viss
Göteborgssenators, hvars namn är innerligt fästadt vid Helgeanasholmsbyggnaderna, och han verkar som en
något trött gentleman på gränsen till
ålderdomen. Ett vänligt och tillgängligt väsen afspeglas i hans fysionomi
och hans blick, då han ler. För öfrigt
tyckes han vara ”munter och tystlåten”,
talar föga, men besvarar hvarje fråga
och det på genuin vestmanlands
dialekt.
I hans bokskåp finns, så vidt jag
kunde se, intet verk om dödsstraffets
afskaffande. Men Geijers, Tegnérs,
Scholanders och åtskilliga andras
skrifter prunka där i guldtryckta
band. För öfrigt finnas i skarprättarens bibliotek flera andra mindre
skrifter af J. 0. Åberg, Chronwall,
Pher Thomasson m. fl. En bok,
Chronwalls Resebeskrifning öfver
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Red: Simeon Andersson
Sverige, har han år 1893 köpt ur
egen hand af Chronwall, då denne
författare (nu boende å sin egendom
vid Karlberg) genomgick hela Stockholm och sålde böcker, och bland
tusentals andra menniskor äfven
träffade på skarprättaren. På pianinot
stod uppslagen en vals – icke en
”danse macabre” – som hans dotter
låtit förklinga, då jag störde idyllen
efter middagen.
Hr Dalman omtalar, hvad man vet
förut, att hans yrke numera är ytterst
makligt och att han egentligen, i sin
nuvarande bransch, just aldrig haft
mycket att göra. Han har endast
”expedierat” två lif: Yngsjömörderskan och Alftamördaren. Men hans
företrädare, gamle J. Fr. Hjort, som
afgick år 1885, hade huggit hufvudet
af legio, bland dem de riksbekanta
stortjuvarne m. m, Hjert och Tektor.
Han var äfven med och spöade, på
den tid de »hängde i galgen».
– Nå, herr Dalman, ni är nu inte
längre så ung; känner ni därför ändå
inte åtminstone någon liten smula
nervositet vid tanken på de förestående exekutionerna, som nu år 1900,
stunda?
– Inte! Jag skall nog hugga säkert,
det är inte farligt med den saken.
– Begagnar ni någon stimulantia,
innan ni går till verket?
– Aldrig. Jag stiger upp, dricker en
kopp kaffe, gör min sak och äter därefter frukost med god smak. Så snart
jag huggit och sett, att jag huggit
rätt, går jag. Sedan få vaktkonstaplarne och de andre se till, att allt blir,

som det skall vara.
– Yngsjömörderskan, fortsatte
han, var inte alls halfdöd, då hon
leddes till afrättsplatsen, såsom det
påstods i tidningarne. Hon vållade
mig tvärtom mycket besvär. Då hon
lagt sig ned på stupstocken, hoppade
hon mest en aln i luften, så att jag
nästan trodde mig nödsakad att binda
fast henne vid stocken med den kedja, som jag alltid har fästad där. Min
dräng lyckades emellertid trycka ned
henne, men hon var ändå inte lugn,
och så kom hugget att gå litet snedt
öfver hennes underkäk. Med högra
handens pekfinger utmärkte skarprättaren på min kind den väg, snittet
hade tagit.
– Men andra gången, i Gefle,
högg jag midt emellan två halskotor,
fint, rätt och säkert. Delinkventen var
också lugn och uppförde sig utmärkt.
Se, jag vill inte veta af några långrandiga procedurer på afrättsplatsen.
Presten får säga det han vill och skall
säga inom fängelset, men då fången
kommer i ”dödens skugga”, i när
heten af stupstocken, då skall det
gälla att göra processen så kort som
möjligt. Jag brukar då låta binda för
ögonen på fången med en näsduk
eller serviett och så be honom, eller
henne, lägga sig ned på stupstocken.
Bilan håller jag under tiden vid min
sida. När delinkventen lagt sig, fattar
jag det korta bilskaftet med bägge
händer, tar sigte på en plats i nacken,
där jag vet att jag skall träffa märgen,
spänner krafterna och hugger till.
Stupstocken timrar jag sjelf ihop.

”

… då skall det gälla att göra processen
så kort som möjligt
… litet kusligt att halshugga en kvinna,
ty käringmöte ska’ ju aldrig vara bra

En bok till varning för dem som
gå fria. Vaktkonstaplars och
fängelsedirektörers berättelser om
lifvet på Långholmen, märkvärdiga
bofvars karaktärer, rymningsförsök
m.m. Till slut: Sveriges skarprättare,
hr Dalman, med bödelsyxan och hans
porträtt samt stupstocken i slutet af
boken.*

*Det framgår inte helt klart vem som är
författare till skriften, men i avslutningen
nämns namnet Cronwall (J H Cronwall,
1851-1909) samt andra verk av samma
författare, tryckt 1902.

Den är ungefär en och en half aln
lång, med slät och fin urhålkning för
skuldrorna och för halsen. Tjockleken är omkring en half fot. (Se konstruktionen å teckningen!)
– Så här tar den sig för resten ut,
fortsatte hr D. och släpade från
ett inre rum ut en dylik
tingest.
– Hur långt brukar delinkventens hufvud trilla
från stupstocken
efter hugget?
– Det är olika. Ett par alnar ungefär.
– Hur kände ni er, då ni hade er första förrättning?
– Det var Yngsjömörderskan. Jag är
alltid genomträngd af den öfvertygelsen, att de, som fått dödsdomen,
genom sina gerningar gjort sig förtjente af sitt straff. Och därför känner
jag ingen samvetsförebråelse. Dock
var det litet kusligt att halshugga en
kvinna, ty käringmöte ska’ ju aldrig
vara bra. När de inte vilja ned på
stupstocken godvilligt och ligga
stilla, då spänner man fast dem vid
schavotten med kedjor öfver skuldrorna.
– Den andre jag knäppte var
den unge Alftamördaren på Gefle
fängelsegård, men det gick bättre.
Den bila han förfogar öfver är
44 centimeter lång och kan således
passa åt hvilket halsmått som helst.
När man knackar på den, klingar den
med en klar och silfverren ton, som
tycks säga: »Akta dig för mig!»
– Herr Dalman har ingenting emot

att ånyo draga svärdet?
– Nej då, serra tri … [serra tri =
”bevars”. Red. anm.] Det kan nog
behöfvas att exempel bli statuerade. Och väl vore, om det verkade
afskräckande, om de
minskade antalet af
dessa hemska brott,
så ovärdiga vår civiliserade, upplysta tid.
Beträffande sjelfva skarp
rättareinstitutionen må nämnas, att
före 1858 fanns en skarprättare för
hvarje län. Nämnda år utkom ett
cirkulär, som åsyftade att inskränka
skarprättares antal. Och sedan dess
har till denna befattning utsetts endast en person för Sveriges alla län.
Sedan år 1885 är det hr Dalman, boende vid Sankt Eriksgatan å Kungsholmen i Stockholm, i närheten af
Karlberg.
Om sin lön nämnde hr Dalman:
– Man har litet från hvarje län, 300
kronor Stockholms stad, och så visst
»per hufvud», såsom han uttryckte
sig. Ett »dråpligt» uttryck af Sveriges
mästerman. n

