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Edsberga by 1859

Michael Gawell var redaktör för Radio Västmanlands serie om släktforskning, som sändes
i januari i P4. En av de medverkande var Kerstin Andersson som är delägare i en gammal
gård i Bred i Uppsala län. På sidan 20 berättar hon mer om gården och sin släkt.
Kartan är upprättad vid Laga Skifte år 1859 av Henning Taube.
Västerås Släktforskarklubb
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Ordföranden har ordet
Årets släktforskarstämma kommer att hållas i Malmö den 30:e
och 31:a augusti. Det finns en
risk att det är sista gången stämman kombineras med utställning
och föreläsningar. Ingen förening
har visat något intresse av att anordna någon mässa år 2009.
Vår nuvarande ordförande Ted
Rosvall har dessutom aviserat sin
avgång vid årets stämma. Föreningarna som ingår i Bergslagssamverkan har nominerat nuvarande 1:e vice ordföranden Barbro Stålheim ifrån Stigtomta till
ny ordförande. Vi har även nominerat Gunilla Didriksson från
Lindesberg och Birgitta Larhm
från Avesta att ingå i styrelsen.
Jag vill åter uppmana dig att adoptera en församling för att mata
in namnen på dem som har dött
mellan 1901 och 1946, med prioritering av 1935-1946. Det kommer att underlätta forskningen på
1900-talet om vi kan hjälpas åt
att skapa en ny ”Dödskiva”. Gå

in på Rötters hemsida och klicka
på ”Namn åt de döda”och läs.
Om man får fotokopior på dödböckerna och skall skriva in data
i ett Excelark, är det bra att ha
två datorer bredvid varandra. Har
man en bärbar dator med operativsystemet XP eller Vista kan
man ansluta en extra skärm. Gå
till Kontrollpanelen och välja
”Utseenden och teman” och därefter ”Bildskärm”. Under fliken
”Inställningar” aktiveras den extra skärmen. Välj om du vill ha
den till höger eller vänster. Har
du en stationär dator måste den
kompletteras med ett extra grafikkort. (från 400 kr).
Använder du Genline, kan du
när du tittar på en sida trycka på
Ctrl och C för att kopiera informationen om sidan. Gå till ditt
släktforskarprogram och markera rutan för källa och klistra in
uppgifterna.
Smart och tidsbesparande.
Sven Olby

Notiser
Jourhavande släktforskare
Onsdagen den 23/4 kommer
det att finnas en hjälpande hand
i släktforskarrummet mellan kl.
16 och 19. Personerna har grå
västar på sig, och det är bara att
gå fram och be om hjälp.
Vi vill gärna ha kontakt med
medlemmar som kan komma
och hjälpa styrelsen vid detta
tillfälle.

Tidig påsk

Många har säkert noterat att
påsken infaller tidigt i år. När
påsken infaller beror på fullmånen och vårdagjämningen.
Påskdagen är söndagen närmast efter den fullmåne som infaller på eller närmast efter den
21 mars.
I år är det fullmåne den 21 mars
och söndagen den 23 mars infalLita inte på ett foto
Osannolik återförening ler alltså påskdagen. Påskdagen
kan vara en dag tidigare. Detta
I Släkthistoriskt Forum 1/07 siVietnamesiskan Tran Thi Kham har inträffat endast två gånger sedan 5 och 5/07 sidan 35 berättas
reste till Taiwan 2005 för att söka dan den Gregorianska kalendern
infördes 1753. Det var 1761 och
om foton som tagits i Sverige och efter sin biologiska far. De enda
1818. Sedan 1753 har den 23
sedan följt med till USA där de
ledtrådar hon hade var en ring
mars varit påskdag fyra gånger
kopierats och märkts med den
och ett fotografi.
1788. 1845, 1856 och 1913. Näsamerikanska fotografens namn.
Modern, som blivit gravid unta gång påskdagen infaller den 22
Ibland kopierade man in personer der ett kortvarigt förhållande i
mars lär vara 2285.
på bilden som inte fanns där från Hongkong 1967, hade dött två
början, för att få familjebilden
månader efter förlossningen.
Ingemar Widestig
komplett!
Tran lyckades inte hitta sin far,
Många fotografer i Sverige
men stannade och fick jobb som
hade filialer på andra platser än
hemsjukvårdare hos en förlamad
huvudorten, vilket ibland kan
kvinna. När kvinnan dog fick
Rättelse
vara förvillande då man skall
Tran en ny placering, men råkade
identifiera personerna på kortet.
glömma en väska i det första
I förra numret på sidan 19 skrev
I den första tidningen ges exem- hemmet. Mannen i huset öppna- vi om att söka efter gravar på Inpel på platser där du kan leta efde väskan och fick till sin oerhör- ternet. För Göteborgs del skall
ter bilder. T.ex. www.deadfred.
da förvåning syn på ett fotografi adressen sluta med ett f.
com och Porträttfynd på Rötters
av sig själv - fast 40 år yngre.
www.svenskakyrkan.se/
hemsida; www.genealogi.se
Det ledde till ett tårfyllt möte
goteborg/kgf
med en dotter han inte känt till.
Västerås Släktforskarklubb
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Åter till fädernas marker, del 10
Här följer den tionde och sista delen av min berättelse om
hur jag gått till väga för att få
fram intressanta uppgifter om
en av mina släktgrenar med
utgångspunkt från min mormor Anna Maria Andersson.
Berättelsen började i nr 2/04.
Faktainnehållet i denna del baseras på Lars Widdings bok
Svenska äventyr och Christer
Feiffs bok Fästningsfångar.
Lars sätter sig nyvaket upp och
undrar om kriget hade brutit ut.
Det är kanonskott och ringande i
en klocka som väcker honom ur
hans djupa sömn. Han tittar sig
omkring men kan inte se något i
mörkret. Hör bara en massa
grymtningar, snarkningar och
ljudet från gasiga magar som
släpper på trycket.
Så går det upp för honom att
han inte ligger hemma i drängstugan i Rebro utanför Tillberga
utan på ett tunt lager ruttnande
halm på en hylla i en av fängelsehålorna i Kristianstads fästning. När han tittar ut genom de
gallerförsedda gluggarna upp vid
gavelspetsen, ser Lars att det
fortfarande är mörkt ute.
Snart vaknar de flesta fångarna
upp och drar huttrande sina klädpaltor tätare kring kroppen.
-Nu är det nån jävel som har
rymt igen, hörs det borta från änden av den nedre hyllan.
-Dom tar han snart den stackars
saten, säger en annan röst.
Man ropar också ut från ett
vakttorn att en fånge rymt, samtidigt som trumvirvlar ljuder för
att kalla samman vaktmanskapet
och varsko allmänheten. Det
vankas belöning för den som tar
fast rymlingen eller berättar var
han kan hittas.
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Fästningsfångarnas bostad
Det är svårt att somna om för
de flesta i rummet. Det är fortfarande kallt ute nu i början av
april 1833, även här nere i södra
Skåne. Fängelsehålorna har ingen uppvärmning, förutom den
lilla värme som kommer från
fångarnas egna kroppar.
Ett trettiotal fångar trängs i varje fångvalv under fästningens
huvudvall. Varje utrymme är cirka fem meter brett, sex meter
långt och sex meter högt. Fångarna ligger på hyllor som har en
tunn ”madrass” av halm.
Stanken är olidlig även om den
låga temperaturen dämpar odören en smula. Fukten och möglet
kryper längs väggar och tak. Det
är värst med den enda bekvämligheten fångarna har i valvet –
avträdestunnan där alla får göra
sina naturbehov, sjuka magar
kasta upp det som inte kommer
ut den naturliga vägen, om man
hinner fram till tunnan förstås.
Sjuka och friska fångar blandades utan hänsyn till följderna.
Att dödligt smittsamma sjukdomar spred sig bland fångarna är
det ingen som reagerar över. Det
finns till och med de fångar som
önskar sig döden för att slippa
ifrån detta helvete i livet.
Enda trösten för Lars är att han
snabbt kommer att tappa luktsinnet och vänja sig med fukten och
smutsen. För även om fångvaktarna anmodar fångarna att tömma tunnan när den bara är halvfull, tvätta sig minst två gånger i
veckan och städa sina bohålor
regelbundet, så minskar fångarnas intresse för det hushållsarbetet med tiden.
Stränga regler
När Lars anlände till Kristianstads fästning förra dagens förmiddag, tyckte han att det var
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skönt att slippa sitta på den skakande trähjulskärran som drogs
av en häst. Visserligen hade han
och de tre andra fångarna på kärran haft rätt så trevligt under resan. De två beväpnade fångvaktarna hade bara skött sitt arbete.
Sett till att fångarnas var fastkedjade ordentligt och inte försökte
rymma. Mathållningen under resan hade väl inte varit som hemma på gården och sovplatser i
stall och uthus långt ifrån halmmadrassernas mjukhet och värme där hemma. Han vet inte än
vad som väntar.
Den ansvarige vaktchefen hade
tagit hand om Lars på ett mänskligt sätt. Skrivit in honom i fångrullorna och berättat vilka regler
som gäller.
Som fånge får Lars dagpenning
och har möjlighet att tjäna ytterligare om han är flitig i sitt dagliga arbete och skötsam som
fånge. För pengarna kan fången
köpa extra mjukt bröd till mat
eller köpa brännvin av någon
fångvaktare, som vill tjäna lite
extra genom att driva krogrörelse på fästningen. Det är en urgammal rättighet som tillkommer fångvaktarna.
Lars får behålla alla de kläder
han har med sig. Eftersom hans
straff är kortare än två år så har
han inte rätt till statens fångkläder. De fångarna får vart tredje
år en uppsättning kläder bestående av en vadmalsjacka, ett par
byxor, två par strumpor, två par
skor, två skjortor och en hatt.
Fånggevaldigern varnar Lars
för att försöka rymma. Det är
stränga straff för det. En rejäl
omgång prygel vid pålen direkt
efter det man är fasttagen efter
rymningen.
Samma straff utgår om man
dricker sig full eller uppträder
uppstudsigt mot befälet.
Västerås Släktforskarklubb

