för Väsferäs Släktforskarklubb
Nummer 2/05 * Pris 20 kr " Ärgång 12 Medlemstidning
-foä

;,\

l.:

.;:- w

Västerås Släktforskarklub b

Styrelsen

for år 2005-2006

Orgnr: 878OOl-8324
ISSN 1402-300
Föreningen bildades 1963 och har

till

OrdForande Sven Olby,

Inn
OrdJöranden har ordet

Ragnaröftsgatan 12,723 55 Västerås

ändamål att kirena dem som är intresserade
av släktforskning och liknande forskning.
Vi har ca 500 medlemmar.

Tel

är anslutna till Sveriges
:iktfo rskarFo rb un d.
Medlemsavgift 120 kr.

Vice ordlorande Peder Danielsson,

021-204 94
E-post: sven.olbyPhem.utfors.se

SlAhtforskarcentrum

4

Ater till fiidernas marker

5

Familjen på Carlshem

I

Hälsning från en anfader

l2

Att

tyda äldre texter

t3

Norsk släbrforskning

IJ

E-post: gunnar. andersson.vasteras@ebox.
tninet.se

Irsta kyrka

14

Ledamot Jan Erik Juhlin,
Knekwägen 5, 730 7 | Salbohed

Lars Eriksson i Darsbo

t<

Ejlerlysningar

16

Vi
SI

Familjeavgift 150 kr
Junioravgift (under 25 ir) 20 kr
Plusgironummer 96O54.2
Upplaga 650 ex.
Lösnummerpris: 20 kr
Adressändring: Meddela kassören snarast'
så att utskicken kommer Fram till Dig, och
att kassören slipper trassel med posten.

34

Frödings vag7,723

Vdsterås

Tel:021-14 05 47
E-post: peder. danielsson@malarenergi.se
Sekreterare Karin Jyrell,
Stolphusgatan 4,723
Tel:021-84 15 88

53

Västerås

E-post: karin.jyrellPswipnet.se
Kassör Gunnar Andersson,

Artiklar, tips och uppslag mottages tacksamt av redaktören eller redaktionskommittön. Alla artiklar som är undertecknade
med fet stil är insända av medlemmar i

Soldatgatan 8,723
Tel021-12 35 48

45

Västerås

klubben.

Redaktionskommitt€:
Ulla Sköld,

Tel 0224-74ll 1l

Orkang 4,

E-post: janerik. j uhlin@telia.com

723 50 Västerås,
Tel 021-80 46 35,

Ledamot Larsowe Roman,

E-post: ulla.skoldpprivat. utfors.se.

Kungsfågelgatan 38,

Karin Jyrell,
Stolphusgatan 4,

724 69 Västerås
Tel: 021-35 86 91
E-post: owerom@tele2.se

723 53 Västerås
Tel:021-84 15 88

Suppleant IngemarVidestig

E-post: karin. jyrellPswipnet.se
Ingemar tVidestig
Lyckovägen 13

Lyckovägen 13
/3+ J/ H,all$anarrlmar
Tel 022Q-12790
E-post ingemar.widestig@telia.com

734 37 Hallstahammar

Sueriges Dödbok

1/

3

18

Västerås stadshus

Att

(Emibai 19

söka utuandrare

Lösningen på läsöuningen

20

Nyheterfrån SVAR

20

till

2I

Tel0220-12790

Revisor Maria Bäversten

E-post: ingemar.widestig@telia.com

Fyrbaksv 1,722 10 Västerås
E-post: mariabaversten@vasteras2.net

Kallelse

Revisor Lennart ]onsson,
Lerkärlsg. 13,723 5l Vdsterås

Västerfiirnebo-CD

Tel021-41 65 24

Danmark har kyrkoböcker på

Materialansvarig
Gun Envall-Larsson,
Krysshammargrånd 4,
724 64 Västerås
Tel021-13 16 42

E-post: lennart 33@swipnet.se

21

niitet

21

Valberedning
Sten Ove Sandell
Rosenlund, Sevalla, 725 95 Västerås
Tel: 021-620 65 (sammankallande)

Nya medlemmAr

22

E-post: rosenlundPvasteras2. net

Klubbens CD-shiuor

23

Vårens

Omslags

årsmöter

program

).4

-z'1

bilden: Irsta kyrka
www.arosrana.se

Arosiana 2005-2

Ordfö ra nd en

har ordet

Årets släktforskardagar holls i Göteborg den 26-28 augusti under mottot "Porten mot väster". Det handlade

mycket om emigration och handel.
Utställningar, foredrag och stämma var
forlagda till Stadsmusedt, Kronhuset

och Christine lq,rka där vår klubb representerades av Karin Jyrell och mig.

Under fredagen hölls en redaktörskonferens där deltagarna fick goda tips om
hur en bra medlemstidning skall utformas. Alla var eniga om att en papperstidning behövs ffor att sprida informa-

tion till medlemmarna. Allt bygger på
att läsarna bidrar med artiklar och små
$'nd i anslutning till sin forskning.
Parallellt med detta samlades ordforandena lor att å information. Först

$

Kulturministern beskådar med föttjusning de olika montrarna under släktforskardagarna i Göteborg. Foto: Karin Jyrell

Skivan Emibas presenterades också.

den nya redaktören for Den innehåller över en miljon emi-

presenterades
Förbundets hemsida "Rötter", Christer

grantet där underlaget är husflorhörsoch utflyttningslängder. AJla Sveriges
anbytarvärden Yvonne Carlsson att pre- fforsamlingar är inte genomgångna, så
sentera sig. Man har infort en form av här vill man också ha hjälp att kompletsekretessgräns på 100 år ftir vad som får tera skivan till kommande utgivning.
behandlas i forumet. Nu levande per- Skivan har rönt ett stort intresse i USA.
soner får inte heller omnämnas. Sedan Till sist framlades forslag till fera kommötet hölls har ju anbltarforumet blivit mande projekt, och vi fick med oss en
anmält till Datainspektionen eftersom trave broschyrer som Förbundet låtit ta
man pekade ut etniska minoriteter. Re- fram.
sultatet blev att det inte finns några avInvigningen på lördagen forrättades
delningar ftir "Brott och straff', judaq
av
kulturminister Leif Pagrotslcy, och
samer, romer och andra grupper kvar.
han
visade sig vara mycket intresserad
Nästa punkt var att presentera de aktiviteter som hålls i Släktforskarcentrum av släktforskning. Han lovade dessuti Sundbyberg i det s k Storkhuset. För- om att tillgängligheten på arkivmaterial
utom dagligt öppethållande av biblio- skulle bli bättre och att digitaliseringen
tek och datasal hålls olika temamöten skulle intensifieras samt att folkbokftipå lördagar och måndagslorällar. En ny- ringsmaterialet skall läggas ut på Interhet var ett samarbete med mormoner- net. Hans rundvandring bland utstälna, som kommer att öppna ett "Family larna tog sedan mer än dubbelt så lång
tid som beräknats.
History Center" i huset.
Lindström. Därefter var det dags lor

Pro.iektet "Namn åt de döda' resulteju i våras i Sveriges dödbok 3, där
ca 80%o av de saknade namnen nu finns
med. Anna-Lena Hultman meddelade
att hon hoppas att Sveriges släktforskare gemensamt skall lyckas namnge även
resterande 20o/o. För vår del gäller det
att fa fram Fodelseort och {licknamn ltir
rade

dem som har dött i Västerås Domkyrkoförsamling 1950-70. Vill du hjälpa

till

med detta (en stor eller liten del)
hoppas jag du hör av dig.
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Riksstämman inleddes med att ordForande Ted Rosvall spelade på lcyrkorgeln, bl.a. en egen komposition, Marcia
Genealogica. Till stämmoordlorande
valdes Lennart Limberg. Alla val gjordes efter valberedningens florslag, och
styrelsen fick ansvarsfrihet. En punkt
om stadgeändring så att släktftireningar och foretagsklubbar skall kunna bli
medlemmar ströks, eftersom den vållade viss debatt under ordForandekonferensen. Sryrelsen skall återkomma med
www.arosiana.se

ett omarbetat fiorslag

till

ndsta år.

Vi hade lämnat in en motion om am Förbundet skulle hjälpa till att ta fram ett
datorprogram fiir att lätt kunna tillverka
en forskarfiirteckning. Sryrelsen bollade
över frågan till DIS, så nu är det bara att
hoppas att de jobbar vidare. Ännu har
jag inte hört något derifran!
Ätets Örnbergspristagare blev Martin
Pehrson i Uddevalla, och till årets arkiv
och bibliotek utsågs Jönköpings Stadsarkiv respektive Vara Folkbibliotek.
Till sist fick vi reda på att lördagen den
18 mars utsetts till Släktforskningens
dag och så hälsades vi välkomna till
nästa års släktforskardagar i Nacka den
I 1-13 augusti.
Om vi återgår till mer lokala forhållanden, så efterlyser

vi en ny redaktör lor

Arosiana. Känner du dig manad eller har
något fiorslag på lämplig person hoppas
jag att du konraktar mig.

Med tidningen år du ett inbetalningskort ftir nästa år. Det är bra om du fi'ller
i din eventuel[a e-postadress på det eftersom vi ibland skickar ut lite information

Vill du lämna in en motion
till sgvrelsen, bör det ske före februari

den vägen.

månads utgång.
Så

vill jag önska er alla God Jul och Gott

Nytt Ar.
Suen Olby

Släktforskarcentrum i Sundbyberg
digt hög arbetslöshet. Sverige exporterade under denna period mycket järn
men det var av dålig kvalitet. För att

Den 28 maj samlades 31 forvdntansfulla slaktforskare for att åka till Släktforskarcentrum i Sundbyberg.

Vi

hälsades

varmr välkomna av

lösa detta gavs hollandaren 'Welam De
Wijk år 1580 en fullmakt att organisera
om järntillverkningen och det var så det
borlade. Till Vallonien och dess bruk

Aza

Olofsson från Sveriges Släktforskarfor-

bund och Chris Henning från Genealogiska Föreningen. Åza berättade om
Sldktforskarcentrum och Sveriges Släktforskarförbund. Därefter delades vi in i
wå grupper. Första gruPPen gick vidare

till

datasalen med Aza och den andra
foljde med Chris på rundvandring i huset. Efter lunch och bensträckare skiftade vi grupper lor att alla skulle få lyssna
till både Aza och Chris. Senare anlände

även Anders Herou, ordftirande for
Sällskapet Vallonättlingar. Han gav en
bra {iireläsning om valloner. Innan det
var dags att åka hem hann vi med att
själva gå runt och titta samt pröva på
innehållet i datorerna.
Ett stort tack till styrelsen fti,r en bra
och informationsrik resa.

Åza Olofsson hälsar välkommen.
Ett kansli med sex anställda finns samt
ytterligare åtta anställda runt om i landet. Ordlorande heterTed Rosvall. Förbundets mål och uppgift är att vara ett
serviceorgan åt {tireningarna, att jobba

mot myndigheter i bl.a. sockenfrågan
och att leda projekt som t.ex. Emibas.