Källa:
http://runeberg.org/langholmen/index.html
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Karleby gårdsmuseum 3/6
Vårprogrammets sista begivenhet var ett besök hos
Kerstin Johansson (ovan) på
Karleby gård i Kungsåra, där
hon har ett litet gårdsmuseum
med gamla föremål från
den egna gården. Besöket
avslutades med en fikastund
i trädgården.
Lilla bordet: Kjell Sundqvist,
Gunilla Laudon Andersson,
Karin Sjöblom, Karin Jyrell
och Gun Utterström.
Höger: Monika Wilander
och Kerstin Andersson
botaniserar.
Stora bordet: Kjell Björk,
Sven Olby, Simeon Andersson,
Kerstin Johansson, Monika
Wilander, Kerstin Andersson,
Lars Wasell och Bojan Björk.
Kerstin Andersson (nedan
till vänster!) på upptäcktsfärd i bodarna.
Nedan till höger: Uppbrott.
Foto: Simeon Andersson

Se bilder på
vår hemsida >
Arosiana-Net

Jourhavande 7/9
Ovan till vänster: Ingemar Widestig med Anita Wohlfart. Höger:
Kerstin Andersson och Jörgen
Boman.
Nedan: Barbro Alvén hos Karin
Jyrell och Roland Rommedal hos
Monika Wilander.
Foto: Sven Olby
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Släktforskardagarna i Umeå 20-21/8
En monter där många köade var Family Tree DNA, där man
kunde topsa sig för 69 dollar och sedan få besked om
eventuella släktingar som även testat sig. Sven Olby passade
på att lämna ett prov.
Foto: Maria Olby, Övriga bilder ovan av Sven Olby.
Invigning med tal av Magdalena Andersson, landshövding
i Västerbotten. Skådespelerskan Pia Johansson, som varit
med i tv-programmet Vem tror du att du är?, föreläste under

rubriken: Är vi våra gener, eller är det för sent att ändra
sig? Eva Johansson ledde konferensen för klubbarnas tidningsredaktörer. Gunilla Nordlund är journalist på Sveriges
radio med radioprogrammet Släktband. I föreläsningen
berättade hon om några av de program som berört lyssnarna extra mycket. ”Infanteristen” Einar Axelsson var en
av soldatena som var besökarna behjälplig.

Kulturnatten 17/9
Ove Berg i samtal med
Kerstin Andersson.
Gunnar Andersson hjälper
Ulf Betshammar.
Foto: Karin Jyrell

Medlemsmöte 29/9
på Karlsgatan 2 i samarbete med Länsmuséet och
DIS Bergslagen.
Peter Sjölund registrerar de
sista topsningarna utanför
ingången till KG2 efter
stängningsdags.
Foto: Peter Sjölund

Kerstin Andersson tackar
Peter Sjölund med en
present. Foto: Karin Jyrell
Arosiana 3-2016
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Släktforskardagarna

UMEÅ 2016

Anna-Karin Westerlund

Anna-Karin Westerlund har arbetat som arkivarie, 1:e arkivarie
och chef för Forskarservice på Landsarkivet i Uppsala mellan
åren 1979-2014.

Barnmorskornas roll i samhället
1688 års medicinalordning stadgade att barnmorskan under förlossningen skulle
förmana den ogifta kvinnan att berätta vem som var far till barnet. Detta gällde
fram till Gustav III:s Barnamordsplakat som publicerades 1778. Då förbjöds barnmorskorna att söka framtvinga barnafaderns namn. Idag tror många släktforskare att barnmorskorna antecknade namn på fäder till de utomäktenskapliga
barnen de förlöste. Enligt ett reglemente från 1881 var barnmorskorna tvungna
att föra dagböcker över alla barn födda i hemmet. Barnmorskedagböckerna
finns för landsbygden i Provinsialläkararkiven och för städerna i Stadsläkar- och
Hälsovårdsnämndsarkiven. I dessa anteckningsböcker med förtryckta kolumner
dokumenterades endast kvinnans förlossning – ingenting annat.

U

nder min tid på Landsarkivet fick
jag oftast alla frågor som rörde
det medicinhistoriska eftersom
jag var specialintresserad av det och
då blev min lott att leta efter okänd
fader i hundratals barnmorskedagböcker och jag hittade aldrig någon
fader. Det fanns inte ens en kolumn
för fadern att skrivas in i.
Någonstans i litteraturen finns
det någon som påstår att man ev. kan
hitta en okänd fader i barnmorskedagboken men det har i alla fall inte
hänt mig. Barnmorskorna började
föra journal över sina förlossningar
först år 1881 och då fanns det inget
tvång att uppge faderns namn.
Barnmorskorna har haft stor betydelse för kvinnor i alla tider och har
det fortfarande. Det dör fortfarande
alldeles för många kvinnor i världen
i samband med graviditet och förlossning.
I Stockholm bildade jordegummorna skrå på 1600-talet. Det var 40
jordegummor som delade upp staden
mellan sig och alla hade ett målat
barn på dörren. Jordegummorna fick
avstå en del av sin betalning för att
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hjälpa sjuka och gamla medlemmar.
Den yngsta medlemmen fick förlösa
pestsmittade och fattiga utan att
få betalt. Detta skrå fanns kvar till
1819.
När Collegium Medicum (Social
styrelsen) bildades 1663 fick läkarna
ett visst förmyndarskap över jorde
gummorna. Nu krävdes en viss utbildning för att få utöva yrket. Hon
skulle vara edsvuren, gått i lära hos
erfaren barnmorska och förhöras av
stadsläkare.
”Att hon vill och skall sig trogen,
flitig och oförtruten ställa emot alla
som hennes bistånd fordra och behöva
i barnsnöd, det vare sig rik, fattig,
hög, låg, både natt och dag.”
1686 års kyrkolag stadgade att
barnmorskorna fick nöddöpa. Eftersom inga präster släpptes in i barnsängsrummet var de tvungna att se
till att barnmorskorna kunde döpa i
nödfall. Att dö odöpt betydde evig
osalighet. Fanns det inte vatten i
rummet kunde man acceptera spottdop.