Är man skötsam så kan man få
arbeta på någon av de fabriker
eller företag som fångchefen kan
ha speciellt gott samarbete med.
Annars blir det skitgöra på fästningen eller ute på stan. Städning och andra tunga arbeten
finns det gott om.
När Lars sedan befrias från de
tunga kedjor och benblack han
hade haft på sig under hela resan
från Västerås, reagerar han som
de flesta fångar gör. Han känner
att marken går i vågor, han har
svårt att stå stilla, blir illamående
och börjar spy hejdlöst.
Så förser man Lars med en lättare black, en två alnar lång järnkedja och en trepunds järnkula.
Det är den extra vikt han ska
bära på för att förhindras att
rymma.
Fångarnas vardag
När Lars och de andra fångarna
låses in i sina fängelsevalv befrias de från kedjorna, blacken och
kulan de burit omkring på hela
dagen. Nu kan dom röra sig fritt
på det sparsamma golvutrymmet
och höra alla rövarhistorier om
fångarnas liv och leverne utanför
fästningen. Skryt och skrävel för
att kanske skyla över den skam
man innerst inne känner. Hemma
är det då inte någon bravad att
vara dömd till fängelse.
Flera av fångarna har suttit på
fästning tidigare. De bävar dock
för att dömas en tredje gång, för
det skulle betyda att de automatiskt döms till livstid utan möjlighet till benådning. För mördare, mordbrännare, tidelagare,
kyrktjuvar, kungasmädare m.fl.
kan det räcka med ett enda
brottstillfälle för att dömas till
livstid. Den typen av brottslingar
finns dock inte på Kristianstads
fästning. Dit förpassade man
bara dem som dömts för edsöre,
lurendrejeri, bedrägliga konkurser och sådana som försökt lura
Västerås Släktforskarklubb

kronan. Som extra säkerhet är
livstidsfångarna placerade i hålor
under de förstärkta fästningsvallarnas kasematter. Deras dagliga
arbete består i utbyggnad och
underhåll av fästningens byggnader och övriga anläggningar.
Maten är ensidig. Varje dag får
fången någon portion av rovor,
ärtor, sill eller fläsk och bröd.
Drycken är ingen annan än vatten. Det är beräknat att dagsransonen ska ge 1750 värmeenheter
eller kalorier som vi säger idag.
Det är bara hälften av den energi
en normalt arbetande karl behöver. Men fångarna svälter inte
ihjäl i första taget, så det är nog
bra som det är.

Trolle Wachtmeisters nedskrivna
”Anteckningar och minnen”.
Fram till 1825 hade ärenden
som berörde fängelserna hanterats av ett flertal statliga myndigheter, utan någon riktig samordning. Fästningsfångarna t.ex.
sorterade under Krigskollegium
eftersom de var inhysta på Kronans egendom. Nu inrättade man
ett centralt organ Styrelsen över
fängelserna och arbetsinrättningarna i riket, dit alla fångvårdsärenden blev koncentrerade. De som blev dömda till de
grövsta brotten, som mord,
mordbrand, rån, stöld och falskmyntning, skulle avtjäna sitt
straff på Nya Älvsborg, Carlsten
och i Karlskronas fästningsfängelser.
År 1859 ombildades det här
centralorganet till ett eget ämbetsverk, Kungl. Fångvårdsstyrelsen.
På 1820-talet tar en lång fångvårdsdebatt fart. Man menade att
det var klart olämpligt att låta
unga förstagångsförbrytare tillbringa sin fängelsetid i samma
valv som 20-30 grova brottslingar. Man kom fram till att det är
bättre att inrätta s.k. cellsystem,
där fången i ensamhet kan begrunda sitt öde och kanske komma på bättre tankar. Men ett cellsystem innebar också stora ekonomiska kostnader, varför lösningen inte var självklar.

Nytt tänkande
Många fångar som var dödsdömda hade blivit benådade genom att få livstids fängelse. I sista hand var det kungen som bestämde om en fånge skulle få behålla livet eller inte. Att benådningsärenden ibland kunde hanteras med ett upprörande godtycke finns det bevis för i bl.a.
Justitiekansler Hans Gabriel
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Flera förslag kom fram i debatten. Någon föreslog att man helt
enkelt skulle sända brottslingarna till ”någon plats på södra Afrikas västkust eller till någon av
de många öde platser i Polynesien”. Vad afrikaner och polynesier ansåg om utsikten att få härbärgera dessa representanter för
den ”civiliserade världen” bekymrade tydligen inte de svenska förslagsställarna.
5

Det skulle dröja fram till 1841
innan riksdagen tog beslut om att
avskaffa gemensamhetsfängelserna för vissa fångar och det
nya cellfängelsesystemet infördes. Fängelserna skulle bli en
riktig vårdanstalt, där fångarna
genom undervisning, arbete och
disciplin skulle göras till laglydiga och dugliga medborgare.
Kristianstads fästning
Kristianstads fästning anlades i
början av 1600-talet och var då
ett av danskarnas viktigaste försvarsverk i krigen mot Sverige.
När svenskarna erövrade fästningen 1678 miste den sin nyckelroll och under perioden 16801709 förföll fästningen eftersom
inga pengar beviljades för fästningens underhåll. Delar av fästningen raserades och man transporterade material till den nyanlagda Karlskrona fästning.
Det förändrade utrikespolitiska
läget på 1720-talet gjorde att
man beslöt sig för att försätta
fästningen i stridbart skick igen.
Brist på pengar gjorde dock att
de högtflygande planerna fick
revideras högst avsevärt. Förbättringsarbeten utfördes från
och till hela 1700-talet och fram
till det att Kristianstads fästning
lades ner 1847. Nu satte man
igång en systematisk rasering av
fästningen så att idag återstår i
stort sett ingenting av de en gång
så gigantiska befästningsverken.
De första skrivelser som visar
att fångrum finns på fästningen
härrör från 1755. Dessa fångrum, var belägna i den norra
fästningsvallen. Under 1700talet utökades fångvalven successivt, så att man vid sekelskiftet härbärgerade cirka 100 fångar. Fästningsfängelset gjorde nu
också tjänst som länshäkte.
Förutom fästningsfångar som
dömts till längre straff, hyste
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man också personer som dömts
till kortare straff, fångar som satt
på vatten och bröd, rannsakningsfångar, fångar som väntade
på sitt överklagande till hovrätten och sådana som var försvarslösa d.v.s. saknade medel till sitt
uppehälle.
I en landshövdingerapport från
1798 kan man läsa att alla fängelserummen i fästningen var belägna i, den i tegel uppmurade,
norra fästningsporten. Man säger
att rummen, genom sitt läge, var
ganska otjänliga, fuktiga och
osunda, nr 5 så dåligt att det endast under sommaren i nödfall
kunde användas samt nr 7 var
kallt och nästan mörkt.
I början av 1800-talet utökades
antalet fångrum ytterligare bl.a.
för ”bekännelsefångar”, d.v.s.
personer som genom isolering
skulle förmås att erkänna brott
som domstolen ansåg att de på
sannolika skäl var skyldiga till.
Dessa bekännelsefångar kunde
sitta i åratal, ivrigt bearbetade av
präster och andra myndighetspersoner att erkänna sin skuld.
De flesta, även de oskyldiga, gav
förr eller senare upp och erkände.
Man hade också speciella fångrum för dem som satt på vatten
och bröd. En vanlig tidsrymd på
detta var 28 dygn.
Under 1800-talet steg fångantalet vid fästningsfängelset och
man hyser tidvis cirka 200 fångar.
År 1846 stod Kristianstads nya
cellfängelse färdigt och dit förflyttades nu alla fångar förutom
de som var dömda till fästningsarbete.
Fästningen blev nu straffängelse. Hit kom manliga fångar,
dömda till längre fängelsestraff
och livstid. Fångantalet låg vid
denna tid på 130-150 intagna.
Att man nu härbärgerade grövre brottslingar märktes redan följande år då en massrymning av
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17 livstidsfångar skedde genom
att man bröt sig ut genom skorstensmuren. Efter den incidenten
utökades vakthållningen och
man försåg även vakterna med
bättre beväpning.
Under slutet av 1850-talet fick
fästningen i Kristianstad allt
kraftigare kritik för de förhållanden som rådde för fångarna.
Framförallt var det fångvalven
med uppruttnade golv, fuktiga
och drypande väggar och avsaknad av dagsljus man kritiserade.
Fångvårdsstyrelsen bestämde
sig därför 1859 att lägga ned
Kristianstads fästningsfängelse.
De följande åren skedde gradvis
överflyttning till Varberg och
Landskrona och sommaren 1862
lämnade de sista 19 fångarna det
fängelse som då verkat i över
100 år.
Ångrar sig Lars?
Är det kanske under de första
plågsamma dagarna som Lars
beslutar sig för att aldrig mera
hamna på fästning utan bli den
ärlige och redige karl han sedan
blir. Skäms han för sina gärningar?
Vi kan nog anta det.
Under fängelsetiden sköter han
sig tydligen. Vid genomläsning
av fångrullorna, som finns på
Krigsarkivet kan jag inte hitta
några anmärkningar för uppträdande eller notering om sjukdom
eller annat som skrevs in. Vilken
sysselsättning Lars fick ägna sig
åt under sin fängelsevistelse har
jag inte lyckats få fram ännu.
Något arbete måste han haft eftersom han kvitterat ut lön.
I Räkenskaperna kan vi läsa att
han hade tjänat 3 Skilling och 2
Marker om dagen plus 3 Skilling
och 1⅓ Marker extra per dag för
det arbete han utfört. Av detta
hade han betalat 3 Skilling per
dag för det mjuka bröd han kunVästerås Släktforskarklubb