Släkdorskarcentmm i Sundbyberg
Centret är ett samarbete mellan
Sveriges Släktforskarförbund och Ge-

Valloner
Redan på 150O-talet var människorna

skickades det värvningsagenter. Arbetarna som ville jobba i Sverige skrev under ett kontrakt där det bl.a. stod yrke,
lön och rätten till en fri bostad. Namnen
fanns också med, men de blev ofta felstavade eftersom de uppgavs muntligt.
Det var inte bara smeder som skrev på
dessa kontrakt utan också gjutare, hovslagare, murare och många kolare. Bruken som arbetarna kom till var väldigt
välorganiserade samhällen. Framförallt
fanns det mycket sociala aktiviteter och
nya traditioner grundades. Hur många

valloner kom det då till Sverige? Mellan åren 1600 och 1699 kom det ungefiir 1 000 arbetare och dessa tog sedan
över runt 3 000 åmiljemedlemmar. Så
många fer var de inte. Du som vill veta
mer kan gå in på Sällskapet Vallonättlingars hemsida: http //www. uallon.
:

nealogiska Föreningen. Förutom dessa

i Vallonien väldigt skickliga på att till-

fioreningar finns också Sällskapet Vallonättlingar, DIS-Öst, Storstockholms
Genealogiska Förening och Föreningen
for Smedsforskning i huset. Centret har
en öppen verksamhet. Bl.a. finns det en
datasal med uppkoppling mot Genline
och SVAR samt med alla dataskivor

verka vapen, kanoner och kyrkklockoa

Catarina Jäder

men under 1600-talet trängde kapital
bort hanwerkarna och det blev en väl-

Foto: Yuonne Iäder

se

som släppts av förbundet.

Genealogiska Föreningen har också
gott om material här som har donerats.

För att få tillgång till det får du lägga
en avgift på 50 kr per person och dag,
om du inte är medlem. Här finns bland
annat släktnam nsutredningar, yrkesmatriklar, en del militära rullor frän 1864,
orderförteckningar, generalstabskartor
från 1800-talet och en hel del tidnings-

artiklar. Mycket rör naturligwis områden i Stockholm, men det finns även
For hela Sverige.

Sveriges Sl?iktforskarftirbund är en
paraplyo rganisatio n ffo r släktforskarföreningar i Sverige. För närvarande I57
medlemsloreningar i 25 landskap och
unge{iir 65 000 medlemmar.

4

Chris Henning visar exempel på handlingar hos Genealogiska Föreningen.

wwwarosrana.se
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Äter till fädernas marker
ftilier den tredje delen av min berättelse om hur j"g Sått till väga ftir
att å fram intressanta uppgifter om
en av mina släktgrenar med utgångspunkt från min morrnor Anna Maria
Andersson. Berättelsen började i nr
Håir

O4 av Viisterås Sl2ikdorskarklubbs
medlemstidning Arosiana.
2|

I

många böcker om släktforskning

rekommenderar man att fytta över sin
forskning till en annan familjegren när
man kör fast i sitt letande. Det rycker
jag är ett gott råd, som jag foljt vid fera
tillfiillen. Så även i arbetet med Anna
Maria Anderssons sldkt. Lars Nilssons
foräldrar var Stina Larsdotter och Nils
Ersson. Stina fodd i Råcksta, Tillberga.

Det är inte alls svårt att folja henne då
alla uppgifter finns på mikrokort och

Ä
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o'*rtr
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"i;rr.fler{,

filmer i släktforskarrummet på Stadsbiblioteket i Vdsterås.

Lars 1739 och Stina 1746. Hallsta år
den lilla by som ligger till vänster om

Stinas fforäldrar var Lars Olsson och
Stina Andersdotter. Stina Larsdotter var
dotter i sin års ftirsta och sin mors andra äktenskap. Modern var enka efter
änkemannen Jan Esbjörnsson på Råcksta och fick fi'ra barn i äktenskapet med

våg 67 (Bergslagsvägen) mellan Västerås
och Sala (förutsatt att man åker norrut).
Mitt emot fforsta avfarten mot Ransta.
Hela byn donerades till UpsalaAcademi
är 1624 av Gustaf II Adolfl Ni vet han
som stupade i dimman vid Liitzen den
6 november 1632 och som sedan blev

Lars Olsson. Bland dem sonen Lars
Larsson, som ristade in sina initialer i
en takbjälke i huset på Rebro, Tillberga
år 1813. Stina Andersdotter hade egna
barn med Jan Esbjörnsson och tog dessutom hand om hans barn från hans första äktenskap. Familjebildningar kunde
vara lite krångliga även på den tiden.

Sonen saknas
Både StinaAndersdotter och Lars Olsson var fodda i Hallsta bv, Romårtuna.

alla konditorers hjälte tack vare "sin"
bakelse.

Hallsta by utgjordes av tre gårdar på

1600-talet men delades senare

sex

gdstgiveri och tingshus. Eftersom byn
aldrig har skiftats så har den, i stort sett,
haft samma utseende genom åren.

Ur Vöstmanlands Fornrninnesförenings Årsskrift XVIII/1939
utgivet äv Sven Drakenherg, Anders Pers o Ivar Andrdn

i
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PLAil AV HALLSTA BY. TOMTPI.ATSEN. LANTMÄTERIKARTA 1725
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gårdar. Tidigare gick Bergslagsvägen
rakt genom Hallsta by, som haft både

www.arostana.se

skillnad mot vår Anna Jönsdotter. Ä.r.n
Anders fodelsedatum i Hellqvists sammanställning skilde sig från vårt.
Eftersom Uppsalabons släktforskning
bedrevs lite på sparlåga fior tillfället, så
hade hon inte gjort något år saken.
Hon uppmanade mig att gå in På den
Hellqvistska hemsidan och se var felet

läg. Jaghade stora fiorhoppningar att fa

mycken hjälp i min forskning genom
informationen på den 12 sidor långa
hemsidan. Men ryvärr, ju mer jag läste
desto mer forwivlad blev jag. På de tre
sidor där jag hade mina anor ånn jag
inte bara Fem fel utan över tjugo.

lt tta

:i

Ett foto frän Hatlsta bygata i stutet av 1960-talet. Vid staketet står Paul
Karsson som arrenderade Östergården i bakgrunden fram till 1986 då han
gick i pension.
Nåväl, Lars Olssons föräldrar var Olof rade mig på att å fram vart alla forald-

Mårtensson och Maria Persdotter från
Östergården, Hallsta by. När jag hittar
dessa föräldrar i Hf AIa:3, 1727-I745,
står det att Olof Mårtenson är död och
att hustrun också är död. Men ingen
son Lars finns med i boken. Vart har
han tagit vägen?
Tidigare hade jag hittat flera barn till
Olof Mårtensson. Han hade varit gift
tre gånger. Första gången med änkan

ralösa barn tagit vägen.

Hoppas att det nya spåret snart leder
fram

till

Lars vidare öden.

DISBYT kallat
Nu gjorde jag också verklighet av att
skicka in mitt material till DISBYT'
Där fick jag fin hjälp av Boine Nurmi i
DIS-Aros. I de papper jag fick tillbaka
från honom var alla felaktigheter jag
Margareta Andersdorter i Östergår- gjort markerade. Därlor blev det lätt
den, därefter med Maria Ersdotter från för mig att rätta till mina missar. Det
Wiggby. I det äktenskapet f-oddes fyra händer ju att man for in fel data eller
barn innan Olof ännu en gång blev glömmer Disgen-orterna, trots att alla
änkling. tedje gången gifte sig Olof instruktioner finns på DIS-Aros hemmed änkan Maria Persdotter. De fick sida www.dis-aros.sr under rubriken
"den saknade sonen" Lars Olsson och "DISBYT".
I resultatrapporten från Boine fickjag
dottern Brita Olsdotter innan Olof avled endast 39 år gammal. Hans sista
hustru Maria dog är 1743 och sex barn
blev föräldralösa. Minstingen Brita var
drygt wå år gammal.
Det är nu jag tillgriper den där rekom-

mendationen att byta familjegren for
att komma framåt i min forskning.
Eftersom jag hade kyrkböckerna från
Hallsta by framme, så beslutade jag att

flytta över efterforskningarna till Stina
Andersdotter. Hon var alltså född 1746
i Östergården. Hon var äldsta dotter till
unge (1) Anders Andersson och Anna
Jönsdotter i en syskonskara på sju.
När jag år se att Stinas foräldrar avlider
1772, \eslutar jag mig för att kopiera
Hf lor hela Hallsta by. Sedan kunde jag
i lugn och ro se efter vem som bodde i
de olika gårdarna i byn. Jag koncentreo

även reda på namn på de Personer som
Forskar på samma personer som iag gör.
Flest "träffar" hade jag med en kvinna
i Uppsala. Vi forskar båda på Lars Olsson, Stina Andersdotter, Anna Jönsdotter och Anders Andersson.
Jag tog kontakt med forskarkollegan i
Uppsala lor att se om hon kunde leda

mig vidare i sökandet efter den foräldralöse Lars Olsson och hans syskon.

Telefonsamtalen med Uppsala ledde så
småningom fram till att vi båda hade
dragit åt samma håll med Anna Jönsdotter och Anders Andersson- Där har
vi samma anor. Hon berättade också att
hon hittat en hemsida på internet, utlagd av en familj Hellqvist. Där {inns
också Anders Andersson med, men där

heter hustrun Anna Jacobsdotter till
wv\^/v.aroslana.se

Exempelvis angavs fel floräldrar till Stina Andersdotter, fel födelsetid för Lars
Olsson, Nils Ersson angavs vara född i
Tillberga och hans barn hade fel efter-

namn. Många fer födelseorter var fel
o.s.v. Det här understryker verkligen
vikten av att kontrollera AILA uppgifter man år i andra hand och endast lita
till det man själv far fram i lq'rkböcker
och andra originalhandlingar.
Det hade ju varit roligt med lite draghjälp från utomstående men som ordspråket säger -"själv är bäste dräng"gäller mer än annat i släktforskningen.
Monica Holmgren
Vad åir DISBYT?
DISBYT är databasen som ger dig

möjlighet att söka efter dina föråder.
Du fär också möjlighet att knyta
kontakt och byta uppgifter med andra
släktforskare som forskar på samma
personer som du!

10,1 miljoner poster!
DISBYT är uppbyggd

av DIS-

medlemmar, som har skickat in utdrag
från sina släktforskarprogram. Varje post
innehåller uppgift om namn, ftirsamling
och årtal for händelser som fodd, gift
och död, eller annan händelse.

I databasen finns en 10O-årsgräns. Det
vill säga inga uppgifter yngre än 100 år
tas med, om personen kan vara i livet.
För avlidna finns en 25-årsgräns.
Uppgifter yngre än 100 år kan tas med

om personen avled för mer an 25

är

sedan.