Häxjordemödrar

Under antiken och tidig medeltid tror
man att jordemödrarna som oftast
var kunniga i läkemedelsberedning
och hur man använde örter också
visste hur man skyddade sig mot
befruktning och fördrev foster.
Men när kyrkan under 1300-talet
gav det ofödda barnet en själ så
avrättades en hel del kloka gummor
under Häxprocessernas tid och då
försvann också en del kunskap om
födelsekontroll. En del forskare anser
att häxjakten utfördes för att öka
befolkningstillväxten efter digerdöd
och missväxt.
I Malleus Malleficarum (Häxhammaren) från 1484 står skrivet;
”Inget skadar den katolska tron mer
än jordemödrarna, ty dödar de inte
barnen, så tar de, under sken att de
vill bestyra något, dem ur kammaren
och offrar dem åt demonerna.”
Barnmorskan hade alltså rätt
att nöddöpa men hon hade också
skyldigheter. Hon var skyldig att
rapportera de s.k. oäkta barnen till
kyrkan. Hon var tvungen att försöka
förmå kvinnan att yppa barnafaderns

En barnmorskeelev med sin lärobok.

Tidningen Jordemodern startade 1888 och var särskilt viktig för barn
morskorna på landsbygden. Innehåll i nr 1: Mjölk lämplig för barn. Om
skötseln af efterbördskiftet vid den regelbundna förlossningen. Äro vi
statens tjenare eller icke? Barnmorskesällskapen i riket. Bilden är beskuren.

”Idag tror många släktforskare att barnmorskorna antecknade
namn på fäder till de utomäktenskapliga barnen de förlöste.”
namn. Hon var skyldig att vittna i
rättegångar där kvinnor misstänktes
ha dödat sitt nyfödda barn. Hon var
också skyldig att undersöka misstänkta kvinnor och yttra sig inför
rätten. Hon var ett av huvudvittnena
vid misstänkt barnamord då hon
kunde undersöka både brösten och
underlivet.
Karl XI:s drottning Ulrika Eleonora 1656-1693 ömmade för barnsängskvinnorna och betalade sin
egen barnmorska Mutter Catrin för
att hjälpa fattiga kvinnor.
Läkaren Johan von Hoorn (16621724) kallade jordegummorna
”fyllekärringar” och förfasade sig
över deras härjningar i barnsängsrummen. Han påpekade att av 100
dödfödda barn hade 95 dött vid förlossningen. Så hade det inte sett ut
om jordegummorna fått utbildning
menade han. Han var själv medlem
av Collegium Medicum och utbildad
på hotel Dieu i Paris. Han bekostade
på egen hand 1697 Sveriges första
bok om förlossningskonst. Han lärde
ut handgrepp för att vända barnet.
Detta var livräddande före kejsar-

snittens tid. (Det första kejsarsnittet
utfördes 1885 i Sverige där både mor
och barn överlevde.)
Gustav III oroades av de många
barnamorden och inrättade det s.k.
Barnamordsplakatet 1778 som tillät
kvinnan att föda som okänd moder.
På det första barnbördshuset kunde
fattiga kvinnor föda sina oäkta barn
och man trodde att detta kunde minska
barnamorden. Men kyrkan vägrade
att begrava okända mödrar som dött
inom barnbördshusen. De fick lämna
ett slutet kuvert med sitt namn som
kunde öppnas om de dog efter förlossningen.
Barnsängsfebern härjade svårt
under 1800-talet. 1840 dog en av
fem intagna kvinnor. På barnbördshusen bedrevs undervisning för barnmorskor.
Jordemodern

Johanna Bowall Heden föddes i
Närke, Norrbyås 1837. Hon utbildades på Allmänna BB, Fredsgatan 19. (Rosenbad). Där låg också
Ammekontoret. Utbildningen var två
terminer. Barnmorskorna tvättade

inte händerna innan förlossningen
utan beströk dem bara med litet olja.
Hennes taxa för förlossning
hos torpare var 16 shilling, hos
hemmansägare 32 shilling, hos förmögen bonde eller ståndsperson 1
Riksdaler 16 shilling.
1888 utkom tidskriften Jorde
modern, en månadsskrift för barnmorskor, som tog upp aktuella nya
rön inom förlossningskonsten och
var ett forum för debatt och inlägg.
En drivande kraft bakom Jordemodern var Johanna Bowall.
I Jordemodern kunde man också
läsa om de ”fallna medsystrarna”
som dömts för fösterfördrivning.
Med dessa hade barmorskorna inget
förbarmande, trots att de kanske var
de enda som lyssnade på förtvivlade
kvinnor och gjort vad kvinnorna i
svår ångest bönfallit dem att göra.
Mer om barnmorskan Carolina
Redlund och hennes medhjälperska
kan ni läsa i Släktforskarnas årsbok
2016 där jag har skrivit om ”Jordemoder och barnmorska”.
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Släktforskardagarna

Riksstämman

Fredagen den 19 augusti hölls
Släktforskarförbundets riksstämma
på Nolia i Umeå. På plats fanns 125
registrerade ombud från hela landet
och till ordförande valdes före detta
kommunalrådet i Umeå, Lennart
Holmlund.
Ordföranden Erland Ringborg
berättade att det har varit ett gott
ekonomiskt år tack vare god försäljning i Bokhandeln och att medlemsavgiften för nästa år blir oförändrad
12 kr.
En ny medlemsförening anmäldes,
nämligen Emigrantinstitutets vänner
i Växjö med ca 500 medlemmar.
Erland Ringborg omvaldes som
förbundsordförande och ett nyval
gjordes av Peter Niwong från Borlänge till förbundsstyrelsen, båda
på 2 år. Övriga avgående i styrelsen
omvaldes.
På lördagskvällen hölls bankett
på Scandic Plaza där diplom och
utmärkelser utdelades. Totalt kom
c:a 3000 besökare till Släktforkar
dagarna i Umeå.

Redaktörskonferens

Före stämman hölls en konferens
för redaktörer, som leddes av Eva
Johansson, frilansjournalist och
släktforskare från Tjust släktforskarförening. Information och tips utbyttes
mellan deltagarna och önskemål om
en artikelbank framfördes.
Ted Rosvall har utsetts till redaktör för förbundets årsbok och han
önskade få in artiklar som skall vara
till nytta för den enskilde släktforskaren. Alla medlemmar kan deltaga.

Ordförandekonferens

Samtidigt hölls en ordförandekonferens, där medlemsföreningarna fick
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Arosiana 3-2016

information om vad som hänt och
vad som planeras i förbundet.
Projektet Namn åt de döda,
NÅDD, där medlemmar skriver av
dödböckerna 1860-1900, för att ge
ut en ny Dödskiva, behöver få fler
engagerade. Föreningarna uppmanades
att leta fram fler frivilliga.
En ny handbok om Handskriftsläsning är påbörjad, och Emigrantforkningsboken skall uppdateras.