de köpa. Samma siffror för alla
dagar under fängelsetiden.
Han hade heller inte haft behov
av att samtala med fängelseprästen eller deltagit i nattvardsgången.
Den 4 augusti 1834 frisläpptes
Lars Nilsson från Kristianstads
fästning.
Hemfärden
För att Lars och alla andra
fångar som släpptes från landets
fängelser inte skulle ligga den
lokala fattigvården till last eller
riskera att de fortsatte sin brottsliga verksamhet på orten blev
fången ”bjuden” på hemtransporten. Den skedde som en vanlig fångtransport med beväpnad
vakt och kedjor kring armar och
ben. Slutdestinationen för Lars
del var alltså Västerås slott dit
han anlände någon gång i slutet
av augusti.
Om Lars hade några besparingar med sig från sitt arbete på
Kristianstads fästning vet jag
inte.
Jag ska besöka Landsarkivet i
Lund för att se om jag kan hitta
förteckningar över hans arbete
och eventuella besparingar.
Nu så här i slutet av min berättelse om en liten del av familjen
Nilssons liv och leverne finns
det fortfarande många frågor jag
skulle vilja få besvarade. Till exempel, vad var Lars första ord
när han kom hem och hans
mamma öppnade ytterdörren?
Jag hoppas att den här familjehistorien varit intressant för dig
som släktforskare och inspirerat
dig att inte ge upp när det verkar
som mest besvärligt utan att söka
nya infallsvinklar. Förutom fakta
kring min egen släkt, svenskt
rättsväsende och fångvård under
1800-talet, så har jag tagit med
tips om vilka arkiv som kan vara
till hjälp för dig.
Monica Holmgren
Västerås Släktforskarklubb

Nya tidsgränser för SVAR
Från nättidningen Rötter.
Nu har Riksarkivet bestämt sig
för vilka tidsgränser som i fortsättningen skall gälla för publicering av digitala kyrkböcker på
nätet. Ifrån den generella 100årsgräns man i avvaktan på beslut har tillämpat, blir det nu två
olika gränser, 70 respektive 85
år, samt en fixpunkt till och med
1980 (för flyttningslängder, konfirmationsböcker och vigsellängder). 70-årsgränsen kommer att gälla för Död och begravningsböcker och för hela
SCB-materialet, medan det för
Födelse- och dopböcker samt
Församlingsböcker är 85årsgränsen som kommer att gälla. Vissa specialregler för Stockholm och Göteborg kan komma
att gälla liksom för de vigselböcker där känslig information
om sterilisering olyckligtvis en
gång infördes.
Detta är givetvis en god reform, som säkert kommer att
hälsas med tillfredsställelse av
alla släkt- och hembygdsforskare. SVAR kommer nu successivt
att lyfta ”spärren” på sin betalsajt fram till respektive slutår,
som i januari varje nytt kalenderår flyttas fram med ett år i
taget. Detta gäller dock inte
1980-årsgränsen som ligger fast,

men som kommer att omprövas
efter en femårsperiod.
För små församlingar, där både
ministerialböcker och församlingsböcker ibland kan sträcka
sig över femtio år eller mer, är
situationen fortsatt bekymmersam. En församlingsbok som t.
ex. omspänner åren 1901-1947
kommer med detta system inte
att ”släppas” förrän 2033.
När det gäller de kronologiskt
förda böckerna får man hoppas
att SVAR ruckar på sina rutiner,
och tillåter publicering av delar
av volymer, även om de i sin
helhet ännu inte är ”fria”. När
det gäller församlingsböckerna,
som för små församlingar naturligtvis inte är så omfattande,
skulle man önska att Landsarkiven ville göra en generell
genomgång och sekretessprövning, så att det går att publicera
sådana volymer även om 85 år
ännu inte passerat.
Hoppfullt i sammanhanget är
också den mening i beslutet som
säger: ”När det blir möjligt att
mörka enstaka uppgifter i en volym kan övrigt material släppas”.
Detta är en nyckelmening, som
på alla sätt bör understrykas och
uppmuntras, och som borde kunna medge en publicering även
förbi de nu införda tidsgränserna.
Sveriges Släktforskarförbund
gratulerar Riksarkivet och SVAR
till ett i huvudsak bra beslut, och
utgår ifrån att ”publiceringsrätten” av dessa källor och tidsperioder även gäller för andra aktörer, Genline, Arkiv Digital, Digiarkiv, Ancestry osv.

Fotbojor på polismuseet i Västerås
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När kyrkböcker inte finns
Sammanfattning av Gunilla Didrikssons föredrag i april 2007
Nu för tiden är det många som
tycker om att leta efter sina rötter, i alla möjliga källor. För de
flesta är det husförhörslängder,
födda, vigda och döda som intresserar mest. Västerås stift
fick redan i början på 1600talet sina kyrkliga källor. Den
första föreskriften om förhörslängder i vårt land utfärdade Johannes Rudbeckius,
som var biskop i Västerås
mellan åren 1619 -1646 och
var 1600-talets främste kyrklige organisatör. Redan 1622
författade han egna detaljerade föreskrifter för kyrkobokföringen i Västerås stift.
Enligt dessa föreskrifter ålades kyrkoherdarna i stiftet att
upprätta icke mindre än 20
längder, däribland "en folkalängd på alle the, som öffuer
10 åhr äro, tå Biskopen visiterar, register på barn, som
äro christnade, brude folk,
som äro wigde, lijk, som äro
begrafne”. Det var också
viktigt att det fördes anteckningar om dop och katekesförhör.
För många slutar släktforskningen med de kyrkliga källorna. Men det finns mycket
mer.
För dem som vill komma ned i
början på 1600-talet med sin
forskning, kan alla de skattelängder som finns bevarade vara en
helt ny källa. De är dels ett komplement till husförhörslängderna
och i de fall husförhörslängderna
inte finns, kan de vara de enda
källor som finns att tillgå.
Ända sedan början av 1600talet har varje svenskt hushåll
och dess medlemmar noterats i
8

med vatten- eller väderkvarnar,
”tullkvarnar”. Eftersom många
bönder malde hemma på handkvarnar blev skatten inte effektiv
och man fick inte in de pengar
som behövdes. Dessa
skatteintäkter behövdes
för att man skulle kunna
delta i 30-åriga kriget,
som naturligtvis slukade
mycket pengar. Skatten
var till att börja med 1
öre per hushållsmedlem
över 12 år.
1642 avskaffades denna
skatt till förmån för en
direkt personskatt, mantalspenningen. Den fick
namnet efter den förteckning, som gjordes över
uppbärningen av mantalspenningen och kom
senare att bli kallad mantalslängd. Längderna innehöll till att börja med
uppgifter på alla arbetsföra och skattepliktiga.
År 1652 fastställdes den
nedre och övre åldersgränsen till 15 respektive
63 år. Den övre åldersgränsen avskaffades
Mantalslängd från Västerås stad 1651
dock snart då det gällde
husbönderna och de fick
betala skatt hela livet, eller åtDen första bestående skatten
minstone så länge de var friska.
var de så kallade boskapspengarna som infördes 1620. Skatten Det fanns också personer som var
rättade sig efter boskap och utsä- befriade från att betala mantalspenning. Det kunde vara adeln
de och kan liknas vid en förmögenhetsskatt, men den fungerade med tjänare, kyrkoherden med
inte så bra. Det var ganska lätt att familj, krigsfolk, nybyggare, fatta ut sin boskap på skogen när
tiga och sjuka. I länsräkenskafogden kom och även utsäde var perna ingår däremot förteckningar över personer, som inte upptalätt att gömma.
gits i mantalslängderna.
År 1625 beslöt Riksdagen att
införa en helt ny skatt, kvarnÄven på denna tid försökte
tullsskatten. Det var en bestämd
människor att undvika att betala
avgift som skulle utgå på varje
skatt. För att inte detta skulle
tunna råg eller korn som maldes
olika skattelängder. Resultatet
har blivit ett gigantiskt källmaterial som både historiskt inriktade
personer och släkt- och bygdeforskare har glädje av.
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att ta del av husförhörslängderna.
kunna ske, var prästen tvungen
Det fanns speciella regler hur en
att närvara vid mantalsskrivningmantalsskrivning skulle gå till.
arna och fick då tjänstgöra mer
eller mindre som sekreterare vid Först varnades de för att smita
mantalsskrivningen, med allt det från skatten, sedan talade man
om vilka som var skyldiga och
ansvar detta innebar. Prästerna
sedan tog själva mantalsskrivhade kunskap om sina församningen vid. Mantalsskrivningen
lingsmedlemmar och visste ålpåbörjades före 1724 vid årsskifdern på bygdens folk. Men de
tet och skulle vara slutförd i mitprotesterade, de ville inte vara
delaktiga i denna skatteskrivning ten mars. Efter det bestämdes att
och lät inte heller mantalsskrivar- dessa skulle ske i slutet av året
na ta del av husförhörslängderna. med början i november och slutförda den 10 januari. Längderna
De hamnade i konflikt.
skrevs i tre exemplar.
År 1652 överfördes därför
ansvaret på en särskild
mantalskommissarie. Trots
detta skulle prästen fortfarande närvara vid förrättningen och ställa sin kännedom om sockenborna
och deras förhållande till
mantalskommissariens förfogande.
I instruktionen för mantalsskrivning år 1693 stadgades det att kyrkoherden
skulle "hafwa med sig Kyrkio-Boken, hwaruti hwars
och ens Födelse i Församlingen bör wara anteknad,
så at, i fall något twifwelsmål om Åldern på de unge
sig skulle yppas, han det då
af samma Bok må kunna
uppwisa”. Ändamålet var
här att förhindra underslev,
vilket man i detta fall lättast kan översätta med
falskdeklaration. Med tiden
blev prästernas ställning
alltmer ömtålig. Å ena sidan förväntade sig sockenDet finns även mantalslängder, där hela
borna att deras präst vid
tvistiga fall skulle visa soli- familjerna är uppräknade vid namn. Här
från Ramsbergs socken 1653
daritet. Å den andra var
hans lojalitet mot överheLängderna uppfördes varje år i
ten en självklar plikt.
Prästerna fortsatte att protestera någon slags topografisk ordning,
mot att vara delaktiga i mantals- by för by. Sedan gick man igeskrivningarna och det skulle drö- nom gård för gård och gårdens
folk noterades i mantalslängden,
ja ända in på 1750-talet innan
men detta tog för lång tid och
mantalskommissarien hade rätt
Västerås Släktforskarklubb