Databasen är en andrahandskälla där
varje medlem själv ansvarar for det
material som denne bidragit med-

www.dis,se
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Antavla över
Anna Maria Andersso NS
morårs mor

MARTEN Larsson
Född 1665-03-12 i Österby, Kumla (U)
Död 1710-05-07 i Hallsta, Romårtuna (U)

OLOF Mårtensson
Född l7oz i Hallsta, Romårtuna (U)
Död 174l-06-04 i Hallsta, Rornfartuna

ANNAJansdotter
Född 1666-04-.. i Norrgården, Hallsta, Romårtuna (U)
Död enl hfl 1759 i Hallsta by
IARS Olsson
Född 1739-06-15 i Hallsta, Romfartuna
Död i8l9-10-30 i Beiby, Tillberga (U)

(I--I)

PER Mattsson
Född 1671-02-12 i Myrby, Romårtuna (U)
Död 1748-05-05 i Häradssveden, Kumla (U)

MARIA Persdotter
Född 1711-lo-23 i Häradssveden, Kurnla (U)
Död 1743-11-15 i Hallsta, Rornårtuna (U)

BRITA Olsdotter
Född 1676-l l-19 i Norruna, Romfartuna (U)
Död 1741-06-15 i Häradssveden, Kumla (U)
STINA Larsdotter
Född 1782-01-25 i Råcksta, Tillberga (U)
Död 1851-10-15 i Alfsta, Tillberga (U)
ANDERS Andersson
Född 1687-02-06 i Hallsta, Romfartuna ([J)
Död I752-O5-11 i Hallsta, Romårtuna (U)
ANDERS Andersson
Född l7o7-lo-27 i Hallsta, Rornårtuna (U)
Död 1772-03-02 i Östergården, Hallsta,

MALIN Ersdotter
Född 1682-ol-22 i Hallsta, Romfartuna (U)
pöd 1727-l1-02 i Hallsta, Rornfartuna (U)

STINA Andersdotter
Född 1746-09-30 i Hallsta, Romårtuna (U)
Död 1827-01-30 i Rebro, Tillberga (U)
JÖNS Ersson
Född 1687-08-21 i Flängan, Norberg (U)
Död 1756-06-26 i Gås1ö, Norberg (U)

ANNAJönsdotter
Fijdd 172l-04-21i Gäsjö, Norberg (U)
Död 1772-08-16 i Östergården, Hallsta, Romfartuna (U)

Upprättat av Monica Holmgren, doterdotter till
Anna Maria Andresson
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KERSTIN Ersdotter
Född 1683 i Livsdal, Norberg (U)
Död efter 1774 troligen i Gäsjö, Norberg (U)
www.arosrana.se

Ridö, Fogdö
och familjen från Carlshem

li{i:i
på bryggan. ovriga per-

kiol
cart Andersson skluter ut ekan från stranden vid Futterö fiskarbrygga. Hustrun Anna i mörk
vi
årorna'
Erlcsson
Oscar
make
btivande
Etnas
och
soner är okända. Eventuettt sitter fiskardrängen

Min farfars far, Carl Johan Andersson,
i Helgarö socken på Fogdö
Södermanland. Konventikelplakatet

Foddes 1859

i

upphävdes året innan Carls fiodelse,
men dess anda levde kvar länge' Carl
och hans familj fick på ett påtagligt sätt
uppleva hur rädslan for "villfarelse i religionen" kunde få människor att agera.

Carls föräldrar hette Anders

son och blev slottsfiskare under Fullerö.
Anna var dotter till trädgårdsmästaren
på Fullerö Johan Ericsson och hans andra hustru Brita Helena Valin, som va-

Sr)'vsonen Carl Gustaf blev trädgårds-

rit

husa på slottet. Johan Ericsson dog i
tuberkulos när Anna var fem år och de

gårdsmästare påTidö innan han etablerade sig i Västerås 1913. Dottern Anna

yngre syskonen Amalia och Alfred fyra
och tre.

var också hon en duktig odlare och det
visade hon med besked både vid Fullerö Fiskars och senare vid Carlshem.
Systern Amalia dog ung, också hon i

Peter

Andersson och Johanna Larsson. De

Halvbrodern Carl Gustaf från Johans
första gifte hade nyss konfirmerats. När

bodde på LundtorP nära Björsund
när Carl foddes, flyttade till Långskär Johan kande att han inte hade långt
utanftir Ridö som torpare och fiskare kvar lät han bygga en stuga på ett rum
l376-1885 och sedan tillbaka till Björ- och kök och vindskammare åt sin familj
sund igen, men nu till Lugnet. Efter nära Fullerö fiskarboställe, där Britas
Carl fioddes barnen Wilhelm' Gustaf, bror Per hade fisket. Brita forsör.ide sig
med atr ta hem wätt Från
Johanna (Hanna), Emil och Oscar. och barnen
hon odlade frukt, blomoch
Carl och brodern Wilhelm arrenderade Västerås
tillsammans fiskevattnen, som hörde mor och grönsaker, som hon sålde På
till Långskär vid Ridö under några åt torget i staden. Hon bröt själv stubbar
men 1887 fortsarre Wilhelm ensem, fcir
Carl gifte sig med Anna Matilda Ericsa

och planterade fruktträd och fick Hushållningssällskapets medalj l-or odlarf it.
www.aroslana.se

dräng på Fullerö och så småningom
egen trädgårdsmästare. Det blev också
sonen AlFred, som bland annar var träd-

tuberkulos som ladern.
Men nu var det alltså dags fior bröllop
mellan Carl och Anna, året var 1887

och Annas bror Aifred hade skaffat
kamelior till brudbuketten. Carls bror
Emil gick enligt famil.ietraditionen till
Dingtuna ftir att hämta brudkronan till
sin blivande svägerska, kanske fanns det
ingen sockenbrudkrona i Barkarö.
Carl arrenderade Fullerö fiskevatten
och paret bosatte sig i fiskarbostäl-
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Familjen från Carlshem. Sittande frän vänster Anna, Ruth, Eveft och Carl.
Sfående Hugo, Elna, Fridolf, Evert och Astrid.

let nere vid sjön. I stugan fioddes åtta
barn: Edith 1888, Hugo (min farår)
1889, Elna 1891, Astrid (som bara
levde wå veckor) 1893, en ny liten Astrid 1894, Fridolf 1896, Evert 1900 och
Ruth 1902. Carl skötte fisket med wå
drängar tills sönerna blev stora nog att
borla h;alpa till. En eller ett par pigor
hjälpte till i hushållet. Stugan ersattes
efter några år med en nyare och bämre
bostad. Familjen var erkänt gäsdri och
det fanns alltid mat och husrum framfor allt for öbor som hade ärende in till
åstlandet.

Man hade ofta öbarn inackorderade
ltjr att de skulle kunna gå i skolan i Barkarö. De egna barnen artade sig ganska
väI. Äldste sonen Hugo gick till sjöss
som jungman på en skuta från Roslagen. Äldsta dottern Edith gick påTärna
folkhögskola och den näst äldsta, Elna,
skickades till släkten i Eskilstuna lor att
lära hushåll hos "moster Karin" Larsson
som var syster till Carls mor Johanna.
Karin hade matserwering och brödbutik, men var också söndagsskoilärare
och en berydande kraft i Eskilstuna
baptistforsamling. Elna gick med i församlingen och återvände hem 1907 åst
besluten att starta en söndagsskola, fiir
någon sådan fanns inte i Barkarö.

Det stora arbetsrummet på

Fiskars

lorsågs med träbänkar på bockar. Carl
hade ett par år tidigare köpt en kam-

marorgel och Elna hade lärt sig spela
hos skolläraren. Hela familjen, men
framflir allt mamma Anna, var ganska
Arosiana 2OO5-2

kyrksam och var goda vänner med den
tidigare lcyrkoherden Wahlström och
hans döttrar. Hela traktens barn böriade gå i söndagsskola hos Elna på Fiskars
och baptister från Västerås-forsamlingen kom ut och höll predikan.

baptisterna skulle få en samlingslokal

i

Barkarö, eftersom många där hade
gått med i församlingen. Så \yrkoherden, som helst hade sett att åmil-

jen {tirsvann ur socknen for gott, fick
dem istället som närmaste grannar till
kyrkan. Och traktens barn fortsatte att
gå i söndagsskolan hos Elna, fast nu
på Carlshem som gården döptes till.
Hela åmiljen Andersson lät döpa sig
till baptister. Det blev ett hårt slit ltir
Carl och Anna att sätta det nedgångna
jordbruket i stånd. För att hjälpa upp
den ansträngda åmiljeekonomin startade Anna ett gårdsbageri med hjälp av
Carls bror Gustaf, som var bagare i Hällestad i Östergötland. Under flera år for
hon på lördagarna in till Västerås för att
sälja bröd och trädgårdsprodukter. Hon
planterade mängder av fruktträd och
bärbuskar, inspirerad av mamma Brita.
"Fiskarmormor" lämnade sin lilla stuga
vid Fullerö 6rygg lor att folja med dotter och svärson till Carlshem. Det blev
bara lor wå månader, sedan doq hon i

hjärnblödning.
Greve Cronstedt var till en början välsöndagsskolan och
han brukade låna ut en lokal uppe vid
slottet till söndagsskolfesterna, som
drog ganska mycket folk. Men Barkarö

villigt inställd till

fick en ny kyrkoherde som inte uppskattade frilcyrkofolk. Han blev orolig
ör att församlingsborna skulle frorvillas i tron och utövade påtryckningar
på greven. Våren 1910 sades Carl och
Anna upp till flyttning inom ett år.
Carl tog uppsägningen hårt. Han var
över de femtio och Anna bara ett år yngre, huset var tjänstebostad och de skulle

alltså forlora både hem och inkomster
i samma svep. Men goda vänner skyndade till familjens hjälp och man köpte

in en {tirållen gård strax intill Barkarö
kyrka. Gården var på 30 tunnland åker

och lika mycket hag- och skogsmark.
De tidigare ägarna var gamla och orkeslösa, jord och byggnader var svårt
vanskörra och bosradshuser närmast ett

ruckel.

Inom ett år stod där en ny och fin
gård. lngenjör Slagbrand var fioreståndare

liir

baptistförsamlingens söndags-

i Vdsterås. Han ritade ett nytt
bostadshus och gav Carl och Anna ritningen i present. Tänken var också att

skola

www.arostana.se

Med tanke på att kyrkoherden satt
som ord{örande kan det verka märkligt att Carl Andersson blev ledamot
av både skolråd och kyrkoråd, men det

blev han ganska omgående efter flytten
till Carlshem. Carl hade rykte om sig att
vara både driftig och rejäl. Så småning-

om försonades han och kyrkoherden
efter en speciell händelse der kyrkoherden var ganska illa ansatt, men där Carl
tog hans parti. Och samarbetet i kommunala frågor lär ha varit ganska gott,
trots allt. Min farår Hugo var 22 är når
familjen fick lämna {iskarbostället. Han
hade gjort rekryten i flottan och sedan
seglat med olika lastfarqvg på England,

Frankrike och Östersjöländerna. Nu
behövdes han hemma och skickades till
Tomta lantbruksskola, där han bland
annat lärde sig köra Munktells florsta
traktor, ett monster på tolv ton. Förmodligen var det inte med någon större
glädje Hugo satte plogen i jorden. Han

gillade sjölivet bättre och framfor allt
maskiner och motorer.
Edith hade gift sig med sysslingen Erik
Andersson och flyttat till Norberg, där
de hade både frisersalong och pensionat. Systern Elna hade haft sällskap
med åderns fiskardräng Oscar Ericsson i nio år när de gifte sig det ftirsta
o

krigsåret. De flyttade till Västerås och
Oscar blev så småningom handelsman i
Eskilstuna. Näst äldste sonen på Carlshem hette Fridolf. Han hade god hand
med de tre hästarna och de åtta korna
och tanken var vdl att han skulle ta över
jordbruket när han hade åldern inne,
men det blev inte så. 1915 fick han och
den fyra år yngre brodern Evert difteri,

tillsammans med en Ridö-pojke som
var inackorderad i Carlshem. Alla tre
överlevde, men Fridolf var svårt angripen och fick ligga länge på lasarettet.
Där fick han så mycket serum (penicillin ånns ju inte då) så att han blev fforlamad och när han äntligen kom hem
fick han lära sig att gå på nytt. Han
blev aldrig fri från sin svåra hosta men
klarade ändå sin värnpliktstjänstgöring
i Uppsala året därpå. Efter värnplikten

att klara navigationsskolan måste man
kunna mer matematik än vad som lärdes ut i Barkarö skola. Kvar i Carlshem
fanns lillasyster Ruth, som ville bli lärarinna. Astrid hade plats i hushåll från
1913 dlls hon gifte sig1926 och Evert
arbetade i olika jordbruk innan han
gick på lantmannaskolan i Kolbäck.