Mässan

På lördagen öppnades mässan med
91 utställare och 32 föreläsningar.
Invigningen förrättades av landshövding Magdalena Andersson och
bevakades av Jonatan Eriksson och
Einar Axelsson iklädda uniformer
från 1806.
Många föreningar från norra
Sverige hade montrar och så fanns
naturligtvis de stora utställarna Arkiv
Digital, DIS, Riksarkivet SVAR, GF,
Ancestry, My Heritage, Landsarkiven,
Lantmäteriet och Förbundets bokhandel.
En monter där många köade var
Family Tree DNA, där man kunde
topsa sig för 69 Dollar och sedan
få besked om eventuella släktingar
som även testat sig. Jag passade på
att lämna ett prov. Det tog cirka 3
veckor innan resultatet kom via mejl.
Nu har jag massor med jobb att göra
för att lista ut vilka de gemensamma
anorna är. Det gäller att ha gjort en
traditionell släktutredning för att få
svar.
Det fanns inte så många nyheter
i år. DIS visade dock sitt släktforskningsprogram DISGEN 2016 och
Rötterbokhandeln hade två nya
handböcker: Källkritik och Samiska
rötter. Dessutom presenterades reviderade upplagor av Fader okänd och
Släktforska med kartor.

Föreläsningar

UMEÅ 2016

Sven Olby rapporterar från

n ArkivDigital och nya möjligheter
Den första föreläsare som jag lyssnade till var Nicklas Hertzman från
ArkivDigital. Han berättade att de
fått en stor bildsamling på cirka 250
tusen porträttbilder, 1920-1970, från
en ateljé i Stockholm, där namn och
bild skall paras ihop och digitaliseras.
Förhoppningsvis klart till våren
2017.
För dem som tecknat Allt-i-ettabonnemang finns nu Sveriges
befolkning 1960, Befolkningen i
Sverige 1880-1920 och Svenskar i
USA 1940. Befolkningen i Sverige
saknar Stockholm eftersom Rotemansarkivet finns tillgängligt där.
En rättningsfunktion finns om man
hittar några fel i registret. I grund
abonnemanget ingår nu även Sveriges befolkning 1950.
Riksarkivet gav nyligen AD tillåtelse att filma kyrkböckerna fram till
sekretessgränsen på 70 år. Tidigare
hade de satt gränsen till 1935, så nu
filmar man de frisläppta kyrkböckerna.
Bouppteckningar 1910-60 filmas
också.
SCB-längdema, 1860-1945, som
redan finns avfotograferade ska indexeras för att göras mer tillgängliga.
n Är vi våra gener, eller är det för
sent att ändra sig?
En föreläsare som drog stor publik
var skådespelaren Pia Johansson. En
lättsam föreläsning om människors
möten, fördomar och speglingar.
Som skådespelare är hon väl skickad
att tala om kroppsspråk. Hon fick oss
även att göra några övningar – för
ju fler sinnen som är inblandade ju
längre sitter minnet av det man upplever kvar!
n Häxprocesserna i Ådalen
Håkan Sjöberg berättade om de
hemskheter som utspelade sig i
Torsåker-Dal-Ytterlännäs under

Årsmötets presidium: Mötessekreterare Charlotte Thomasson, förbundsordförande
Erland Ringborg och mötesordföranden Lennart Holmlund. Foto: Sven Olby.

1600-talet. Av närmare 300 avrättade ”häxor” var nästa hälften från
Ångermanland.
n Mindre kända källor för släkt
forskare
Claes Westling från Landsarkivet i
Vadstena berättade att Riksarkivet
har 75 mil arkivhandlingar varav
endast 3% hittills är tillgängligt på
Internet.
NAD (Nationell arkivdatabas) är
den bästa ingången för att söka information. Här finns allt oavsett om det
är digitaliserat eller ej. NAD finns
tillgängligt under Riksarkivet även
om man inte har abonnemang.
Bland annat tipsade han om att
kyrkliga bilagor kan innehålla information av stort värde: T.ex. flyttbevis
var en personlig handling som förvarades hos prästen – kan finnas där
man ”slog sig ned” samt uppgifter
om flyttningar där det inte finns flyttlängder.
Bilagor till födelseböcker, där
man kan hitta faderskapserkännande
och information som prästen valt att
utelämna. En del bilagor till kyrkböckerna kan vara digitaliserade.
I domstolsarkiven finns ett omfattande
bilagematerial till protokollen.
n Riksarkivet och det ökade intres
set för digitaliserad arkivinformation
Anders Nordström är chef för Svensk
Arkivinformation SVAR, en avdelning under Riksarkivet. SVARs
uppgift är att tillgängliggöra arkiv-

material för forskningsändamål och
undervisning. Anders Nordström
berättade om vad Riksarkivet gör för
att tillmötesgå släktforskarnas intresse
för digitaliserad arkivinformation.
Maria Mähler visade sedan vad
SVAR har att erbjuda i sitt abonnemang.
n Pehr Stenberg och hans levnads
beskrivning, en inblick i livet runt
sekelskiftet 1800
Fredrik Elgh föreläste om 5000
sidor handskrivna dagboksanteckningar som berättar om en ung mans
livsresa från Stöcke by utanför Umeå
via Stockholm till Åbo universitet
och tillbaka till Umeå som präst,
1758-1807. En bokserie har tryckts
där 4 delar är klara och del 5 skall
innehålla person-, ortnamns- och
sakregister.
n Släktforska med DNA-livet efter
topsningen
Släktforskardagarnas pouläraste
föredrag. Salen var fullsatt. Peter
Sjölund menade att DNA kan lyfta
släktforskningen till nya höjder. Men
när du testat dig blir frågan: Vad gör
jag nu? Peter visade med exempel
hur man skall förstå sina resultat,
och hur man drar slutsatser av dem.
Hans föredrag i Nyköping år 2015
filmades och finns på följande
adress:
http://urplay.se/program/191896ur-samtiden-slaktforskardagarna-2015-slaktforska-med-dna

n Släktband - en god historielektion
som bygger på vanliga människo
öden
Gunilla Nordlund är journalist på
Sveriges radio i Umeå och samarbetar med Elisabeth Renström från
Göteborg med radioprogrammet
Släktband. Redaktionen har mött
många släktforskare som berättat
om sina anor. Dessa berättelser
ligger till grund för programmet och
har sedan fått en fördjupning genom
intervjuer med historiker och forskare
samt besök på många olika arkiv.
I föreläsningen berättade Gunilla
Nordlund om några av de program
som berört lyssnarna extra mycket.
Starten skedde år 2004 och programmet sänds under vår och höst på
måndagsförmiddagar i P1. Hittills
har man gjort 150 program.
n Barnmorskornas roll i samhället
Läs Anna-Karin Westerlunds föredrag på sidan 14 i tidningen!