Arosiana 2008-1

man övergick ganska snart till att
samla alla människor i en by eller
en viss plats vid en viss tidpunkt.
Det är tack vare detta man kan
med ganska stor säkerhet säga
var och vilka som bodde i en specifik by.
I de äldre längderna finns endast skattskyldiges namn, tillsammans med uppgifter på antal
skattskyldiga på gården och dessa omvandlades så småningom
till ett streck i en kolumn.
Dessa kolumner innehåller
husbonden, hustru, son,
dotter, måg, svärdotter,
dräng, piga och inhyses.
I de flesta fall är det bara
husbondens namn som är
antecknat, men i de fall han
är gammal står hans hustru
och om han är död står
hans änka i de flesta fall
namngiven. Det finns även
varianter på detta och man
kan lätt missa att mantalskommissarien har skrivit
husbondens namn, men
strecket står i kolumnen för
hustru, son eller dotter, vilket betyder att han lever,
men är gammal eller orkeslös. Det finns även mantalslängder, där hela familjerna är uppräknade vid
namn.
För att kunna säkerställa en
person, måste man titta på
hela byn eller roten under
en ganska lång period, då
många personer hade samma namn. Gör man bara
något enstaka år, går man
miste om ganska mycket
information. Genom att
forska systematiskt år efter år,
kan man hitta både husbondens
för och efternamn, hustruns förnamn och barnen namn. Anteckningar finns även på olika slags
lyten.
9

Det kan i vissa fall vara så att
hela gården till synes har försvunnit på grund av att de passerat 63-års ålder. Gården kan då
återkomma efter ett tiotal år, då
mannen och/eller hustrun avlidit.
En annan information
man också kan utläsa av
mantalslängderna, är hur
stor areal gården hade. I
början av 1600-talet har de
flesta ett helt hemman, men
på slutet av detta århundrade finns det många halva
hemman. I dessa längder
kan man se att ett stadge
torp ytmässigt är ¼-dels
hemman och en torpestad
är ½ hemman och kan inte
jämföras med ½ skatte- eller kronohemman.
Man kan också med hjälp
av dessa längder läsa ut när
det bildas ett nytt boställe.
Blandar man alla skattelängder med husförhörslängder och kryddar med
födda-vigda-döda, öppnar
sig en helt ny värld med
människor och deras levnadsöden.

uppdelade mellan ståndspersoner
och allmoge, samt brännvinsbränning med uppgift om högsta
tillåtna pannerymd. Man kan väl
konstatera att dessa skatter på
sprit och tobak inte är några ny-

de i den så kallade avkortningslängden och finns från år 1765.
Att den behövdes berodde på att
skatten inte betalades i samband
med mantalsskrivningen, utan vid
uppbörden några månader senare.
Mycket kunde hända i mellantiden som gjorde att folk
inte längre var kapabla att
betala sin skatt. Den vanligaste orsaken var att någon
hade avlidit. Då anges ofta
dödsdagen eller i vart fall
månaden.
I min egen forskning har
jag kartlagt alla byar i
Ramsbergs-, Lindesbergsoch Ljusnarsbergs församlingar, under nästan hela
1600-talet. Jag har dessutom börjat på Skinnskattebergs församling och beräknar att vara färdig med
den under 2008. Jag har
byggt upp detta i Excel och
arbetat i 10-årsintervaller
och börjat med Älfsborgs
lösen 1613.

Mantalslängderna finns nu
på nätet www.svar.ra.se,
mellan åren 1642-1820.
Så här ser många mantalslängder ut. De skatt- Åren före 1642 får man
skyldiga på gården omvandlades till ett streck leta efter i de olika Landi en kolumn. Här från Västerås stad 1671
skapshandlingarna.

På 1700-talet blev längderna mer detaljerade och i
slutet av detta århundrade
och i början av 1800-talet
kan man hitta nya tillkomna
skatter. Av en längd kan man till
exempel läsa ut hemmansnummer, areal, om människorna som
bor på en gård och utskrivning av
manskap. Man kan också hitta
hur många fönster som fanns på
en gård och hur många klockor
som fanns, uppdelade i guld och
andra metaller. Vidare om man
brukade vin och andra utländska
drycker, kaffe och te, om man
hade rum med sidentapeter, sidenmöbler med utländskt trä eller
förgyllning, även sidenklänningar
och andra mindre sidenpersedlar.
Man fick betala skatt på tobak,
10

heter. Hundskatt fick man också
betala, uppdelade i knähundar
och alla andra. Vilka skatter man
betalade skiftade från en tid till
en annan, men dom var duktiga
redan på denna tid att hitta på nya
skatter och förordningar. Mantalsskatten blev en seglivad skatt,
som inte upphörde förrän 1928.
De som drev in skatterna var då
som nu kronofogden eller kronobefallningsmannen och till sin
hjälp hade han kronolänsmannen
och fjärdingsmannen.
De som inte kunde betala hamnaArosiana 2008-1

Källor:
Lext, Gösta; Göteborg 1968;
Mantalsskrivningen i Sverige före
1860
Släkthistoriskt Forum nr 2 1989
KA Västmanlands handlingar;1629-1641
RA. Nora/Järle län. Mantalslängder 1642-1647
RA Närke-Värmlands läns. Mantalslängder 1648-1699
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Emigrationsforskning
finns bl.a. hos SVAR, SEI i Växjö och Landsarkivet i Göteborg.
Dessa passagerarlistor har sammanställts på en CD Emigranten
Populär 2006 och omfattar ca 1,5
miljoner emigranter. CDn har en
bra sökfunktion. Det är i dessa
listor som det går att få bekräftelse på att personen verkligen
emigrerade. Med hjälp av en kod
som man får fram på CDn kan
man beställa mikrokort på passaKällor i Sverige
gerarlistorna från SVAR. PassaFör att man skall ha framgång
gerarlistan kan ange slutdestinamed sitt sökande i amerikanska
tionen.
arkiv så är det bra att ha så
→ För tiden före 1869 får man
många uppgifter som möjligt om
söka i andra källor. Till 1860
vart emigranten flyttat och bott.
gällde att man måste ha ett pass
→ Ta reda på så mycket som
för att få lämna landet. Passjourmöjligt från släktingar, det kan
finns gamla brev eller vykort som naler över utfärdade pass finns på
Landsarkiven i Länsstyrelsens
kan ge en ledtråd. Ofta flyttade
personer från en trakt till samma arkiv.
område i Amerika. På emigrantinstituten finns stor kunskap om
Källor i Amerika
En adress dit emigranten flyttat
vart personer flyttade från olika
eller bott gör att undersökningen
delar av landet. Där finns också
i amerikanska arkiv kan begränolika släktutredningar samlade.
→ CDn Emibas nämndes ovan. sas avsevärt. Saknar man en mer
exakt adress så är det inte hoppDen innehåller oftast endast att
personen utvandrat och landet dit löst men tar betydligt längre tid.
de flyttade. Kontrollera i utflytt- Tänk också på att emigranten
ofta ändrade sitt namn eller stavningslängden och inflyttningslängden. Emigranten kanske ång- ningen.
→ Emigranterna bildade ofta
rade sig och stannade hemma.
nya kyrkoförsamlingar i det nya
→·Bouppteckningar efter förLitteratur och viktiga arkiv
Den bok som jag tycker bäst be- äldrar och efter syskon utan egna landet. I dessa församlingar fördes kyrkoböckerna på liknade
bröstarvingar kan ge en adress.
skriver emigrantforskning är
sätt som i Sverige. Av ca 2000
Bouppteckningar från denna tid
”Emigrantforska Steg för Steg”
finns på Landsarkiven. Då en fas- svenskamerikanska kyrkoarkiv är
av Per Clementsson och Kjell
Andersson utgiven 1996. Det har tighet såldes så finns detta noterat ca 1650 filmade. Det finns ca 3
miljoner svenskamerikaner i desgivetvis hänt mycket inom speci- i småprotokollens lagfartsbok,
vanligen sist. Det kan därför ock- sa arkiv. Dessa arkiv filmades
ellt Internet sedan dess men
så löna att söka i småprotokollen. 1968–1978 och omfattar ibland
grundmaterialet är detsamma.
→ En annan viktig källa är pas- tiden in på 1950-talet. Dessa
På Rötters hemsida (www.
genealogi.se) finns en del skrivet sagerarlistor. Agenterna som sål- mikrofilmer finns på SEI i Växjö
och endast där. De lånas inte ut
de biljetter (kontrakt) var från
om emigrantforskning samt ett
1869 skyldiga att upprätta passa- till privatpersoner utan måste stuantal länkar.
deras på plats i Växjö. Arkivförgerarlistor över alla passagerare
Svenska Emigrantinstitutet i
som reste på kontrakt. Dessa lis- teckningen över de svenskameriVäxjö (SEI) är det institut/arkiv
tor finns för alla viktiga svenska kanska kyrkoarkiven är mikrofilsom har mest material om emimade och finns bl.a. hos SVAR,
grationen i Sverige. De har både hamnar. Årsvisa personregister