När Fridolf hade dött fick Hugo ställa
skeppardrömmarna på framtiden. Till
en början cyklade han eller tog skjuts
ut till Carlshem så ofta han kunde för
att hjälpa {<iräldrarna. I början av 1919
foddes min far och uppkallades efter
sin döde årbror Fridolf. På sommaren
samma år fyttade Hugo och Elin ut
till Carlshem. De skulle bo på nedervåningen bredvid samlingslokalen och
Carl och Anna flyrtade upp i lägenhe-

fyraårige Lasse som hade lekt med tändstickor. Ladugården var dåligt florsäkrad
och det var dyrt att bygga nytt, men en
ladugård måste man ha. Den byggdes
vid sidan av allt annat dagligt arbete. I

Ridö
Evert och Ruth arrenderade Ridö

gård, som var öns största jordbruksåstighet. De blev kvar där tlll 1947 dä de

fyttade till Oxnö med barnen, som då
hunnit bli sex, firra söner och wå döttrar. På Oxnö finns en stor kastanj som
ursprungligen är från Carlshem. Ruth
ville ha med sig ett ungt kastanjeträd ut
till Ridö. Där planterades det på Ridö
gård och växte under dryga tjugo år.
När familjen skulle fytta in till åstlandet 1947 ville Ruth ha med kastanjen
fast alla sa att det var helt omöjligt att
flytta ett så stort träd. Men det lyckades
och kastanjen lever fortfarande.

Hugo och Elin samt Carl och Anna

ten ovanpå.

slog sig ned i Oppgården, som från början var en arbetarbostad till Ridö gård.

I Carlshem bodde familien Andersson
i sammanlagt 15 år från 1911 och man
blev rätt många till sist: Anna och Carl,
Hugo och Elin med barnen Fridolfl
Margareta och Bengt. I övervåningen

Carl började fiska igen och Anna hjälpte till med hushall och barn, men hon
levde bara tre år efter fytten till fudö.

fortsatte han arbetet hemma på gården.

Han har lämnat efter sig ett par dagböcker från 1916 och 1918, mycket
samvetsgrant forda med anteckningar
varje dag. Måndagen den 17 juni 1918
finns en notering om att Fridolf gått
brandvakt for ladugården har brunnit.
Det var Ediths söner sexårige Olle och

På

bodde också yngste sonen Evert med sin
hustru Ruth Kullgren och deras wå barn
Bertil och Ulla. Lillasyster Ruth gick på
seminariet i Västerås l9l9-1920, sedan
fyttade hon som 18-årig nybliven småskollärare

I

till Hdlsingland.

mars 1926 lastade Carlshemsborna

slutet av september lade Fridolf golv i
ladugården och så var hela gården ny-

alla sina ägodelar på slädar och spände
för hdstarna. Flyttlasset gick över isen

bvggd.

tlll n.1..
r{oo.

.ll

Hon fortsatte också odlandet och planterade fruktträd och bärbuskar samt en
syrenalld som fortfarande finns kvar.
Och Hugo fick äntligen sin skepparexamen. Han skaffade ångslupen Märta
och körde passagerar- och fraktfart på
Mälaren. l93l fioddes yngste sonen
Åk..

I

februari 1932 skulle Hugo till-

sammans med sin kusin Anders från

Björsund och några fudöbor bygga

en

Den 9 oktober 1918 har han skrivit
"Insjuknat, legat hela dagen". Den 10
och 1 1 står "legat sjuk", sedan upphör
noteringarna. Det var spanska sjukan
som nått Barkarö och Fridolf dog den
15 oktober. Mamma Anna blev vithårig den månaden enligt yngsta dottern
Ruth.

Mina farforäldrar hade gift sig vintern
19 17 . De möttes i ungdomsforeningen
Hoppet, där många av Barkarö-ungdomar var med. Farmor hette Elin Pettersson och var från Eklunda.

Farfar Hugo gjorde ett nytt utbrytningsfforsök från jordbruket när Fridolf
avslutat militärtjänsten. Han rog arbete
som utkörare åt Hakonbolaget och han
och Elin bodde inne i Västerås. På fritiden läste Hugo geometri och matematik på Tekniska skolan. Drömmen var
att bli skeppare på egen skuta och for
10

Min farfars syster Astrid til! vänster och Ruth till höger miölkar i en av Carlshems hagar. De smä pojkarna är systern Ediths poikarLasse och Olle. Kvinnan
heter Hetga Larsson och mannen är Knut Pettersson frän Gotö.
www.arosrana.se
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brygga

vid Kasholmen på södra Ridö.

Man slog ned stockar genom isen som
bryggpålar. Hugo bar bakändan på en
stock, när han halkade och fick huvudet i kläm mellan den tunga stocken
och isen. Han spräckte skallbenet och
blodde ur näsa, mun och ögon men var
fortfarande vid medvetande när de bar
hem honom. Min år minns att han sa
'Jag lever". Farmor frorband honom så
gom hon kunde och han kördes omgående med häst och släde in till Västerås,
där han svävade meilan liv och död ett
bra tag. Han repade sig så småningom,
men hade nästan helt förlorat synen
och han var svårt medtagen under det
forsta året efter olyckan.
Min år gick sista året

i skolan, men
vårterminens skolgång blev det av naturliga skäl inte mycket med. Ångslupen ånns kvar och på hösten återupptog man fraktfarten. Några regelbundna
passagerarturer kunde det inte bli tal

om längre. En granne ryckte in som
min då l3-årige far blev
maskinist. Det gick under ett par år,
men 1934 fick man ge upp. Pappa fort-

Förutom transporterna fiskade han,
i skogen och höll på med allehanda snickerier. Men utan farmor
hade han inte klarat sig, det var hon

satte då som kock/jungman på en Ridöskuta som gick mellan västmanländska
bruksorter och Stockholm. men det är
en annan historia.

som fick vardagen att fungera.

skeppare och

Hugo repade mod igen och trots att
han bara hade tjugofem procents syn
kvar byggde han en större motorbåt
1935. Hanwerket satt i fingrarna. Med
motorbåten körde han transporter åt

arbetade

Gammelfarår Carl dog 1943, 84 är
gammal. Då han begravdes saff lryrkoherden i en bänk i sin egen kyrka
medan baptistflirsamlingens pastor fiirrättade jordPåstningen. Kyrkoherden
hall dven tal vid graven och lade ned en
krans från kommunen.
Elin och Hugo bodde kvar på Ridö
1963.

till

bland annat Televerket och Domänver-

ket. Han hittade på Mälaren som i sin
egen ficka och såg väl så m,vcket som

Marianne Kindgren

han behövde. Grövre ftiremål som passagerarbåtar och vedskutor kunde han
alla åll urskilja. Mig veterligt råkade
han aldrig ut For några olyckor på sjön
under alla år han och farmor Elin bodde på Ridö.

i

CarlAnderssons barn
Carl Andersson

1859-r943

gift 1887 med
Anna Ericsson
1860-1929
Barn

Astrid 1893-1893
Fridolf 1896-1918
Ruth 1902-1977
Edith 1888-1964
gift med

Hugo 1BB9-1980
gift l9l7 rned

Erik Andersson
rB85-1949

ElinPettersson

rB87-r976

Elna 1891-1955
gift med
Oscar Ericsson
rBB5-r944

Astrid 1894-1950
glft 1926 med
Axel Segerström
1BB5-1950

Evert 1900-1964
gift 1922 med
Ruth Kullgren
rB97-1960

Barnbarn

Brita 1910

Olof

1912

Lars l9l4
Brita 1916
Per 1920
Anders 1927

Fridolf 1919
Margareta 1920
Bengt 1922-1997
Ake 1931

Ingegerd 1916
Birger 1919-1984
Gilbert 192l-2003
Hans 1925
Siv 1929-2005
Estelle 1933

Karin 1931
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Sven 1927-199I

Inez 1929
Betty 1932-1998

Bertll1922-1986
Ulla 1923
Karl-Axel 1926
Hans 1928-2005
Ingrid 1931
Lars-Erik 1934r995
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En hä lsn ing frå n en a nfader
Den här lilla berättelsen, som handlar
om Ollas Pers lagård i f?iboden Forsbodarna, ånn min mor på en papperslapp
i fäbostugan f,or många år sedan. Det är
skrivet med blyerts men stilen är vacker
och rydlig. Där ånns också ett litet brev
med en vädjan om {tirskott från en indelt soldat.

När jag bygdes hostade sbogen ingenting,
så storJiirändring har shett på 40 år. Penningrähningen rir Järändrad från riksdaler sle;ll;ng och runsrycken till rihsdaler
och öre och nu är det sista året som gamla

Gamla mynt och mått

uihter och mått får begagnas. Måtterna
har uarit tunna, fiärding och least fir tor-

daler riksmynt = 100 öre.
Vår nuuarande krona ersatte ribsdalern
år 1873.

rA uaror. De uåta banna, stop, huarter och

jungfru, som till minnes

"Mitt namn är fi)hus. Jag uppbygda
omlering året IB20 au min husbonde Ollas Per Mattsson i Fors, då ett dagsuerke
betahes med 36 sbilling eller l6 skilling

med kost. År 1843 flyttades jag hit på
en suag grund och tåchtes med granbark,
så att jag på de 23 åren har farit mycket

illa,

men

på nedanskriune år är mitt tah

mycbet betydligt reparerdt och grunden
något firbättrad, fast nåuret rir 3 gånger
dyrare än når som jag fuggdes, ty då hos'

År IB55

I2

runstycben

inJiirdes decimalsystemet.

I

rihs'

För torra uaror:

I

tunna = 146,5 liter

Forsbodarna den 6tejuni 1862

I

f årding -- 18,32 liter

Ollas Per Persson i Fors

I

Jag hade lust att slzriua mlchet mer, men
tillfiille och tid medgiues icke. 40 år äro
Ji;rflutna sen storshifiet och shogen har ej
bliuit delad i Forsbodarnafirrän nu."