Hela stämman finns på YouTube
på adressen: www.youtube.com/
watch?v=YINdL7d04E4
Nästa års Släktforskardagar hålls i
Halmstad 26-27 augusti.
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Vi har ingen komplett kopia av originaltexten i tidningen, endast de inledande raderna.
Synpunkter på detta tas gärna emot!

Denna gång har jag valt två korta läsövningar.
Vi hänvisar till Arkiv Digital eller Riksarkivet
för originaltexten.

Läsövning

Av: Ingemar Widestig

Den första är hämtad från vigselboken Hed (U) EI:1 (1738-1775) år 1768:

Maji 8
Drengen Lars Ersson ock dess förlåtwade eller
Fästeqwinna Greta Olofsdotter, bägge tienande wid Nyhammars gård. wigdes
wid gården i tysthet.
23
Wigdes efter Gudztienstens slut i Sacristian Smeds Åldermannen Johan Ersson
i Norrhr med Q.P.S. Anna Ersdotter.
ibm. Barnen woro afwittrade, och gåfwo
sitt skrifteliga Attestatum derpå, med
Inspector Strömfogels och Häradzdomaren
Erik Olssons i Fallet bewittnande som
i Kyrckan förwarat ligger.

Junii 12
Sammanwigdes i Prästgården Änklingen
Carl Persson ifrån Aspänget med Änkan Hustru Lisa Olofsdotter i Fintorp.
Barnen woro å ömse sidor afwittrade.
Sept: 27
Wigdes med skrud hemma i Brudehuset
drängen Matths Matthsson ifrån W. Flena
i Gunnilbo med Pigan Maja Stina Johansdotter i Donmora. Morgongåfwa
låfwades 300 daler Kmt.

Den andra är hämtad från dödbok Kolbäck (U) F:2 (1771-1797) år 1773:

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

Några kommentarer:

Denna text är exempel på ganska
öppen öglebrytning av g och a,
se t.ex. ”läggas”:

Självmord behandlades vid denna tid av tinget för att besluta vad som skulle ske med den dödes kropp. Tills det var
gjort skulle inte kroppen flyttas eller hanteras av ”vanligt folk”. Ibland fick den döde begravs i tysthet på kyrkogården,
men ibland blev det skarprättaren som fick ta hand om kroppen och begrava den ”till skogs”. I enstaka fall kan man i
dödböckerna se noteringen: ”begravdes i tysthet”. Då kan det kanske löna sig att leta i domböckerna. I detta fall finns
det säkert en utförligare beskrivning i protokollet från det extra ting som hölls den 2 september 1773.
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Socken stämmoprotokoll
I sockenstämmoprotokollen får
vi information om vad som hände
i socknen och om människorna
som levde där.

Text: Kerstin Andersson

A

llmogen har sedan medeltiden
samlats till sockenstämma för
att besluta om gemensamma ange
lägenheter. Sockenstämman var
församlingens beslutande organ och
hölls vanligen några gånger om året
söndagar efter gudstjänsten, oftast
i maj och september. Prästen var
alltid ordförande och han förde även
protokoll. Protokollen innehåller
beslut om socknens gemensamma
ärenden. Vid sockenstämman utsågs
kyrkvärdar, glasmästare, socken
skräddare och sockenskomakare.
Enklare tvister som inte behövde föras
till tinget dömdes i sockenstämman.
Den kunde utdöma böter eller stockstraff för den som bröt mot kyrkodisciplinen eller levde osedligt s.k.
lägersmålsböter. Man kunde få böter
för fylleri och brännvinsutskänkning.
Sockenstämman kunde också döma
till skamstraff, d.v.s. att sitta en eller
flera söndagar i stocken utanför
kyrkan eller stå på skampallen inne
i kyrkan. Även ärekränkningsmål
kunde behandlas. Protokollet lästes
sedan upp från predikstolen och
justerades av betrodda bönder. Det
var också prästen som ansvarade för
att besluten verkställdes.
Kyrkliga frågor var ett av sockenstämmans viktigare ansvarsområden.
Sockenstämman skulle se till att
bygga och underhålla kyrka, klockstapel och prästgård. Andra uppgifter
som ingick i dess ansvarsområden
var fattigvården. Där gällde det först
att mota ut fattiga från andra socknar.

Sockenstämmoprotokoll, Varola (R) KI:2 (1828-1839) sid 23.

Att ge husrum till utsocknes fattiga
var belagt med böter. Socknens egna
fattiga tog man hand om. De kunde
bli s.k. rotehjon och fördelades ut
på hemmanen. De som inte passade
som rotehjon kunde bli allmosehjon
och gå omkring i socknen och tigga.
Till dem utdelades ”tiggartillstånd”,
en bricka av bleckplåt. Socknarna
ansvarade också för att uppföra
fattigstugor. Huvudinkomst för fattig
kassan var gåvor, eller snarare avgifter, som kom in i samband med
bröllop, barndop, begravningar och
bouppteckningar. I fattigstugorna
bodde sjuka, fattiga samt föräldralösa
barn. På det sättet skulle man undvika att de gick runt i socknen och
tiggde. Den som råkat ut för brand
fick ersättning genom sockenstämman. Bönderna var väl medvetna
om att det nästa gång kunde det
vara de som blev drabbade. De samlade godvilligt virke till en ny stuga
åt de drabbade. Sockenstämman
hade även ansvaret för sjukvården.
De med veneriska sjukdomar och
mentalsjuka kunde sändas iväg till
olika anstalter.
I början på 1800-talet när smittkoppsvaccinet kom skulle alla vacci
neras. Ofta var det klockarens uppgift att gå runt i stugorna och utföra
vaccineringen. I husförhörslängderna
ser vi anteckningar att vaccinationen
utförts. Annat som också låg under
sockenstämmans ansvar var vägunderhåll, sockenallmänningar och
skolundervisning.

Sockenstämmoprotokollen ingår
i kyrkoarkiven i serie KI. De finns
ibland från 1600-talet, men förekommer i allmänhet från andra hälften
av 1700-talet. Fram till 1862 kan
kyrkan och församlingen anses som
föregångare till dagens kommuner.
1863 fastställdes att sockenstämmans verksamhet skulle delas upp
på den kyrkliga kyrkostämman och
den borgerliga kommunalstämman.
Kommunen tog över ansvaret för
socknens förvaltning, samtidigt som
kyrkostämman fortfarande var högsta
beslutande organ inom den kyrkliga
kommunen och ansvarade för skolväsendet.
För släktforskare och hembygdsforskare kan dessa protokoll ge oss
värdefull information; Vad som
hände i socknen, om enskilda personer och andra händelser. Ibland
kan namn på oäkta barns fäder förekomma, om modern förde frågan
till sockenstämman. Förfäder som
var torpare med anspråk på odlings
bidrag, jägare som begärde skottpengar, småkriminella och drinkare
hade goda chanser att finna sina
namn i sockenstämmoprotokollen.