Allmänt
Under 1800-talet och fram till
1930 utvandrade ca 1,2 miljoner
svenskar. De flyttade inte bara
till Nordamerika utan också till
Australien, Sydamerika etc. Omkring 200.000 av dessa kom tillbaka till Sverige. I Amerika lever
idag över 5 miljoner svenskättlingar. Många av dessa har inte
så mycket kontakt med det gamla
landet, men de som har/får kontakt är oftast mycket intresserade
och entusiastiska.
Detta innebär att väldigt många
har någon eller några i släkten
som utvandrat. Det finns en CD
Emibas som är baserad på husförhörslängderna och omfattar ca
1,1 miljoner namn på personer
som utvandrat. De två stora utvandringslandskapen var Småland och Värmland. På CDn
finns ca 180.000 smålänningar
och ca 125.000 värmlänningar.
Från Västmanland finns det ca
27.000 namn på CDn.
Om man vill försöka hitta emigranterna eller deras ättlingar,
vilka vägar finns det då?
Jag skall i denna artikel försöka
peka på en del av de möjligheter
som finns.

Västerås Släktforskarklubb

svenskt och amerikanskt källmaterial. Ett liknande institut finns i
Karlstad, Emigrantinstitutet i
Karlstad.
Andra viktiga arkiv är Landsarkivet i Göteborg. Mormonkyrkans släktforskningscentra i Sverige kan också ge hjälp. I Sverige
ligger deras centrum i Västerhaninge söder om Stockholm.
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Landsarkivet i Göteborg och naturligtvis hos SEI i Växjö. I viss
omfattning har personregister
upprättats och finns då på de
nämnda arkiven.
→ Census är namnet på den
amerikanska folkräkningen. Denna görs vart 10:e år. Den första
gjordes 1790 och den senaste tillgängliga är från 1930. (På grund
av sekretesslagar) 1890 års census har brunnit. Census är ordnade efter år, delstat och sedan
county. För 1870 och tidigare
finns det tryckta personregister.
För 1880 och senare finns ett
soundexregister. Soundex är en
speciell förkortning av efternamnet. Andersson blir A536. Med
hjälp av denna kod och förnamn
kan man sedan söka efter personen. För hur denna kod är sammansatt hänvisar jag till litteraturen. Det är inte säkert att personen är med i census. Det anses
finnas stora brister i dessa folkräkningar. Census finns på National Archives i USA och dess regionala enheter. De kan lånas
från mormonkyrkans forskningscentra i Sverige. SEI i Växjö har
de census som är viktigast för
svenskar. Delar av census finns
också på Internet och ancestry.
com.
→ Social Security Death Index
är ett register över avlidna personer sedan 1962 och omfattar idag
ca 80 miljoner personer. För att
vara med i registret så skall personen ha varit knuten till socialförsäkringssystemet, varför registret inte alls är heltäckande.
Registret finns tillgängligt bl.a.

hos SEI i Växjö. Man kan också
söka på Internet. Använd Google
och sök på Social Security Death
Index.
→ Nordamerikanska telefonkatalogen finns på Internet:
www.switchboard.com.
→ Det finns många släktforskarföreningar i USA. Dessa hittas
kanske lättast på webbsidan USGenWeb som är gratis. Denna
webbsida innehåller också uppgifter om de för USA så viktiga
counties för varje delstat.
→ Swenson Swedish Immigration Research Center finns i Augustana College i Rock Island Illinois. Länk dit finns på Rötter.
Hemsidan är på engelska. Men
under fliken ”Genealogy” finns
en länk ”För svenskar” och där
finns beskrivet på svenska en hel
del ytterligare länkar. Här finns
en hel del intressant information.
Man kan också mot en avgift få
hjälp med sökandet.
→ Det finns många webbsidor
med olika databaser över emigranter. Lättast är det att använda
sig av Rötters länkar där det också finns kortfattade beskrivningar
om webbsidorna. Dessa webbsidor är ibland gratis men de bästa
är betaldatabaser.

mans. En syster utvandrade till
Danmark.

Vad kan jag då få fram i svenska källor och i de databaser som
finns gratis tillgängliga på Internet? Se tabell.
Jag hittar alla sju i husförhörslängder och utflyttningslängder,
där jag får datum för utvandringen. De finns också med i Emibas.
Det är viktigt att tänka på att använda de tänkbara efternamnen, i
detta fall Gyllensten och Johansson/Johansdotter. Det visar sig
också att en son kallar sig Johannisson. Vid denna tid var det vanligt med sonnamn för kvinnor.
Fadern Johan dog 1889 och modern Stina 1910. Från faderns bouppteckningar får jag fram att tre
av de utvandrade barnen hade avlidit 1889 eller tidigare då de inte
fanns med i bouppteckningen.
Där fanns inga barn till dessa tre
så de hade sannolikt dött utan arvingar. Från moderns bouppteckning får jag fram att ytterligare
en son dött då han saknades och
inte heller har några barn angivna. Två söner och en dotter anges
som boende i Amerika. Tyvärr
anges ingen närmare adress.
Dessutom anges för två döttrar
som dött, deras barn och att de
finns i Halmstad respektive AarExempel från min forskning
Min farfars mor hade flera sys- hus i Danmark.
kon. Hennes äldsta syster var gift
I Emigranten Populär hittar jag
med en soldat Johan Gyllensten. två av dem och troligen en tredje.
De fick tio barn, mellan 1848 och För Sven Magnus anges La Fay1868, som alla nådde vuxen ålette som destination men ingen
der. Sju av dessa barn utvandrade delstat. För Frank anges Denver
till Amerika mellan 1870 och
som destination men året är 1909
1888, endast två reste tillsamoch han utvandrade första gången

Tabell
NAMN

FÖDD

PETER JOHAN
SVEN MAGNUS
KARL GUSTAV
BENGT AUGUST
FRANK WILHELM
INGA LISA
ANDERS OTTO

18510130
18521004
18570330
18610101
18630712
18660208
18681117
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UTVANDRINGSÅR
ENLIGT HFL
1875
1870
1876
1880
1880
1885
1888

DÖD ENLIGT
BOUPPTECKNING
FÖRE 1889
FÖRE 1889
FÖRE 1889
EFTER 1910
EFTER 1910
EFTER 1910
FÖRE 1910
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DESTINATION ENL
EMIGRANTEN
LA FAYETTE
NEW YORK?
DENVER 1909
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1880. Han hade uppenbarligen
varit hemma på besök. För Karl
Gustav anges bara New York om
han nu är rätt person.
Jag använde sedan de internetlänkar som finns på Rötters hemsida för att se om jag kunde hitta
ytterligare information. Där hittade jag tre av utvandrarna med en
hel del nyttiga uppgifter. Enbart
gratislänkar användes. Speciellt
på ancestry.coms betalsidor är
det mycket troligt att det går att
hitta mer.
Sven Magnus hittar jag i Immigrant Ships Transcribers Guild i
deras databas Find a grave. Han
kallas här Magnus Gyllensten
född i Sverige och 26 år gammal.
Han dog den 15 december 1879 i
Lafayette, Tippecanoe Co, Indiana. Han anges begravd i en
”single lot”. Det finns ett foto på
ingången till kyrkogården. Åldern stämmer och La Fayette angavs i Emigranten som destina-

tion. Han fanns inte heller med i
faderns bouppteckning. Det bör
vara rätt person, men för att vara
helt säker bör det följas upp ytterligare.
Bengt August hittar jag i Family Search (Mormonernas databas)
i en databas som kallas Pedigree
Resourse File. Både Bengt August föräldrar och födelsedatum
anges korrekt. Han dog i Nadeau,
Menomminee County, Michigan
den 16 december 1943. Även
kyrkogården där han är begravd
anges. Han hade gift sig 1907
med en svenska Amanda C.
Svinnerman. Det var hennes andra äktenskap. Hon var 41 år när
de gifte sig så sannolikt fick de
inga barn. Det finns heller inga
angivna. Jag har skrivit till den
person som lämnat uppgifterna
men inte fått något svar. Bengt
August finns också med i ancestry.com och 1930 års census
med hustru Amanda C. boende i
Menomeniee, Michigan. Visserli-

gen kallas han Bengt G. Gyllensten.
Frank Wilhelm hittar jag i ancestry.com. Här finns han med först
i census 1900 boende i Araphoe,
Colorado med hustru Ida C Gyllensten. I 1910 års census har de
flyttat till Denver, Colorado. Detta stämmer bra med noteringen i
Emigranten från 1909. I census
1920 finns bara Ida C. Gyllensten
och boende i Denver, Colorado.
Sannolikt har Frank dött mellan
1910 och 1920.
Jag har inte ännu gått vidare
med hjälp av dessa uppgifter. Ett
besök på Emigrantinstitutet i
Växjö borde kunna ge ytterligare
information och kanske kan man
finna något mer av syskonen. Jag
är medveten om att det är lättare
med ett något ovanligt namn som
Gyllensten men försöka kan man
alltid göra.
Ingemar Widestig