För uåta uaror: I hanna = 2 stoP
1 stop = 4 kuarter = 1,3 liter
I kuarter = 4 jungfrur/jumfrur --

hast (rt;r

fsb) = 4 s4tcken

32,7 cl

l jungfru/jumjiu = 8,IB cl

l2 shilling och nu 36 Ollas Per Persson i Fors, Djura lzapellf;r'
shilling, en timmerstocb lika mycket och samling i Leksand, uar min morfars far'
ett dagsuerke utan l?ost I rihsdaler 50 öre far. Hanfoddes IBI0 och dog 1880.
eller med host 83 eller 93 öre till 100 eller
ribsdaler jämnt.

rihsdakr = 48 skillingar

1 sbilling --

upptecknades.

tade ett pund nåuer

I

I

Källor: Bra böcbers lexikon
Gamla Mått ocb Vihter

Gun Sablin

Några latinska ord

Mera mått

Släktjakten

Famn

aetas = ålder

Måttet från långfingerspetsen

på vänster

conjugati = vigda

hand till höger hands långfingerspets då
båda armarna är utsträckta så långt som

ejusdem

möjligt

filia = dotter

Aln

filius = son
ibidem (ibid, ibm) = på samma ställe

Längden från armbågen till

=

samma daglmånad

lillfingerspetsen
mater = moder
morruus = död

Fot
Denna bok innehåller ett 5O-tal artiklar

Längden från hälen

som journalisten Roland Classon
tidigare publicerat i Helsingborgs
dagblad. De beskriver forskning som

stortån

märkl iga människoöden
eller ger tips om var man hittar nya
källor. Hur Beach Boys svenska rötter

klargjort mån

ga

till

spetsen av
natus = lodd
nomen = namn

Tvärhand
Bredden över handens f'ra fingrar

obiit = dod
parentes

-

fioräldrar

Fingerbredd

ett finger, vanligen

upptäcktes, hur forlovningsringen
från Titanic upptäcktes eller hur Dag
Hammarskjölds släkt såg ut, för att ta

Bredden över
långfingret

renarus = pånyttfodd, dvs döpt

några exempel.

Enligt gammal uppåttning skall en
människas hela längd motsvaras av
Foljande kroppsmått: I famn, 3 alnar, 6

testes = faddrar
ut suPra = som ovan

fot, 18 rvärhänder, 72 tum

uxor = hustru
cum uxor = med hustru

Boken har dven distribuerats som extra

bonus

till de som prenumererat

Släkthistoriskt Forum under 2005.
Finns att köpa via Förbundet på

på

pater = fader

www.genealogi.se

Medlemspris: 95 kr
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Att tyda äldre texter
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Den ryska stilen är grunden ftr 1600- och 1700-talens texter. För att kunna tolka dessa texter är det därfor nödvändigt att
man som släktforskare åtminstone har en elementär kunskap om den tyska stilen. Vi avser att i kommande nummer av
Arosiana ha med en text med lösning {tir att stimulera till vidare studier. Kan man ryda dessa texter så år man tillgång till
mycket information om sina anor. Det {inns fera bra läroböcker, som också passar ft)r självstudier. Föreningen har även
köpt in en CD med övningar i handskriftsläsning. Se annan plats i denna tidning. Här kommer den forsta övningen som
är hämtad från Skinnskattebergs dodbok F:1 for är 1740. Personalier finns i många av kyrkoböckerna i Bergslagen och kan
innehålla uppgifter som annars är svåra att finna. Lycka till. Övningen framtagen Ingemar \Widestig.
Svaret finns på sidan 20

Norsk släktforskning
Grattis alla släktforskare med
anknltning till Norge. Häromdagen
öppnade det norska Arkir,verket upp
en rad nya digitala tjänster. Sedan

Gästerna

i

pensionatet svarar ltir

Norrmännen är bara att gratulera, säger

i

kvaliteten och har också full äganderätt

ordfiirande

förbund. Ted Rosvall.

länge har norska forskare haft tillgång

till sitt material. Digitalarkiver svarar
i sin tur flir att materialet har ett
användarvänligt gränssnitt och ett

till folkräkningarna 1801, 1865, 1875

gemensamt söksystem.

och 1900. Gratis också de. Nu kommer
också de norska kyrkbOckerna

i digital

form. Intressant är, att man i Norge
väljer att srarta i nutid och gå bakåt!

Arkirverket tillhandahåller wå
funktioner - Digitalarkivet och Digitalpensionatet. Det senare innebär att
det norska Arkiwerket öppnar upp
{ror bidrag från privatpersoner, fforetag

Riksarkivarien i Norge påpekar att
det för dem är viktigt att arkiven blir
tillgängliga {tir stora brukargrupper.
Digitaliseringen har varit igång sedan
1998 och visar på ständigt ökande
användarnytta.
För oss svenskar är det lite lorvånande

Särskilt intressant är, att man

i

Norge

har valt att erbjuda allt gratis fior
att kunna sprida materialet till så
stora samhällsgrupper som möjligt.
Samhällsnyttan är uppenbar och något

fiir de svenska politikerna att ta till

sig.

Utdrag ur Förbundets nättidning Rötter
www.genealogi.se

att uppgifter så sent som 1940talet är tillgängliga i skannade

och institutioner utan{tir de oificiella
arkiven. Arkivet erbjuder även den

originaldokument. Dessutom finns en

tjänsten gratis!

i oensionatet.

Arosiana 2OO5-2
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rad intressanta digitala arkiv och böcker
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Irsta kyrka
som {tireställer Kristus i Getsemane,
..
|
r '. t
f nvrgcles | /4/ ocn ar sKanKt av \-arl
Cronstedt på Gäddeholm. Till vänster
I

om altaret finns ett gravmonumenr över
Nils Knutsson Posse, och ovanfror detta
hänger 3 begravningsvapen. Predikstolen är gjord av Jonas Holmin i Kolback
1806, och på den står ett timglas från
1736.
I raket hänger 6 ljuskronor i mässing

tillverkade 1651 till 1977.1 tryggt l-orvar i sakristian finns mycket kyrksilver
och många fina mässhakar. Det mesta
är skänkr av olika donatorer från bland
annat Kusta, Hagbyholm och Gaddeholm. Stigluckan upp{-ordes 1935
och bekostades av greve Lewenhaupt
på Gäddeholm. En ny orgel inköptes

r975.
Den dldsta delen av Irsta (vrka var av
romansk typ och har daterats till 1200talet, men troligwis ånns en tidigare av
trä. Ett srycke in på 1300-talet byggdes
kvrkan till österut, varvid det gamla koret revs. Byggnaden fick på så sätt sin
rektangulära form. Tornet bibehölls
och finns kvar än idag. Kyrkans murar
är uppltirda av gråsten med tegel i portaler och ltinsteröppningar. Från början

har interiören haft tr:ivalv. De nuvarande stjärnvalven av tegel inslogs vid
mitten av 1400-talet. I samband med
tillbyggnaden tillkom sakristian i nordost. Vapenhuset är av senare datum och

torde ha tillkommit i slutet av 1400talet. Portalen mellan vapenhus och
långhus är rundbågig, hög och avsmalnande uppåt. Den har alltså bevarat sin
romanska stil från 1200-talet.

I

portalen sitter en dörr från 1400talet, gjord av furuplankor. Det lågt sittande stocklåset är lorsett med en smidd

portring. l)ekoren accentuerar att det
ondas makt inte slipper in genom lqrrkdörren. Runtomkring portringen {inns
ett beslag av järnsmide med liljestänglar. rosor. blad och små drakhuvuden.
Dörren hålls samman av kraftiga järnstänger.

Aren 1747-50 lät friherre Carl Cronstedt på Gäddeholm uppFora ett grav-

kor öster om kvrkan ftirbunden med
denna. Ingången till gravkoret är på
dess norra sida och över portalen ses
14

familjens vapen. Inne i gravkoret är nu
ett altare från 1600-talet och en gammal predikstol placerade. 1747 restaurerades hela kyrkan och 1781 byggdes
den nuvarande tornspiran. Hit flyttades
kyriddockorna som tidigare fanns i en
klockstapel.
Senare stora restaureringar skedde
1905 och 1970. Vid den senaste framtogs bland annat övermålade bilder från
1400-talet och igensattes ett stort runt

kinster med glasmålningar. Glädjande
nog så togs det åter upp I 994 och har
senare även fått bakgrundsbelysning,
så att det även framträder på kvällarna.
På bilden ovan syns {tinstret och hur

ut före 1747.
j"g på en murstock då

altare och predikstol såg

Bilden hittade

Kyrkskolan skulle utrymmas. T\'värr
till höger
om altaret som löd: "Se Guds lam som

övermålades en text på väggen

borttager världens synd." Den felstavade
texten läste jag

För ca 20 år sedan behövde korset
på tornet förgyllas, men det höll på att
sluta med en olycka, då helikoptern
som användes var nära att slå i rotorn
i toppen. Allt gick dock bra, men bladguldet flagnade snart av, så {tir några år
sedan fick man göra om arbetet, men
då användes en lyftkran.

För ett par år sedan kompletterades
lqrrkmuren med en nv kallmurad del
mot norr. På somrarna är kyrkan en så
kallad vägkyrka, vilket innebär att den
är öppen för besök och andakt alla dagar i veckan. Värdar finns som kan svara
på frågor och även bluder på ka{fe. Nu
väntar jag bara på att kyrkan far fasadbelysning, så att den framträder i all sin
prakt även under den mörka årstiden.
Suen Olby

Faktakälla: Irsta kvrka av Bengt Ingmar

Kilström.

då jag som barn
besökte kyrkan.
Det avbildade
altarskåpet från

medeltiden

res-

taurerades 1 930
och är nu placerat i tornrum-

met tillsamn-rans
med en dop{:unt
i kalksten lrån

1100-talet. Nu-

varande

altare

wvvw.arosrana.se
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Eriksson i Da rsbo, Skin nskatteberg, Västma
r
Mänga barnbarn.
La rs
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Lars Eriksson fodd omkring 1591 och död 1688, 97 är ganrn,al, finns med i många antavlor. Lars levde i Ö,rr.
Darsbo i Skinnskattebergs socken och var bergsman och nämndeman. Hans hustru var Elisabet Olofsdotter, död
1668. Han gifte om sig 1669 med änkan Malin Eriksdotter. Alla Lars barn loddes i forsta äktenskapet.
Att han finns med i många antavlor är inte så konstigt, eftersom han hade minst 10 barn. 10 barn som nådde
vuxen ålder, varav minst 9 bildade åmilj. Jag har i lcyrkbockerna hittat 60 barnbarn till Lars. Enligt personalierna
for Lars barn så skall det ha funnits minst 16 barnbarn ytterligare, alltså hade Lars totalt 76barnbarn.7 avLars
barn levde i Skinnskattebergs socken, medan ett levde i Gunnilbo socken och ett både i Heds och Skinnskattebergs
socknar.
Ett av barnen, Arna, är omdiskuterat vem hon egentligen gifte sig med. Jag anser att hon var gift i Gunnilbo med

Olof Hansson och fick 3 döttrar, Malin, Margareta och Elisabet, enligt fodelseböckerna. I
De 9 barnen till Lars, som jag ft;ljt, levde i medeltal drygt73 år och den 10:e (Daniel) levde då han var 50 år
enligt en domboksuppgift.
Nedan ftiljer Lars barn, deras Fodelse- och dödsår samt antalet barn som jag hittat. Inom 0 anger jaghur många
barn personalierna anger.