Källor:
www.scanditext.se/Slaktforskning/Sockenstammoprotokoll.htm
Litteratur: Per Clemensson/Kjell Andersson,
Släktforska vidare.
Litteratur: Värmlands Anor 2013:4
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Erik Borelius …
Ingemar Borelius släkting, Erik Borelius, är född i en välkänd släkt i
Västmanland med både präster och handelsmän. Nu vill Ingemar ge
en röst till en man i sin släkt som man inte talat och skrivit så mycket
om. Monika Wilander har hjälpt honom med släktforskningen.
Text: Monika Wilander

E

rik föddes 1823 i Nora Stad där
fadern var handlande. Det var en
välbärgad familj med åtta barn, där
alla nådde ansedda positioner i samhället. Storebror var revisor i statsförvaltningen i Stockholm, några
blev handelsmän som fadern, en blev
präst, någon dog under studietiden
och systrarna blev mamseller hos
adelsdamer och i andra fina familjer.
Det märkliga skulle väl vara att fem
av dem aldrig gifte sig och att Erik,
trots goda förutsättningar, hamnade
på fattighuset i Västerås.
Erik växte delvis upp i prästgården i Skinnskatteberg. Det berodde
sannolikt på att fadern gjorde en
präktig konkurs i sin handelsverksamhet i Nora. Då tog en av Eriks
faddrar från dopet hand om Erik.
Hon var prästfru i Skinnskatteberg.
Men som 15-åring lämnade han
prästgården. Vi kan anta att han hade
en något längre skolgång, även om
det inte noterats. Präster var notoriskt dåliga på att göra anteckningar
om sina egna familjemedlemmars
göranden och flyttningar. Erik blev
som tonåring handelsbetjänt hos sin
äldre bror, som sedan tidigare var
handelsman och vågmästare i Västerås.
Efter en kort sejour i Stockholm
kom Erik tillbaka till Västerås och blev
så småningom bokhållare. Men han var
snart handelsbetjänt igen och tillbaka
hos sin bror, som tydligen höll ett öga
på honom. Men brodern dog i förtid
och då gick det definitivt utför för Erik.
När han var knappa 40 år blev han ett
fall för fattigvården i Västerås.
20
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Det framgår av fattigvårdsstyrel
sens protokoll att Erik sökte självmant till fattigvården vid flera tillfällen.
Det visade sig att han hade svåra
alkoholproblem. Styrelsen avfärdade
hans ansökan vid två tillfällen med
att han skulle skärpa sig, sluta dricka
och börja jobba. Men till sist levde
han i misär och blev alltmera för
supen. En släkting, som var prästfru i
Ramnäs, hade stöttat Erik när brodern
dog, men det hade inte räckt till. Till
sist beviljades Erik plats på fattighuset.
Erik var förstås en man av sin tid.
Han kom från en bättre familj där det
fanns tjänstefolk. Han hade varit van
att få skjortorna tvättade och maten
på bordet. När brodern levde bodde
han i hans hushåll med piga. När
brodern och jobbet försvann föll han
rakt igenom.
Erik hade uppenbara svårigheter
att anpassa sig till fattighusets regler
som var stränga och omfattande.
Erik bettlade och han var rusig, trots
absolut alkoholförbud på fattighuset.
Han dömdes för tredska och olydnad.
Han dömdes till allmänt arbete för
ovärdigt levnadssätt fyra gånger.
Hans kolumner i protokollen är fulla
av anteckningar. Han fick vid ett
tillfälle fängelse 6 månader och 20
dagar. Han bättrade sig inte. Under
sommaren bereddes han arbete som
fiskardräng hos en vaktmästare
Göranson. Men Erik ”överlastade
sig med starka drycker” och gjorde
inte det han skulle och Göranson sade
genast upp avtalet med fattigvården.
Så här höll det på i nära 20 år.

Fattigvårdsstyrelsen anmälde
honom till Konungens Befallningshavare. Skälet var att Erik hade ett
förargelseväckande beteende, försummade arbetet och levde oordnat.
Han fick cellfängelse men tog ingen
rättning av den bestraffningen heller.
År 1883 upphör noteringarna.
Med ålderns rätt hade han tydligen
lugnat ner sig. Han får fattigstat varje år fram till sin död 1893. Erik blev
70 år gammal.
Man kan ju fundera över varför
inte livet fungerade för Erik, trots
goda förutsättningar. Han var skolad,
hade goda kontakter och släktingar
med inflytande runt omkring sig.
Erik var stökig. Trots uppväxt i
prästgård ser jag nästan inga anteck
ningar om husförhör eller nattvardsgång i Eriks kolumner. Var
förväntningarna, de sociala kraven
på honom för höga? Eller hade han
det vi idag diagnosticerar som neuro
psykiatriska problem? Vad vi vet
idag, som man inte visste vid Eriks
tid, är att somliga är predestinerade
för alkoholism. Kanske hade han den
gen som gör det lättare att utveckla
alkoholism.
Hans äldste bror – han i statsförvaltningen – söp ihjäl sig vid 33 års
ålder sittande på föregångaren till
dagens Operakällare. Även andra
släktingar till Erik har beskrivits som
hängivna åt rusdrycker. Och varför
förblev så många bröder och systrar i
samma familj ogifta? Det kan vi inte
ens spekulera om vad det berodde på.