Skatteverket gallrar unika akter
I framtiden kommer det inte att
vara möjligt att ta reda på var en
vigsel har ägt rum. Varken
”lysningsförsamlingen” (hindersprövningen) eller vigselkyrkan/
rådhuset. Sedan 1991, då skatteverket tog över folkbokföringen
från Svenska Kyrkan, har nämligen rutinerna ändrats radikalt,
inte minst när det gäller registrering av vigslar.

för borgerliga vigslar. Med hjälp
av kyrkans dokumentation gick
det således för det mesta att få
fram både ”vigselhemort” och
platsen för själva vigseln.

folkbokföringsdatabasen (Folke)
kan man alltså inte få fram vare
sig ”vigselhemort” eller vigselkyrka/plats.
Vad värre är: Efter 10 år
GALLRAS dessa vigselakter
Idag kan man hinderspröva var saklöst ur Skatteverkets arkiv. De
som helst. Det behöver inte vara i anses onödiga och allt för platsvare sig mannens eller kvinnas
krävande. Detta innebär att unik
hemförsamling. Det är prästen
information går förlorad, uppgifeller vigselförrättaren som fyller i ter som i de flesta fall inte går att
uppgifterna om vigseln, och som återskapa ur annat källmaterial.
Förr gick man till prästen och
skickar in dokumentationen till
tog ut lysning. Uppgifterna förSkatteverket. Skatteverket studeOm man nu vill ha fram
des in i en lysningsbok, ofta med rar uppgifterna och knackar in
”platsen” för en vigsel som ägt
rejält utförliga uppgifter, och se- ”det väsentliga” i den stora folk- rum efter 1991 – hur går man till
dan antecknades själva vigseln
bokföringsdatabasen. För Skatte- väga? Det går i de flesta fall att
antingen direkt i lysningsboken,
verket är det endast VIGSELDA- få fram uppgifter om var (i vilken
eller i en särskild vigsellängd. I
TUM samt vigselförrättarens
församling) bruden och brudanmärkningsfältet i den sistnamn som är viktigt. Resten av
gummen varit skrivna vid tiden
nämnda kunde det också stå i vil- uppgifterna i akten negligeras,
för bröllopet. Numera sammanken kyrka eller kapell själva vig- inklusive VIGSELORT och plats faller kontrahenternas adress för
seln ägt rum. Detsamma gällde
för hindersprövning. I den stora
det mesta. Få är de par som vid
Västerås Släktforskarklubb
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tiden för vigseln inte redan har
bott ihop under ett antal år. Men
hur gör man med de par som inte
först har varit sammanboende?
Är det som det var förut, att det
är kvinnans hemförsamling som
skall räknas som vigselförsamling? Eller är det mannens? Eller
skall man ange båda?
Och om man vill veta var själva
vigseln ägde rum? Förmodligen
är det bröllopsreferaten i tidningarna som i framtiden kommer att
utgöra den enda källan. För vigslar efter 1998 skulle det kanske
teoretiskt idag gå att kontakta

Skatteverket och be dem söka i
arkivet efter originalakten – medan vigselakterna från 1991 till
1997 förmodligen redan gallrats
och därmed gått förlorade.
Svenska Kyrkan fortsätter även
efter folkbokföringsreformen
från 1991 och skilsmässan från
staten 2000 att föra kyrkböcker,
däribland vigsellängder, om än
endast digitalt. Men dessa förtecknar endast de vigslar som fysiskt ägt rum i den egna församlingens kyrka/kyrkor. I många
fall går det följaktligen inte att
hitta fram till vigselnotisen om

man inte redan vet var vigseln
ägt rum.
I Sverige har vi en från 1600talet obruten tradition av att föra
lysnings- och vigselböcker. Denna tradition har nu brutits genom
Skatteverkets ointresse för allt
annat än vigseldatum, samt genom dess horribla gallringsprinciper, som berövar kommande
generationer en viktig del av deras kulturarv och rätt till sin egen
historia.
Ted Rosvall
Från nättidningen Rötter

Abraham Abrahamsson Hülphers genealogier
Abraham Abrahamsson Hülphers levde 1734 till 1798 och
samlade bl.a. genealogiska fakta som han skrev ner i nio
böcker. Under mitten av 1900-talet togs ett kortregister fram,
vilket förvaras i Västerås Stadsbibliotek.
Detta alfabetiska register, som omfattar ca 40.000 namn,
är nu digitaliserat och finns att köpa på en CD. Alla böckerna
är mikrofilmade och finns i släktforskarrummet eller går att
låna från SVAR. Beställningsnummer S00563 tom S00571.
Innehåll:
1. Adliga Slägter och Samslägtade Ofrälse Ätter. (s 1-358)
2. Westmanlands och Dala Stifts Prästslägter. (s 1-205)
3. Westerås Slägter. (s 1-229)
4. Ofrälse Stånden och Borgerlige Civil Ätter. (s 1-172)
5. Diverse Slägter. (s 1-201)
6. Ofrälse Slägter. (s 1-279)
7. Ofrälse Slägter i Landsorterne, mäst Wermland. (s 10-228)
8. Grefwe och Friherre Ätter. (s 10-413)
9. Några Store och Lärde Män. (s 1-235)

Pris 200:- inkl frakt.

Västerfärnebo-CD
Klubbens CD för Västerfärnebo innehåller:
Födda 1648-1971 (ca 30 000 poster)
Vigda 1689-1975 (ca 7 000 poster)
Döda 1689-1971 (ca 20 000 poster)
Register över byar och fjärdingar med sidhänvisning
Pris 300:- inkl frakt.
Skivan rättas och kompletteras kontinuerligt.
Du som köpt en tidigare version kan uppdatera för 100:Skivorna kan beställas från Sven Olby, 021-204 94
E-post: sven.olby@telia.com
14
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Sevalla kyrka
Litet vid sidan om allfarvägarna, men i en anrik kultur två mil
NNO om Västerås, ligger Sevalla
kyrka inbäddad, och nästan litet
diskret gömd, i det lilla omgivande skogspartiets skyddande hägn.
Och mitt i denna rogivande oas i
det omgivande jordbrukslandskapet lyser den rappade, nyklassiska sockenkyrkan vit som en fager
lilja. I sin framtoning är hon anspråkslöst tidstypisk och i inget
avseende unik.
Kyrkan började uppföras 1817
på annan plats än den 1820 nedtagna gamla kyrkan, som var belägen på nordvästra begravningsplatsen. Den nya kyrkan blev färdigbyggd 1820 och invigd 1821.
Under åren 1818 och 1819 vilade
murningsarbetet "dels för att lämna grundmuren nödig tid till
sjunkning dels för 1819 års totala
missväxt".
Kyrkan är byggd i den vid
1800-talets början vanliga stilen
med lanterninförsett torn i väster
och rymlig sakristia utefter östra
gavelväggen.
Byggnadsmaterialet är gråstensblock och tegel. Altaruppsatsen
är förfärdigad 1863 av fabrikör
Dahlman, Västerås och predikstolen 1821 av en "skicklig lantsnickare" Milenius. Ljuskronorna
äro donerade vid mitten av 16ootalet, och det mesta kyrksilvret är
till kyrkan förärat, bl.a. nattvardskalken, som är ett byte från 30åriga kriget.
Gamla kyrkan
Mycket talar för att den ganska
lilla, medeltida gråstenskyrkan
restes över en ursprungligen hednisk kultplats, belägen intill Sagån några hundra meter sydost om
den nuvarande helgedomen. Sannolikt skedde detta under 1300talet. Det första dokumentet om
henne härrör från ett testamente
av den 12 juni år 1345.
Västerås Släktforskarklubb

Olof Grau
Grunden gav vika
Omkring år 1500 eller något decennium dessförinnan slogs så
två stjärnvalv av tegel över kyrkorummet - uppburna av sex
bastanta pilastrar. Sådan tedde
hon sig sedan alltjämt i det mesta
när hon avbildades av Olof Grau.
Där ser man också att en sluten
klockstapel var placerad i kyrkogårdens sydvästra hörn, samt att
socken- och klockarestugorna var
diagonalt lokaliserade mot denna.
"Kyrkan står på kronogrund
icke långt från Sagån, och man
kan se af hennes tjocka och
oformliga gråstensmurar, det hon
måtte wara mycket gammal",
skriver Olof Grau. Redan vid det
laget var hon dock i det närmaste
fallfärdig, och murarna hölls då
samman med hjälp av talrika och
kraftiga järnband.
Den välkände och flitigt anlitade kyrkobyggmästaren Eric Sjöström i Torsåker inlämnade därför år 1796 ett förslag till en fullständig om- och utbyggnad av
den befintliga kyrkan, av vilken
man dock endast avsåg att bibehålla den södra muren.
Ännu 1816 arbetade man för en
sådan lösning, men kort därefter
beslöt man ändå att bygga en helt
ny kyrka ett stycke från den gamla.
Missväxt kom emellan
Eric Sjöström fick uppdraget att
leda arbetet. Detta inleddes 1817
med grundläggning samt uppdraArosiana 2008-1

gandet av delar av sträckmurarna.
De båda påföljande årens missväxt framtvingade ett uppehåll i
arbetet, vilket samtidigt gav
grunden möjlighet att sätta sig. I
mars år 1820 återupptogs arbetet,
och inleddes med rivning av den
gamla kyrkan. Hon fick utgöra en
betydande stendepå för nybygget,
och kan därmed symboliskt sägas
leva vidare i denna. Den 9 september samma år noterades att
kyrkan med tornet fullbordats till
det yttre, men att inredning alltjämt saknades. När den nya helgedomen invigdes av biskop
Gustaf Murray, vilket skedde
Marie Bebådelsedagen 1821, var
bl.a, bänkinredningen ännu provisorisk, men omnämns 1834
som fullbordad.
Kyrkan är byggd efter tidstypiska, nyklassiska ideal - med ett
enskeppigt långhus med fem stora fönster, sadeltak och invändigt
gipsat tunnvalv samt utbyggd
sakristia i öster och torn med lanternin och integrerat vapenhus i
väster.
Området kring 1800-talskyrkan
omgärdades i början på det nya
seklet av en stenmur jämte ett
järnstaket, i folkmun benämnt
hundstaketet, eftersom finansieringen skedde med hundskattemedel. Staketet finns inte kvar
idag.
År 1903 ersattes det gamla
spåntäckta taket med plåt, och
vidare inlades nytt golv ovanpå
15