Namn
Erik
Olof

Född

Död

Barn

r63r

1719

8

Barn enligt personalier
(r2)

1634

1706

4

(4)

Iohan

r637

r690

9

(10)

Margareta

r638

17 17

7

(13)

a

Anna

1641

r699

)

Anqes ei

Sara

(r642)

t7)')

6

(7)

Per

r644

1723

11

(

Daniel

1,649

Levde 1697

Britta

r649
r652

1728

4

(6)

1724

8

(8)

Elisabet

Lars och några av hans barn finns med

13)

i Svenska Antavlor och där även några generationer bakåt i tiden.

1) I Dombok

for Skinnskattebergs bergslags häradsrätt 1712 312 står "Oluf Hanssons döttrar i Ostra Gunnilbo;
Malin, Margareta och Elisabet hafiver d. 5 sept. 1702 medelst deras morbröder Erik och Per Larssöner i Öfre
Darsbo deras formeliga kiöpbref på deras moders arfteliga åsta egendom dersammanstädes, hwarfore deras åder
af sine swågrar d. 2 juni 1679 opbudit 300 dl. kmt att dermed inlösa Eriks hustrus jordedel i Gunnilbo, hwilket
kiöp nu opböds--1 ggn'.
Några hävdar am det var Anna Larsdotter gift med Hans Nilsson i Lerkulan, Skinnskattebergs socken som är "rätt"
Anna. Anna skulle i så å11 inte ens ha fyllt 13 år då hon gifte sig med Hans. Hon finns med i fodelseboken.
Jag anser att det är Anna i Gunnilbo som är rätt Anna.

Källor: Kyrkböcker för Skinnskatteberg och Gunnilbo samt domböcker lor Skinnskattebergs bergslags häradsrätt
1697 och 1712.
Ingemar Widestig
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Forskare efterlyser
1.

Söker uppgifter om Brita Stina
LöÅ'dn född24.8.1825 i Simanbo, Kila
samt om hennes man. Jag är tacksam
for all informarion om deras anftider.
Täckar på forhand och vänliga
hälsningar.
Freddy Cevey
Salsta

Vattholma
0 I 8-350095 eller cevey@telia.com

EE
Vi har fatt en fråga från Karin
i Östersund som undrar

2. Söker Catharina Blom född iVästerås
r:;nt l73O-40. Hon ftider ett barn i

-3.

Stockholm 1763 urom äktenskap.
Om någon känner till henne är jag även
intresserad av att få veta vem hon gifte
sig med eller om det figurerar någon vid
namn Granlund med henne.
Min Anna Granlund är fiodd 1763 och
bor i Srockholm 1790.

vad man skall göra med alla gamla
porträttfotografier som man har ärvt
eller fått på annat sätt. Personerna på
korten är ju oftast helt anonyma.
Förbundets nättidning "Rötter" har ju
avdelningen "Porträtt$'nd", där man

Med vänlig hdlsning
Lena Ryddn
lena.ry@telia.com

Edvardsson

kan publicera bilderna och hoppas att
någon annan kan identifiera dem.
Har du några andra bra fforslag till vad
man gör med bilderna? Skicka ditt tips
till någon i sryrelsen.
Täck!

Släpp loss Din skrivkraft
Vi söker efter dig som vill bli tidningsredaktör tillsammans med vår redaktionskommitd. Du är den som formar tidningen
att den verkar inrressanr och läsvärd. Redaktionskommitdn hjälper dig att samla material, korrekturläsa m.m. Du får hjälp
med introduktion av programvara och tillvägagångssätt, men ser gärna att du har datorvana och kunskap i ordbehandling.
Dessutom år du ett kontaktnät med andra redaktörer lor olika släktforskarft;reningar runt om i Sverige. Om du skulle vilja
vera mer ta kontakt med vår ordfrorande Sven Olby 021-20494, E-post: sven.olbyphem.utfors.se

så

Till sist undrar vi om ni känner igen någon på kortet nedan, taget på nya vattentornets toppterass.
Fotot är ett r,rrkort frän 1953.
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SVERIGES DODBOK 3
(1947-2003)
Den tredje utgåvan av CD-skivan
Sveriges dodbok har nu kommit. Den
är utgiven av Sveriges Släktforskarforbund. Den omåttar en stor del av dem
som avled under åren 1947-2003.

Den utgör ett bra underlag {tir den
som t ex vill forska efter sina släktingar
som levt under 1900-talet.
Den väsentliga skillnaden mot Sveriges dödbok 2 år att åren 2000-2003
har tillkommit. Aren 1950-1970 har
till stor del kompletterats med namn
och andra uppgifter. Men fortårande
saknas namn för 20 o/o av dem som avled under dessa år. Dessutom har åren
1947-1949 tillkommit med ca 6O o/o av

gift, även om den är korrekt, och den
inte finns i registren så blir det givewis
ingen träff. Börja därfor alltid an söka
med ett åtal uppgifter ifyllda. Blir det
många träffar så utöka efterhand med
de uppgifter som du har om personen
du söker efter. Får du inte träffså ftirsök
på olika sätt.
*
Jokertecken (stjärna) kan användas
ftir att ersätta ett eller fera tecken.
En bra möjlighet är att använda söktabellerna, speciellt for församlingar och

kommuner. Klicka på rutan till höger
om "AB" och skriv i ftiltet längst ner
"snabbsök i listd' in den fiirsamline du

Ytterligare ett tips för att hitta fler
släktingar och/eller att verifiera uppgifterna, är att med uppgifterna i dödboken skaffa bouppteckningen. Bouppteckningar är en offentlig handling som
finns på Landsarkiven och kan rekvireras därifrån. Gå in på Rötters hemsida
och klicka vidare till Landsarkiven och

bouppteckningar eller Riksarkivets
hemsida. Där finns det formulär som
kan användas. Normalt räcker det att
ange namn, personnummer eller fiodel-

sedatum, dödsdatum, dödsfiorsamling

och kommun. Jag brukar

dessutom

ange att det räcker med dödsbodelägare

eller forsta sidan, om man inte vill ha
hela bouppteckningen. Vanligen kostar
det inget, men ibland kan Landsarkiven
ta några kronor i kostnad for kopiorna.

Det verkar inte finnas någon gemensam poliry for Landsarkiven. Boupp-

dem som avled under dessa år.

Ca 8000 personer som var skrivna i
utlandet efter juli 1991 ingår.

CD-skivan innehåller 4,7 miljoner
personer. (Version 2 innehöll 4,2 mil'toner personer, men många hade då inte

Svtrise

Slällforskat-

Sökmöjligheterna är desamma som
i tidigare version. Jag rekommenderar
dock en läsning av manualen även om
den är lite omåttande. Den beskriver

sätter väl igång att söka utan att ha öpp-

nat manualen, men en titt på åtminstone sökmöjligheterna kommer att spara
tid vid sökningarna. Det kan dessutom
lorklara varför man inte får träff.
Där finns också en listning av alla
de enskilda personer som gjort denna

CD möjlig och som deltog i projektet
"Namn åt de döda".
När många människor är inblandade

i ett projekt som detta, med många avskrivningar och möjligheter

till missfor-

stånd blir det ofelbart ett antal fel. Söker man påAndersson som ett ftirnamn

640 taffar, jag tror inte så
många hette Andersson i {örnamn.
(Samma sökning i Sveriges dödbok 2
gav 291 träffar, så det är inget nytt pro-

så far man

blem.)

För alla personer finns inte alla uppgifter i registren. Söker man på en upp-
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#ffimul

å r,rridn

namn.)

sökmöjligheterna och dessutom begränsningar och felkällor. Läs gärna
informationen under knappen "OM" i
den {tirsta bilden som öppnas. De flesta

t:'1' I

fri:hnd

Agnu Helfrrd

19t1ilft'-lliJ

Agnu furhud

t915[lt9.dt34

AgnuTrrrier
E*1. i ,*,""

l9[]t4t4-tT1

t dlI

lfi3dDd:7-t89[

iskarAgrru Rndu

l!t![1]d"i41t

l9[10jlJ.6ftd
".

Ira

lt0lLJi,t-ul i

nErrn

Prtbnson,Knui,!nu

Erx

ilJ4

il[d0 iiryiJrliiu

!id tiii?

1!tt.

l!rl3[[4-i]ti

Pettrnsul SrerrAgnu

söka i. Högerklicka sedan på fiorsamlingen och klicka sedan på "trafikljuset" längst ner till vänster då kommer
ditt val in i sökrutan. Flera alternativ
går bra att välja.
Sveriges dadbok 3 och CD-skivorna
Sveriges befolkning 1970 och 1980, ja

teckningar kan vara mycket givande {rir
1å fram slaktfarhallanden. Jag anser
att en bouppteckning kan anses vara en
originalhandling.
De CD-skivor som nämnts ovan finns
i {tireningens ägo. Se även sidan 23 i
denna tidning. De finns också på da-

även Sveriges befolkning 1890 är utmärkta att kombinera med varandra for

torn i släktforskarrummet på Västerås

vill

att hitta släkten.
Det är mycket viktigt att komma ihåg

att allt detta material är att

stadsbibliotek. De kan också köpas från
Sveriges Släktforskarförbund, se Rötters
hemsida.

betrakta

som andrahandskällor, som man alltid
ska försöka kontrollera med originalkällan. Att ange källan i dokumentationen är givewis viktigt, då vet man
ju varifrån uppgiften kommer och kan
värdera den. Det kan också någon annan göra som kommer att läsa det du
forskat fram.
www.aroslana.se

att

Rötters och Riksarkivets adresser

är:

wr,rw.genealogi.se

www.ra.se
Sammanstälh au Ingemar Videstig.
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Västerås stadshus
valtningsbyggnad, men de negativa
konsekvenserna av detta lorslag var så
dominerande att det snart ansågs omotiverat med en sådan ändring. Kvarteret Nestor var den bästa platsen både

vad gällde den centrala placeringen
{i,.

',i ,

och de stora tomtytor, som fordrades.
Två kvarter kunde här disponeras och
stadsarkitekt Sven Ahlbom ritade funk-

tionella byggnader med monumental
karaktär.
I byggnaden skulle beredas plats till
bl.a. stadsfullmäktige, drätselkammare,

stadskansli, byggnadskontor, kronokamrerarkontor, lantbruksförvaltning,
socialbyrå, pensionsnämnd och polisverk. ljtrymmen skulle även reser-
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veras för väntrum, kapprum, toaletter, telefonväxel, Iunchrum, bibliotek,
stadsmuseum, centralgarage och till
byggnadens skötsel hörande utrymmen. Magistraten och rådhusrätten ansågs kunna

utnyttja rådhusbvggnaden.

Drätselkammaren bifoll till alla delar
rådhuskom m ittdns lorslas.
Tre år senare, 1949, beslöt stadsfullmäktige att i princip godkänna florelig-

till stadshus i Västerås och
att uppdra åt kommittdn att utarbeta
fullständiga ritningar till första etapgande förslag

pen.