… och fattigvården
i Västerås vid
1800-talets mitt
Erik bodde som barn hos sin fadder i prästgården
i Skinnskatteberg tills han fyllt 15 år.

har funnits i Västerås
Fattighus
stad sedan 1805 under kyrkans

beskydd. Arbetshuset, som det
egentligen hette, var till för personer
som inte kunde reda sig utan andra
människors hjälp – fattiga, föräldralösa barn, åldringar och sjuka.
1838 inrättades en hospitalgård
i hörnet Munkgatan-Köpmangatan.
Det var inte bara ett fattighus och
försörjningsinrättning, utan också
folkskola och epidemisjukhus.
En fattigvårdsstyrelse inrättades i
Västerås 1863, vilken styrdes av ett
fattigvårdsreglemente och en stadga.
Gamla, sjuka och vanföra skulle om
möjligt tas omhand på fattighus, men
också utplaceras i rotarna. Barn, som
saknade föräldrar, skulle placeras ut
i familjer mot en liten ersättning som
fattigvårdsstyrelsen betalade. Först
på 1880-talet kunde stadens fullmäktige enas om att flytta fattigvården
till Karlslund.
Vid den här tiden – mitten av
1800-talet – var Västerås en liten
stad med 3000 invånare. Sedan kom
en tid då landsbygdens folk började
söka sig in till städerna. Det blev
brist på åkerjord och därmed svårt
med försörjningen och stadens befolkning ökade dramatiskt. 1868 var
ett nödår. Inflyttningen var stor och
antalet fattiga människor ökade. Man
kunde se tiggarvandringar. Personer
försågs med tiggarpass för att få tigga
i sin egen rote. Men Bergslagen
blomstrade och kommunikationer
på sjöar, kanaler och till och med på
räls byggdes ut. Industrin kom sakta
igång – tegelbruk, gasverk, bryggerier,

Fattigvården var
den enda socialvård som
bedrevs i samhället fram till
slutet av 1800. Först var det
alltså kyrkans uppgift och senare
bedrevs fattigvård i stadens
regi, men med stark anknytning till kyrkan.
kvarnar och senare också mekaniska
verkstäder anlades.
Med inflyttningen följde flera
problem. Trängsel i bostäderna bäddade för att nya sjukdomar härjade.
Lunginflammation, TBC och olika
epidemier blev en del av vardagen.
Västerås stad hade ett fattighus med
65 platser. Men antalet inskrivna i
fattigvård var betydligt flera – 560.
Kvinnor och barn var i majoritet.
Inte märkligt i sig. När mannen dog,
eller möjligen drog till Amerika, stod
kvinnan och barnen ofta utan möjlighet till försörjning. Men inriktningen
var att de som kunde arbeta skulle
göra det.
Den ökade befolkningen tärde på
fattigvårdens resurser. Den gamla
målsättningen att behovet skulle
styra höll inte längre. Man tvingades
skära i försörjningen. Nu hette det
”nödtorftig bärgning åt arbetsoförmögna”. Fattigvården försökte på
alla sätt spara pengar. Man klagade
hos sjukhuset över de höga vårdavgifterna. I besparingssyfte skulle de
sjuka om möjligt vårdas hemma på
fattighuset av en särskild piga.
Sjukhuset tillämpade en ”legosängsavgift” oberoende av förmögenhetsgrad. 1867 var avgiften 40 öre/

dag. För de fattiga var det staden som
fick betala. För patienter med könssjukdomar betalade staden 25 öre/år
för varje mantalsskriven person. Detta
ändrades senare till en sjukvårdsavgift. Kvinnor betalade hälften av vad
en man betalade eftersom de ofta
saknade egna medel.
Hur skulle en ny fattigvård organiseras för att möta de nya behoven?
En stötesten var hur självständig fattig
vårdsstyrelsen skulle vara att avgöra
sina kostsamma ärenden. Runt
1850‑60 tog man ändå en rad beslut
för att få bättre kontroll på kostnaderna. Föreståndare och syssloman
fanns arvoderade på fattighuset sedan
tidigare. Nu anställdes en kassör och
en räkenskapsförare (kamrer). Den
piga som fanns för att vårda de sjuka
ersattes av nödvändighet med en
sjuksköterska.
Eftersom man hade små möjligheter till ekonomiskt bistånd hade
man en omfattande varuhantering
att ha kontroll på; säd, mjöl och
begagnade kläder. Jag noterade en
änka som fick en halv tunna råg som
bistånd och ett par begagnade läderkängor.

Källor för fattigvården:
Medicinskhistoriska sällskapet Westmannia:
Sot och Bot i Västmanland.
Västerås Stads kommunala historia
1863-1937, s 847-861.
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Domstolsforskning
Domstolsforskning kan ge en inblick i hur människorna
levde, i helg som vardag. Avsikten med denna artikel är
att väcka intresse för att forska i domböckerna för att
sedan lära sig mer om domboksforskning.

”Den som läser deckare
kan med fördel studera de
urtima eller extraordinarie
tingens protokoll.”

Text: Ingemar Widestig

en dom i Skinnskattebergs
Från
häradsrätt år 1717 kan vi läsa om

hur två soldater och en dräng Tomasdagen den 21 december 1716 lämnade Skinnskatteberg mitt på dagen
helt nyktra i en släde. Efter tre stopp
där de på alla ställen fått brännvin och
eller öl kom de till Daniel Olssons
stuga i Grisnäs cirka en mil från
Skinnskatteberg. De var då inte
särskilt nyktra. Enligt domen kom
de dit vid 6- eller 7-tiden på kvällen
och begärde öl att dricka. Familjen
hade redan lagt sig och i protokollet
kan vi utläsa att hustrun hade legat
i en korgsäng mitt på golvet med
gossen Olle, knappt 5 år, hos sig
på den vänstra sidan. På den högra
sidan ett litet dibarn, hon var 1½ år,
som redan hade somnat. Svärfadern
låg också i samma rum. Det fanns
bara lite glöd kvar i spisen så det
var mörkt i stugan. En bild av hur
familjen levde tillsammans och hade
lagt sig tidigt.
Det blev våldsamt i stugan, då
de tre nekades mera öl. Den lille
5-åringen blev svårt skadad i ena
knäet av ett svärdshugg. För att i
möjligaste mån vårda detta måste
modern göra flera resor med barnet
till Köping, 3 mil söderut, för att få
vård av fältskären. En bild av den
tidens sjukvård. Av domen kan släktförhållanden också utläsas.
Jag tycker att detta är ett exempel
på att det inte bara är brottsbeskrivningen, domen och straffet vi får i
domsprotokollen utan också en glimt
av vardagslivet.
Det förekommer de mest varie-
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rande slag av ärenden i ett domstolsprotokoll. Låt oss titta lite på
ett protokoll från Skinnskattebergs
Bergslags Härads vinterting år 1700.
Tinget hölls i sockenstugan i Skinnskatteberg under fem dagar i februari.
Häradet omfattade socknarna Skinnskatteberg, Hed och Gunnilbo. Här
är ett axplock av vad som behandlades.
Först nämns domaren och vilka som
var nämndemän. Sedan publicerades
stämningslistan och de som inte
var närvarande bötfälldes. Ett antal
kungliga förordningar upplästes:
n En

ny snickare godkändes. Det
fanns 8 skräddare, 3 skomakare,
2 snickare och 1 skinnare i häradet
som alla hade betalat sina årliga
avgifter.
n Länsman åtalade en gift man för
köttsligt umgänge med sin tjänstepiga
och de dömdes till böter och kyrkoplikt samt att mannen skulle betala
underhåll för barnet.
n En tvist om en häst som inte var så
frisk som påståtts behandlades.
n En kvinna som hade tandvärk och
tagit jord i kyrkan under brudstolen
åtalades för vidskepelse. Jorden var
tänkt att läggas på den onda tanden!
n Diverse större och mindre tvistig
heter mellan brukspatroner och handelsmän samt mellan brukspatroner
och bönder avhandlades. Även tvister
mellan bönder förekom.
n Avkortningslängden, dvs. listan
på de som inte kunnat betala mantalspenningen upplästes och godkändes.