det gamla. Sedermera ersattes de
gamla järnkaminerna med ångburen centralvärme, och 1918 installerades elektriskt ljus. Åren
1936-37 skedde en viss både utoch invändig upprustning.
En ny omfattande restaurering
genomfördes 1967-68 under ledning av arkitekt Per Bohlin, Västerås, varefter hon återinvigdes
av biskop Sven Silén den 22 december 1968.
Då installerades bl.a. elvärme,
inlades nytt golv jämte trossbot-

ten samt ny sluten, men rymligare bänkinredning i tre kvarter
med 110 sittplatser.
Den av snickaren Milenius utförda predikstolen är samtida
med kyrkan, men målades först
1854, och fick då sin nuvarande
utsmyckning. Timglaset kommer
från den gamla kyrkan
Nummertavlorna är, jämte en
sats "större och mindre numror",
tillverkade av spegelfabrikör Nyborg 1868. De båda ljuskronorna
över mittgången härrör från
1600-talet. I tornrummet förvaras
ännu kyrkans gamla skampall
samt en pall för kyrktagning av
kvinnor.
Den 780 kg tunga storklockan
stammar från 1600-talet, omgöts
av Isaac Rockman i Sala 1744
och därefter av K S M Bergholtz
i Stockholm 1938, varvid hon
fick behålla 1744 års inskriptioner.
Hon förkunnar bl.a.
16

När Adolph Friedric til Swerige
kom
Och såg thes inlänska seder
tå giöt mig Rockman i Sahla om
Guds namn til ära och heder,
at Jag påminner om Herrens dag
at the sig christligt bereda
Jag kallar tilhopa at höra Guds
lag
Och ord som them kunna leda.
Jag hedrar them som såfwa i ro
Och them som lefwa påminna,
att hålla sig fast wid christi blod
tils the sin rolighet finna.

Torp och gårdar
i Barkarö

På höstens sista klubbmöte gästades vi av LillCari Kullgren och
Hans E. Larsson från Barkarö.
De tog oss med på en rundvandring i ord och bild bland de torp
som de genomför en inventering
utav. Det är soldattorp, backstugor, undantagstorp som de med
hjälp av gamla kartor, handlingar, husförhörslängder och generalmönsterrullor söker efter runt
Lillklockan är
om i Barkarö. De söker sig fram
äldst och har
medeltida anor. efter gamla stensättningar, fruktträd och buskar, efter torrdass,
Även hon är
där nässlorna frodas, efter områdock omgjuten
den med ormbunkar som var vikav Isaac Rockman 1744, väger tiga att ha i närheten av torpet så
270 kg - och har att man var skyddad från onda
om sitt ursprung andar. Man letar även efter kälföljande att för- largropar och stensatta fångstgropar. Arbetet fortsätter med att
tälja:
kartlägga vem som bott i torpen,
samla in bilder och dylikt för att
Mit uhrmins ämne
är utaf metall´n dyra
Nu giöt mig Rockman om
siuhundra fyrti fyra
At jag må kalla hit
the stora och the små
Ther the sin siäla spis
och hierte styrcka få
På bägge klockorna står
också ”Ära ware Gud i
Hogden” och är dessutom
försedda med änglafigurer
och bladornamentering.

LillCari Kullgren och Hans E. Larsson
göra dokumentationen fylligare.
Givetvis berördes även de stora
gårdarna därute, på vars ägor torpen låg.

Referenser:
Sveriges kyrkobyggnader. Västerås stift.
Västmanlands kyrkor i ord och
bild. Hakon Ahlberg och Staffan
Björklund.
Sevalla församling. Västerås. En
kort historik av Torsten Lundblad.

Ett mycket intressant och välbesökt möte som gav utbyte i båda
riktningarna.

Sten-Ove Sandell

Karin Jyrell
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Arkivens dag på Västerås slott
Lördagen den 10 november 2007
Tema: Odlingar, parker och
trädgårdar. Var gör en släktforskare med dessa rubriker?
Jo, han gräver i arkiven och finner sina rötter och gör sedan sitt
eget släktträd.
På skärmar presenterade vi några olika släkttavlor. Sven Olby
hade gjort en tavla över fem generationer, där alla uppgifterna
var hämtade från Västerfärneboskivan. Hela den skärmen var för
övrigt uppbyggd på uppgifter
från Västerfärnebo.

En av våra medlemmar, Bertil
Larsson, kunde verkligen genom
sin skärmutställning knyta än till
dagens tema. Hans farfar var
Länsträdgårdsmästare Viktor
Larsson (1864–1949).
På planscher, 34 x 50 cm stora,
SVAR upplät gratis sin hemsida fanns målade grönsaker, frukter
och träd gjort på ett mycket hutill släktforskarföreningar som
moristiskt sätt Konstnären är
var med på Arkivens dag. Vi
okänd. Dessa planscher hade funhade också tillgång till Genline
och olika CD för att kunna hjälpa gerat som ett presentationsmaterial motsvarande nutidens overbesökande.
head eller databilder vid olika föSven och Gunnar satte länge
fördjupade i uppgifter som besö- redrag.
kande fick hjälp med.
Själv passade jag på att överlämna ett mindre släktträd till en
äldre (93 årig) dam. På jourhavande släktforskare i september
kom hennes dotter till biblioteket
med några uppgifter med namn
på mammans farmor och farfar
och undrade om vi kunde hjälpa
till med att finna personerna.
Mamman ville så gärna veta vad
som hänt med dem och vilka farmors föräldrar var. Den här uppgiften gav mig en chans att forska inom andra län än mina
”egna”. Jag hamnade i Kronobergslän, oj vad många torp jag
fick gå igenom. Bra att få områden där man inte känner varenda
tuva! Jag lyckades i mitt åtagande och kunde lämna över uppgifterna. Det var en mycket glad och
tacksam dam som kunde gå hem
och studera uppgifterna som hon
länge undrat över.
Västerås Släktforskarklubb

Mormors kokbok Matilda Edgrens handskrivna recept
På Weblibris bokbord fann jag
denna bok som är något mer än
en vanlig kokbok.
Hur många utav oss har inte
bland mor eller mormors gamla
böcker funnit en anteckningsbok
med svarta pärmar och handskrivna recept. Även en almanacka med månadens dagar på
ena sidan och linjer på andra sidan där alla händelser och i vissa
fall kostnader skrivits in. Två sådana anteckningsböcker utgör
grunden för denna bok. Det är en
levnadshistoria över Matilda Edgren, född Sandqvist. Var rädd
om denna skatt om du har eller
finner en, många gånger innehåller den mer än recept. Jag själv
har en efter min mor, skriven på
1920-talet och på den gård jag
växte upp finns även almanackor
bevarade.
Karin Jyrell
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Läsövning

Inledningen till födelsebok C:1 för Almunge 1700-67.
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Lösning till läsövningen finns på sidan 19
Västerås Släktforskarklubb

Lösning till läsövning sidan 18

Nya medlemmar
som hälsas välkomna

Copia/Carl med Guds Nåde d. d.
Wår ynnest och nådiga benägenhet med Gud alsmächtig. Tro man1 och undersåtare, Erkje Biskop och samtel.
Consistoriales2. I anledning af den underdåniga förfrågan
som hoos oss inkommen är, angående Trolåfwade Personer
hwilka efter begånget3 lägersmåhl öfwergifwa sina
fästeqwinnor, bort rymmandes til andra orter, huruwida de, som således sin tro och låfwen ryggja Kunna
på samma wijs stämmas och efterlysas, som uti
K.4 lagen föreskrifwes om ächta personer, hwilka
äro bort och för rymde i det upsåt, at ey widare
boo och bygga hjonelag tilsammans5. Så som wij hafwe funnit skiäligt i nåder at förklara, at så wida
ofwande Trolåfning och häfdande6 är bewislig och sielfständigt å båda sidor, så kan den klagande wed anfordran handräckas på samma sätt som K. lagen
förmäler om dem, som af deras ächta makar öfwergifne warda. För den skul afgår här med wår
nådige wilje och Befallning til Eder, at Iwed de
här utjnnan7 förefallande tilfällen rätten Eder här
efter, och thär jämte gjören den anstalt at Prästerskapet i Stiftet måtte ärhålla här af en behörig
underrättelse. I förrätten8 här med det oss til
nådigt behag länder, och wij befalle Eder Gud
alsmächtig nådeligen. Stockholm d 10 octobr 1699
Carolus

1. Innehavare av viss rang. T.ex. Landshövding
2. Medlemmar av domkapitel
3. Kan tolkas som "begångit" men jämför med i och e på
andra platser i texten. Pricken är något i papperet
4. Kyrkolagen
5. Kan tolkas som ”tisammans” men jämför med
”til andra orter”
6. Hävdad, lägrad båda betyder samlag
7. Tidigare nämnda
8. Genomför, utför, verkställer

Kjell och Anita Andersson
Ullvigatan 35
723 55 Västerås
021-20761
Iréne och Kjell Artaeus
Pistolgatan 7
724 65 Västerås
021-132074
Torsten Eriksson
Nygatan 12
722 14 Västerås
021-416318
Margareta Hollaus
Löpargatan 39
722 41 Västerås
021-332537
Mats och Eva Johansson
Irisvägen 58
722 46 Västerås
021-332650
Ingegerd Persson
Trestegsgatan 9
722 41 Västerås
021-330551
Jacob Stenlund
Mäsenvägen 41
724 82 Västerås
021-141020
Birgitta Sunesson
Bondebacken 15
724 61 Västerås
021-841544

Rotemansarkivet
Nästan 3.500.000 Stockholmare
för perioden 1878-1926 finns nu
på Internetadressen:
www.ssa.stockholm.se.
Ungefär mitt på sidan finns
”Databasen Rotemansarkivet”.
Klicka på: Sök i Databasen, så
Västerås Släktforskarklubb
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kommer du till en söksida där du
fyller i kända uppgifter. Klicka
på ”Sök” och se om du fick någon träff.
Hittar du någon intressant uppgift, kan du spara den som pdf-fil
eller skriva ut den på papper.
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Fjärde generationen i Edsberga
Edsberga är beläget i Breds
socken i gamla Åsunda härad.
Terrängen är kuperad, skogbeväxt samt också en jordbruksbygd. Berggrunden som går i dagen här och var är grå gnejs.