Sfadshusef. Foto: Håkan Holmaren

Historik
Vid mitten av 1800-talet, när stadens
rådhus byggdes, hade alla dåvarande
kommunallörvaltningar sina säten i
denna byggnad. Men redan mot slutet
av samma århundrade borlade ett behov
av större lokaler göra sig gällande. Olika
forslag om ändringar av lokalernas disposition framlades och kostnaderna beräknades uppgå till ca 1.000 kr.
Efter ytterligare ett tiotal år, närmare

bestämt 1906, tog magistraten ett nytt
initiativ till större ftirvaltningslokaler.
En ny ombyggnad och restaurering av
rådhuset ägde rum. Den inre utformningen av rådhuset, som skedde vid
denna restaurering, har i stort sett bibehållits. I samband med denna ombyggnad framlades även ett {rirslag att
genom till- och påbyggnad av rådhuset
erhålla erforderliga lokaler.
18

Rådhusfrågan fick emellertid vila ända
till år 1933, då den väcktes på nytt genom en motion i stadens fullmäktige,
som erinrade om rådhusbyggnadens

otillräcklighet For sitt ändamål och att
allt fer kommunala institutioner fytrade från rådhuser. Frågan om en gemensam byggnad for magistrat och
rådhusrätt samt den kommunala ftirvaltningen b<;rlade diskuteras på allvar
under de öljande åren.
Stadshusets placering och

utformning

jtr

per:

Etappl påbörjades 1953 och består
av en byggnad utefter Munkgatan.
Vid schaktningen ftir denna etapp påträffades lämningar efter det är 1244
grundade dominikanerklostret. Bygget

ftirdröjdes på grund av arkeologernas
utgrävningar

i

klosterruinerna. Inllytt-

ning kunde emellertid ske under december 1954. Byggnaden är uppford
i fem våningar med en golvyta om ca
2.700 m'.

1946 framlade rådhuskommit-

till

stadsfullmäktige ett fforslag om
uppftirande av en central förvaltningsbyggnad i kvarteret Nestor. Flera förslag om placeringar hade diskuterats,
bl.a. vid Stora torget. Eventuellt skulle
Stadshotellet kunna byggas om till för-

tdn

tio år
i
sex
etapatt å {?irdigt, skall uppföras
Stadshuset som beräknas ta över

wwwaroslana.se

Etapp 2 består av wå byggnader placerade vinkelrätt mot den forsta byggnaden plus en tredje byggnad, som tillsammans med etapp ett fullbordar en
fi'rkant, vilken bilclar "borggården". I
etapp wå ingår även tornet som når 65
m över marken.
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Här finns

Sveriges största klockspel,

som består av 47 klockor och omåttar
4 oktaver. Klockspelet är byggt i Holland och kan manövreras automatiskt
eller manuellt.
Denna etapp påbörjades i januari 1955

med grunden och källarvåningen. Vid
detta bygge hittade man resterna efter
en svartbrödrakyrka. Klostret och kyr-

kan hade ftrfallit efter Gustav Vasas
reformationsriladag 1527. Stora delar
hade också fått tjäna som byggnadsmaterial vid restaureringen av Västerås
slott. De arkeologer, som undersökte
platsen, gjorde ett stort antal fynd, bl.a.
drygt 3.000 skelett. Dessa skickades till
Stockholm, men har nu återkommit
och placerats i en krypta, som kan beskådas från Vasaparken. Inflltmingen

gården är utlord i glas.

För utsmyckningen har avsatts en miljon kronor. Nedan Foljer några exempel
på konswerken:

Entrdhallen pryds av ett järnsmide av
Birger Halling och Lennart Källström.
Samtalsrummets nordvägg har smyckats med en gobeläng av Sten Kauppi
som heter "Dansen i Aros". Öswäggen
i det angränsande galleriet berättar i

etapperna är ca 53.000 m3 och nettogolrytan ca 12.200 mr.

marmor klostrets historia. Väswäggen
upptas helt av Björn Evensens metallrelief "Fiskartorget". På borggården stod
tidigare Olle Adrins skulpturgrupp
"Borgarna", men den är nu fyttad till
Vasaparken. I gårdsportiken mot Vasagatan lyser Lage Lindells stora emaljarbete "Hamnen". En av väggarna i
drätselkammarsalen pryds av Erik Idars
"Pekunier", och Iängst ner i salen står
en Buddastaty. På fondväggen i stads-

Et"pp 3 som omfattar stadsfullmäkti-

fullmäktiges sessionssal sitter bildväven
"Det fria ordet" av Kajsa Melanton.

geflygeln utmed Fiskartorget, påbörjades i maj 196l och blev ffirdig vid års-

Något om stadshusets omgivningar

skedde sommaren 1956. Överbyggnaderna utforda i fem våningar kunde tas
i bruk successivt från och med våren
1958. Tornet blev f;irdigt vid årsskiftet
1959-50.
Byggnadsvolymen for de wå forsta

Fiskartorget har fiorvandlats från en parkeringsplats till en plats ftjr människor.
Fram{tir stadshuset har wå skulpturala

bibliotek samt lokaler för drätselkontor
och avlöningskontor. Så här långt har
bygget kostat över 20 miljoner kronor,

verk placerats. "Vindarnas groftd' av
Eric Grate och på en hög granitpelare
nära Munkgatan, Allan Runefelts "Tjuren" i guld. "Vindarnas grotta" har till
och med kommit ut på ett frimärke

inventarierna undantagna.

1976.

Et"pp 4var fårdig 1964. Denna etapp

Källor: Västerås stads hemsida och ett
specialarbete av Britt-Marie Johansson.

utgör en flygel utmed Vasagatan paral-

utva nd ra re
De festa släktforskare har någon eller
fera personer som emigrerat. Den nya

CD:n Emibas är då ett bra hjälpmedel.
Den omåttar ca rre fardedelar av alla
emigranter från Sverige. Totalt 6nns
I 093 000 personer på CD:n. För
Västmanlands län finns 16500 personer
med. För Stockholms stad, Norrbottensoch Uppsala län saknas det många. Den

{örste som emigrerade och är med på
CD:n emigrerade år 1783 och de sista
är från 1990-talet. Ca 900 000 fyttade
till Nordamerika. Många fy'rtade också
till Danmark och Norge. Uppgifterna

är

nästan uteslutande hämtade från
husförhörs- och utflyttningslängder.

Sökfunktionen är uppbyggd på samma
sätt som CD-skivorna Sveriges dodbok
och Sveriges befolkning. (Se artikeln om
Sveriges dodbok 3.)

D.

uppgifter man

far är: namn, födelsedata, fodelseort,
uwandringsdatum, uwandringsort,
destination, titel och civilstånd. Dessa
uppgifter finns för nästa alla personer.
Dessutom finns källan angiven med t ex
till sida i husförhörslängd.
Uppgifterna är en bra start ftir att forska
efter emigranter. Oftast anges enbart
landet dit emigranten fyttade, så om

hänvisning

skiftet \962-63. Byggnaden är uppford

i tre våningar, kälIarvåning och källare.
I {lygeln finns bl.a. stadsfullmäktiges
sessionssal, som upptar wå våningar
med åhörarläktare om ett70-al platser
i ett övre plan, representationslokaler,

Att söka

monumentalbyggnad, som ffor lång tid
framåt kommer att dominera stadsbilden och utgöra ett kulturminne. Byggnaderna är uppfiorda av betong och utvändigt kladda med granit och marmor.
Den södra byggnadens åsad mot borg-

man vill fortsätta efterforskningarna
måste man gå vidare till andra källor. En
bok som beskriver emigrantforskning är
"Emigrantforska, Steg ffor steg" av Per
Clemensson och Klell Andersson från
1996. Ytterligare information och tips
finns på Rötter.
CD:n Emibas finns nu i foreningens
ägo. Se sidan 23. Den kan också köpas

från

Sveriges Släktforskarförbund,se
Rötters hemsida
www.genealogi.se

lellt med etapp 3

Etrpp 5 är en byggnad som fiirenar
elverksbyggnaden med det egentliga
stadshuset. Den var Har 1971. Då var
byggkostnaden uppe i cirka 35 miljoner

Sammanställt au Ingemar Widestig.

kronor.

Et"pp 6 är det så kallade datahuset som
blev klart 1988.
Byggnadens konstruktion

och

den

konsr närl i ga ursmvckn i ngen

Stadshuset

har fatt karaktären av

en
1q
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Lösningen pä läsövningen
frän sid 13
Anna Mattsdotter ifrån Yttra Uggelforssen är
fodd uti Torrwalln d 24 aug. 1713. fadren
är Matts Jansson i Tårrwalln och modren
Barbro Andersdotter ibdm. ått den h. döpelsen,
Kunat wäl läsa i Book och lorstå sin Christendom, ständigt warit hemma, gift på
sitt 21 fir, med med Jacob Pärsson i Yttra
Uggelforssen; med honom liuf: samanlefwat i 6 åhr och blifwit wälsigna(dt) med 2
barn, som redan döde äro, warit
mycket siuklig i 3ne åhr af lungsotan
d 3 Apr: blef hon af håll och sting hårdt betagen, men den 6 Do Sachtmodel. afsommade
Sedan hon fort en gudfruchtig wandel i
(högra marginalen)
27 ähr
2 män
2 wekor

3 dag.
Några kommentarer:

Ibdm/Ibidem/Ibid/Ibm = därstädes är vanligt i gamla kyrkoböcker.
Ett - ovan{tjr en konsonant innebär att den skall tolkas som dubbel, se "afsommade".
En 0 innebär att man är osdker på tolkningen av ordet eller några bokstdver, se "wälsigna(dt)".
Av texten framgår att båda föräldrarna levde då Anna dog.
Det är inte ovanligt att samma namn stavås olika i samma text, se "Torrwalln".

Slä

ktforskni ngsnyheter frå n SVAR

Mantalsl:ingd er | 642 -182O
Skanning av Riksarkivets mikrofilmade
mantalslängder for perioden 1642'
1820 är snart avslutad. For närvarande
återstår enbart Skaraborgs län, {torutom
enstaka volymer på övriga län.

Anbyta rforum förändras
Nya regler och

konton införs

protokoil.
Dessa finns inte tidigare mikrofilmade.

Med hjälp av

bouppteckningsregister

En av de stora fforändringarna
år att användarkonton infiors på

lor Norrbottens län som finns på SVARs
hemsida kan man se för vilka personer

Anbytarforum.

som en bouppteckning upprärtars.

behövas

Ett kostnadsfritt konto kommer

Folkråikning l9O0

Skanning av material från kyrkoarkiven

lor perioden I 860-1905 har

nu

påbörjats. Det är främst fodelse-, vigseloch dodbocker som skannas for denna
period. Skanningen har påbörjats med
material från Vadstena landsarkiv.
Därefter kommer vi att fortsätta med
Uppsala landsarkiv.

Just nu arbetar SVAR med slutspurten

på folkräkningen 1900. Det
omkring 100 forsamlingar

i

återstår

fi.ra olika

län att publicerapå hemsidan. Inom kort
kommer en större uppdatering att göras
i databasen. När l900 års folkräkning
är komplett registrerad kommer den ut
som CD (Sveriges befolkning 1900).

Detta sker under nästa år.

Bouppteckningar - Norrbottens län
SVAR skannar bouppteckningar från
Norrbottens lan direkt från originalböckerna, huvudsakligen serien små20

Registrering av 1880 års folkräkning
har påbörjats och kommer att läggas ut
efter att 1900 års är komplett.

inlägg.

i

fortsättningen går det bra att
läsa inlägg utan användarkonto. Så
snart de tekniska ftirutsättningarna är
klara startar registreringen av konton,
med målet att de om några månader
Också

Kyrkoarkiv 1860-f 905

ftir den som vill göra

att

skall bli obligatoriska.