n Befallningsmannen

efterlyte att
allmänheten skulle ange de lösdrivare
som fanns i häradet. De borde i så
fall utskrivas som soldater eller betala
böter.
n Diverse skuldförbindelser och överenskommelse noterades i domboken.
Det fanns ju inga banker så det var i
domstolsprotokollen låneförbindelse
noterades.
n En tvist om en oxe och ett hästbyte
fick sin lösning.
n Bråk mellan två bönder om en
gärdesgård som den ene huggit ner
och gjort en ridväg igenom.
n En förmyndare förordnades för
minderårigt barn. Protokollet visar
också släktförhållandet.
n En till kroppsstraff dömd man hade
med ord skymfat länsmannen då han
skulle utföra straffet, så det blev ytterligare en omgång kroppsstraff.
n Stöld av ett vedlass som resulterade
i kroppsstraff och absolution i sakri
stian.
n Bråk mellan två bröder och deras
hustrur gav böter och vitesföreläg
gande om det upprepades.
n En tvist om en ko.
n En man som skjutit en gammal björn
beviljades skottpengar.

I slutet av protokollet anges uppbuden.
Uppbuden gällde fastighetsförsäljningar. Fastigheten skulle uppbudas tre gånger, så att de som hade
bördsrätt kunde hävda sin förköpsrätt
till fastigheten. Efter tredje gången
beviljades lagfart, fasta på fastigheten.
Sist i protokollet finns den s.k.
saköreslängden som är en samman-

Blandat

Bilden visar en bok som innehåller skrivelser
till länsstyrelsen i Västmanland år 1696.
I den finns också Svea Hovrätts skrivelser
till länsstyrelsen över de mål som också
behandlades av hovrätten. Den förvaras på
landsarkivet i Uppsala.

fattning av de böter som utfärdats under
tinget.
För närvarande är bara en bråkdel av
domböckerna digitaliserade och tillgängliga hos Riksarkivet eller Arkiv Digital
på internet. En hel del finns på mikrokort
på landsarkiven eller att låna från SVAR.
Många böcker finns bara i original på
landsarkiven.
Den som läser deckare kan med fördel studera de urtima eller extraordinarie
tingens protokoll. De handlar om de
grövsta brotten, t.ex. mord, dråp, barnamord, tredje gången stöld.
Jag hoppas att detta kan inspirera till
att söka i domböckerna!

28 svenskspråkiga amerikanska
tidningar tillgängliga online
www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican

Hela 28 svenskspråkiga dagstidningar, utgivna i USA under åren
1859-2007, finns nu tillgängliga i digital form på Minnesota Historical
Societys (MHS) webbplats. En relativt enkel sökfunktion gör att det
går snabbt att få relevanta träffar. Även den vars släktforskning håller
sig inom Sveriges gränser kan med fördel ge databasen en chans.
Många av tidningarna rapporterade nämligen även om händelser i
det forna hemlandet. Anmärkningsvärt nog utgör de 300 000 tidningssidor som nu ligger ute bara en mindre del av det material som
finns. Minst två tredjedelar återstår att digitalisera och publicera.
Källa: www.genealogi.se/

Namnlagen
Riksförbundets ordförande Erland Ringborg informerade på ord
förandekonferensen i Umeå om huvudinnehållet av den nya namnlag som troligen kommer att gå igenom vid höstriksdagen och
träda i kraft 1 juli 2017. Skatteverket kommer i fortsättning sköta
all administration gällande namnändringar och namnansökningar.
Vad det kommer att kosta är inte fastställt. Mellannamn tas bort och
dubbla efternamn tillåts. Om man inte ansöker om nytt namn när
man gifter sig behåller man automatiskt sitt gamla efternamn. Patronymikon och matronymikon kommer att vara fritt att ansöka om.
Man ska även kunna ha med gårdsnamn i för- eller efternamn. Befintliga efternamn ska kunna väljas om det bärs av mer än 2000 personer.

Några tips på sajter på nätet
Steve Morse, www.stevemorse.org, Smarta genvägar med ökad
sökbarhet till andra gratissajter tex passagerarlistor och födda, vigda
och döda i New York och Illinois.
Två tips att lära mer om domstolsforskning:

1 Boken Domstolsforska – hur jag finner
mina förfäder i domstolsarkiven av Claes
Westling.
2 DDSS (Demografisk Databas Södra
Sverige) under ”Hjälpmedel” har en beskrivning om domstolar och lagar.

Newspaper Obituaries, www.newspaperobituaries.net. Strukturerad länklista, med vars hjälp man hittar fram till dödsrunor – obituaries – från hela USA.
FamilySearch, www.familysearch.org
Megasajterna megasajt – 2076 databaser med kanske 1 miljard poster
eller mer. Här finns också flera av de stora passagerarlistorna t.ex.
Ellis Island 1891-1924 med 24 miljoner poster.
Arosiana 3-2016
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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)

Information och anmälan
till Lars Berglöf
tfn. 070-865 43 87 eller
larsbf@bredband2.com

-café
Träffa likasinnade som är intresserade av DNA-test!

Torsdagen 19/1 kl. 18
Wallinsalen.
Anmälan senast 15/1 till
Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08
eller karin.jyrell@tele2.se

Häxor och bödlar
Helena Bure Wijk berättar om sin släktforskning
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Torsdagen 16/2 kl. 18
Wallinsalen.
Anmälan senast 12/2 till
Ingemar Widestig
tfn 021-420 00 70 eller
ingemar.widestig@gmail.com

Domboksforskning
Ingemar ger tips och vägleder hur man forskar i domböcker.
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

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

Släktforskningens dag
Temat är ”Sjöfolk”. Utställning och släktforskningshjälp.

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

Årsmöte.
Därefter talar Släktforskarförbundets ordförande Erland
Ringborg.
Föreningen bjuder på kaffe/te och smörgås men beställs i förväg

vid anmälan.

Torsdag 20/4 kl. 18
Wallinsalen.
Anmälan senast 16/4 till Lars
Berglöf, tfn. 070-865 43 87 eller
larsbf@bredband2.com

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

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

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

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna 11/1, 8/2 och 5/4 kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på
Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning).
Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort
och källor) så får du ut mera av tiden.
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