Rubriken "Ordet är fritt" på
Anbytarforum byter nu namn till
"Ordet är fritt om släktforskning".
Anbytarforum kommer därmed
att renodlas till att omfatta endast
diskussioner om släktforskning, vilket
är syftet med forumet. Problemet med
anonyma inlägg försvinner i och med
införandet av användarkonton.

www.arosiana.se
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Västerfärnebo

KALLELSE TILL AnSnnöTe

CD

Arsmöte 2006 kommer att hållas
torsdagen den 16 mars klockan 19.00
i Kyrkbacksgården, Västerås

Arsmöte med sedvanlig dagordning
och därefter en föreläsning om
Frälsn n gsarm6ns efterlysn n gsbyrå
av Helena Öberg
Anmälan senast 5/3 till
Larsowe Roman. tel. 021-358691.
i

i

Även Danmark har kyrkoböcker på nätet.
Vebsidan wrnrv.arkivalieronline.dk
startade 2002 med målet att alla danska

Nu går man i Danmark

dessutom vidare! Parallellt startar nu inskanningen
av kyrkb<;cker för perioden l89l-I925
- ett projekt som förväntas vara avklarat

kyrkbocker fram till l89l skulle vara
tillgängliga på Internet. Gratis! Enda
kravet är att anvåndaren registrerar
sig. Under en längre period har inga
uppdateringar skett. Men nu har man
bytt server och ökat på bandbredden.

Arkivalieronline innehåller också en
del av materialet från de danska folk-

Och skanningen av de

räkningarna.

danska

kyrkböckerna till och med 1891 är nu
klar. De skannade sidorna kommer att
läggas ut på Internet under 2006.

ANCESTRY

- ny forskarresurs
ftjr

Den största Internetresursen
Amerikansk släktforskning,

Ancestry.com (Library edition) finns

nu tillgänglig på samtliga datorer
i Släktforskarcentrums datasal i
Sundbyberg. (öppet måndagar 10-21,

tisdag-fredag 10-16) Här kan man
söka i alla amerikanska folkräkningar

frin

till

1930 med biwis mycket
Det finns
dven passagerarlistor, fodda, vigda
och döda (vital records), dödsrunor
och mycket annat. Bakom de festa
1790

avancerade sökmöjligheter.

registeruppgifter finns dessutom
digitala bilder av själva källan, som
ofta ger ännu mer information. Även
forskarstugan i Göteborg kommer inom
kort att fa tillgång till denna resurs.
Hämtat på Rötter.

2008.

Framöver ska

och

Registerfilerna är i excel-format.
Priset är 300:- inkl frakt.
Skivan rättas och kompletteras stän-

digt.

Du som köpt en tidigare version kan
uppdatera för 100:Beställ från Sven Ol6y,021-20494

läggas ut.

Har du en och

Family History Center
flyttar in i Sundbyberg

annan

brottsling i släkten?

i Sldktforskar-

Någon lösdrivare kanske? Då kan den

centrum med ytterligare resurser. Det
är Family History Center som fyttar in
och gör alla sina resurser tillgängliga. Det

Verksamheten utökas

avtal som Sveriges Släktforskarforbund

f;irska CD-skivan "Polisunderrättelser"
vara något for dig. Den är producerad
av Släktforskarcentrum i Kyrkhult och
omfattar åren 1878 och 1879. Fler

nu tecknat med Genealogical Sociery
of Utah, innebär am Förbundet är
auktoriserat som ett "Family History
Library''. För släktforskaren öppnas
därmed ett jättelikt arkiv med filmer
från hela vdrlden. I princip innebär
det nya avtalet att tre miljarder namn
och kopior från över 120 länders

utgåvor är i produktion. Man hittar
efterlysta personer och stulet gods,
personer som frigivits och som dömts.
Skivan har ett sökbart personregister
som gör den lätt att använda. Men,
skivan vittnar också om en mörk tid i
vår historia, där åttigdom och elände
visar sig. De efterlysta beskrivs ofta

arkivhandlingar blir till

som sjukliga, klena, torftigt ldädda osv.
Och när man börjar ldsa är det svårt att
sluta. Skivan beställs från

gän

gliga.

FHC ingår som en del

av

Släktforskarcentrum, Förbundets och

Stift elsen ArkivCentrum

Genealogiska fioreningens gemensamma
satsning på öppen verksamhet och

Fridaforsvägen I
SE-290 60 Kyrkhult

p
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det kompletteras

Klubbens CD fior Västerf,irnebo
innehåller:
Födda 1648-1971, (ca 30 000 poster)
Vigda 1689-1975 (ca 7 000 poster)
Döda 1689-1971 (ca 20 000 poster)

röva-på-möj I igheter.

www.arosiana.se

Telefon: 0454-77 00

55

21

Vi hälsar alla nya medlemmar under 2005
hjärtligt välkomna till Västerås Slä ktforska rkl u bb
isobeth Helsing
Vösterås

enry Johonsson
Vösterås

Västerås

Morgoreto Hqrdeborn
Vösterås

Tngegerd Olofsson
Vcisterås

Tngeborg Nilsson
Vösterås

Äsq Lindblom
Vösterås

Morgoreto Fredriksson
Västerås

Bo Adell

Jon Corlsöter

Vösterås

Sqlbohed

Corl-Henrik & Sigrid
Blom, Vösterås

Berit Ankräus
Vösterås

Morgoretho Corlsson
Vösterås

Göte Persson
Vösterås

Henry 6illow
Vcisterås

6udrun Holmberg
Vösterås

Lors-6unnor Dohlberg
Vösterås

Sven Honsson
Vcisterås

Kristinq Johonsson
Vösterås

Birger Dovidsson
Vösterås

Agneta Nilsson
Vösterås

Korin Ericsson
Vösterås

Lennort Ögren
Vösterås

6unillo Nilsson
Vösterås

Morie-Lou ise Söderberg
Vösterås

6ullqn Eriksson
Vösterås

Gunnor Wilän
Vösterås

Gunnel Ekvqll

Hollstohommor

Rolf & Kerstin Fernqvist
Vösterås

Stig-Åke Kqrlsson
Vösterås

Kqrin & Nils Olof Jonsson,
Vösterås

rs

Vösterås

Berit Arnell

Västerås Släktforskarklubb önskar alla en riktigt
God Jul och Gott Nytt Är

www.arosrana.se
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Klubbens egna CD-skivor
Klubbens egna CD-skivor

-

Kontakta kassören Gunnar Andersson för mer information,

se

sidan 2.

1.
2.
3.
4.
5.

Bjärka-Säbyprojektet.(Östergötland).
Begravda i Stockholm. Utdrag från begravningsplatset Ö,r.r 4S0 000 personer t.o.m. är 2002.
Bouppteckningsregister,Jämtlandslän.
Bouppteckningsregister,Södermanslandslän.
Bouppteckningsregister,Uppsalalän.

6.
7.
8.
9.
i0.

Emigranten 2001. Sökregister.
Falu-Kuriren 1894-1928. Artiklar om emigranter. OBS program File Maker Pro.
Gamla Stan under 750 är. Artiklar, kartor, rotemansarkivet 1878-1926 m.m.
Namn ur hammartingsprotokoll. Värmland, Öster- och Västerbergslagen.
Häradsekonomiska kartan på DVD.

11.
12.
13.
14.
15.

Ätdingar till biskop Johannes Rudbeckius 1620-1900. Version 2-2004.
Klara-skivan. "Rotemansarkivet for Klara i Stockholm 1878-1926.
Ministerialregister Jämtlands län. Födda, vigda, döda och flyttade i Jämtland.
Moraskivan. Vigda och döda 1662-1930 i Mora, Sollerön, Venjan och Våmhus.
Norbergsskivan, personregister Norberg-Karbenning-Västanfors-Västervåla-m.f .

16.
.
18.
19.
20.
17

Personal Ancestral Flle 5.2. Släktforkarprogram (Family Search).
till Släkt och Hdvd 1950-1999. Sökregister till GF:s böcker.

Register

Rosenberg

-

"Geografiskt statistiskt handlexikon öfver Sverige".

Siöfolk * Siömanshusdatabas 1748-1960.
Soldatskivan (soldatregister). Uppdateras inte längre. För senare inlorda se: http://soldat.dis.se

21.
22.
23.
24.
25.

Smedskivan nr 4. Smedsläktregister 2005 frän Föreningen lor Smedsläktforskning, FFS.
Söder i våra hjärtan. "Rotemansarkivet for Söder i Stockholm 1878-1926.
Sveriges befolkning 1890. Persondata om alla skrivna i Sverige 1890.
Svenska ortnamn 1999. Databas med över 400 000 ortnamn från den gröna kartan.
Sveriges befolkning 1970. Persondata om alla skrivna i Sverige 1970.

26.
27.
28.
29.
30.

Släktdata. Föreningen Släktdatas register i huvudsak från Västra Götaland.
Sveriges dödbok 1947-2003. Personer som avlidit i Sverige 1947-2003.
Sveriges befolkning 1980. Persondata om alla skrivna i Sverige 1980.
Family History Library Catalog. Biblioteksregisteq mikrofilm, böcker.
Paleografi. Studier i handskriftsläsning.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Emigranter från Vdstmanland 1840-1930. Nästan 16 000 personer. Excel 2000. Ny
EMIBAS. Emigrantregister med mer än 1 000 000 uwandrare. Ny
Handskrifter 1339-1926. Läromedel i läsning av gammal handskrift med åcit. Ny
Kungsholmen. Rotemansarkivet lor Kungsholmen i Stockholm 1878-1926. Ny
Bilder av det agrara Sverige. Bl.a. sökbar bilddatabas. 700 teckningar 1650-1850. Ny
Register till mantalsböcker 1800-1875 i Stockholm. Ny
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vsändare:
ästerås Släktforskarkl ubb
o Sven Olby

FöRENINGSBREV

SVERIGE

naröksgatan 12
23 55 Västerås

VÅRENS PROGRAM
Torsdag 2006-01-26
kl. 19 i IOGT-lokalen.
lvan Öberg presenterar "Boken om Västerås".
Anmälan senast 18/1 till Sven Olby, tel. 021-20494.
Torsdag 2006-02-23
kl.19 iIOGT-lokalen.
Temakväll: Digitala bilder.
Fredrik Kadesjö från Fallbergs foto och Ake Dahlqvist
informerar oss om den digitala världen.
Anmälan senast 15l2ttll Peder Danielsson, tel. 021-140547.

Torsdag 2006-03-{ 6
kl. 19 i Kyrkbacksgården.
Arsmöte,
med föreläsning om
F räl sni ngsarmöns efterlysn ngsbyrå
av Helena Oberg
Anmälan senast 5/3 till Larsowe Roman, tel. 021-358691.
i

Måndag 2006-04-24
kl. 18-20
besök hos landshövdingen i representationsvåningen på Slottet.
Kostnad 40:- inkl. fika.
Obligatorisk bindande anmälan senast 214 till Sven Olby, tel. 021 -20494.
Juni: Vårresa till Julita. Dag och tid meddelas i nästa nummer avArosiana.

www.aroslana.se
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