Oloff i Edzberg, senare förekommer formerna Esberg, Essberga,
Exbergha (1601) och Edsbergha.
Fastigheten Edsberga Nr:1 består av både skogs- och åkermark. På gården uppfördes bostadshus, tvättstuga, ladugård,
De första kända invånarna i
snickarbod, vedbod och förrådssocknen bodde där för 3000 år
hus. Bostadshuset är byggt i två
sedan. De bedrev sin näring med våningar och består av en farstu,
primitiva medel, plöjde den karga kök och kammare på nedre plan.
jorden, betat sina kreatur. Man
har påträffat en gravhög med
brända ben. Bronsspänne och olika stenyxor har också hittats. Boplatser har påträffats. Skeppsristningar, med religiös dyrkan, är
koncentrerade till Boda. Tydligen
var Boda ett befolkningscentrum
under bronsåldern. På berghällar
och stora jordfasta stenar ses ett
stort antal älvkvarnar. De är vanligen 6-10 cm i diameter och 2-3
cm djupa. Älvkvarnarna användes vid offer.
Socknen som en enhet har vuxit
fram ur behovet av gemenskap.
Offergillen omtalas i hednisk tid.
Redan älvkvarnar och hällristningar kan antas tyda på lokala
Fredrik Tibbelin 80 år gammal
kultiska sammanslutningar.
Namnen på byarna anses härröra från romersk järnålder och
folkvandringstid. I ett morgonbrev från år 1350 påträffas formen Bred. Edsberga omnämns i
tillgängliga handlingar tidigast år
1445, Edsbaergha. 1447 omtalas

20

Övre våningen hade ursprungligen ett litet rum och resten var
yttervind. I köket finns en plåt
vid spisen som är daterad år
1811. Även ladugården har det
årtalet. Tvättstugans dörr är daterat 1838.
År 1897 köptes gården av Johan
Fredrik Tibbelin, och hans hustru
Johanna Augusta Henriksson,
som hade gift sig 18710528. När
dom flyttade in en regnig höstdag
var taket så otätt att det rann in
vatten i köket. Sent på kvällen i
karbidlampors sken så lagades
taket. Johan Fredrik byggde ut
ladugården med en skulle samt
ladan. På gården fanns det alltid
minst en häst, fyra kor, kalvar, 7Arosiana 2008-1

8 stycken grisar, kaniner och ett
70 tal hönor. Under vintertid förvarades alla djuren i ladugården.
Kaninburar spikades upp på väggarna i hönshuset där dom fick
samsas med hönsen. Alla utrymmen togs till vara. Av mjölken
tillverkades det smör samt ost.
Osten smaksattes med kummin
som odlades på gården. Osten
förvarades på yttervinden där den
vändes varje dag. Varje lördag
for Johanna Augusta till Enköping med ägg och ost som såldes
på torget. Hon blev känd för sina
goda ostar. Under resan hem repade hon gräs i dikeskanterna
som foder åt djuren. Väl hemma
igen med vagnen fylld med gräs
så lades fodret upp på skullen till
vintern. Johanna Augusta, liten
och rund, fick smeknamnet
”myran” för att hon drog sitt strå
till stacken. När hon hade kött till
försäljning gick vagnen till Västerås. Där betalades det bättre för
kött än i Enköping. Vid Badelunda togs det tillvara på gräs och
annat som djuren skulle äta av.

Alma, Ingvar och Ivar Villén
Dikeskanterna vid hemmet slogs
med lie och blev till foder. På åkrarna odlades det säd som tröskades under vinterhalvåret. Mjölet
såldes också det på torget där förtjänsten var bättre än i kvarnen.
Västerås Släktforskarklubb

Det gick åt mycket vatten till alla
djuren så brunnarna sinade. De
fick börja ta vatten ur Närgårdsbrunn, en kilometer bort. Johan
Fredrik och Johanna Augusta
fick fyra söner och en dotter.
Johanna Augusta var född
18520511 och avled 19110825.
Johan Fredrik var född 18410624

Eva Wahlberg framför tvättstugan på Edsberga

och dog 19260809. Sönerna flyttade ut och dottern Alma Augusta, född 18900617, stannade på
gården.
Alma Augusta gifte sig
19140624 med drängen Ivar
Gottfrid Villèn som var född
18921120. Dom tog över gården
år 1926. Osttillverkningen avslutades, en mjölkpall byggdes och
mjölken gick till försäljning. Jorden fortsatte att brukas. Loge
samt ett vagnslider byggdes till
och även en dyngstad. Kor, häst,
grisar och höns blev kvar i ladugården. Kaninerna försvann på
1930-talet och dom två sista korna gick till slakt år 1943. Det var
ett hårt arbete att hålla en gård.
Bara att tvätta var jobbigt. I tvättstugan stod en stor koppartunna
som det eldades under när dom
tvättade. Det var alltid mycket

bärande med vatten både i hushållet och till djuren. Nu hade
dom en ny brunn på gården igen
som inte sinade. Alma Augusta
och Ivar Gottfrid fick tre barn,
varav två blev vuxna. Alma Augusta och Ivar Gottfrid skiljde sig
1951 och Alma Augusta blev
kvar på gården. Sonen Ingvar
Gottfrid, född 19251208, flyttade
med sin familj tillbaka till Edsberga. Jorden arrenderades ut och
i ladugården fanns det nu grisar
och höns. I bostadshuset byggdes
övervåningen om med ytterligare
ett rum och vinden inreddes.
Alma Augusta avled 19610619
och så småningom tog fjärde generationen över gården. Nu är det
enbart ett sommarställe med
åkermarken utarrenderad.
Kerstin Andersson

Släkttavla:
Johan Fredrik Tibbelin f. 18410624 i Bro, d. 19260809 i Bred
g. 18710528 Johanna Augusta Henriksdotter f. 18520511 i Bro, d. 19110825 i Bred
Johan Bernhard f. 18720811 i Bro, d. 19530908 i Ljusterö
g. 18960719 Karolina Elisabet Karlsdotter f. 18720305 i Hjo, d. 19510618 i Ljusterö
Carl Adde f. 18740419 i Bro, d. 19540531 i Sparrsätra
g. 19021102 Augusta Kristina Tärnlund f. 18740101 i Torstuna, d. 19530430 i Sparrsätra
Oscar Leonard f. 18760516 i Yttergran, d. 19621219 i Bred
g. Hildur Elfrida Björklund f. 18810221 i Björksta (tvilling), d. 19450306
Albert Wilhelm f. 18800103 i Yttergran, d. 19500605 i Teda
g. 19031008 Augusta Vilhelmina Thunberg f. 18820909 i Tillinge, d. 19700223 i Teda
Alma Augusta f. 18900617 i Tillinge, d. 19610619 i Bred
g. 19140624 Ivar Gottfrid Villèn f. 18921120 i Härkeberga, d. 19650827 i Skerike
Eva Viktoria f. 19130401 i Bred, d. 20000603 i Enköping
g. 19551008 Nils Bertil Wahlberg f. 19140730 i Litslena, d. 19940115 i Enköping
Ingrid Viola f. 19170205 i Bred, d. 19190412 i Bred
Ingvar Gottfrid 19251208 i Bred, d. 20060407 i Tillberga
g. 19471018 Elsa Olsson f. 19270721 i Biskopskulla
Kerstin f. 19480411 i Hubbo
g. Simeon Andersson f. 19470531 i Ljung
Torbjörn Simeon f. 19680408 i Badelunda
Gunnar f. 19510328 i Hubbo
Annika Viola f. 19530220 i Hubbo
Per-Olov Ingvar f. 19580615 i Bred, d. 19930106 i Önsta
Lilianne f. 19610122 i Bred
Arvid Sigfrid f. 18920525 i Vårfrukyrka, d. 19770506 i Bred
g. 19180509 Astrid Eugenia Ramsell f. 18990311 i Vittinge, d. 19830729 i Bred

Västerås Släktforskarklubb
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Efterlysningar
Svar på förra numrets efterlysning Barn:
Einar Albert 1908-01-21—1985av den okända prylen.
10-04.
Vilhelm Engelbert 1912-05-06—
1989-05-16.
Stina Vilhelmina 1914-07-03—
1994-07-27. Gift 19551016 med
Georg Lööf.
Lisa gift med Kurt Björklund
Sven 1916?—1933-01-02.
Anna drev ett konditori i VästeJo, jag kan tala om vad det är, jag rås.
har en sådan i min bokhylla. Det De skilde sig 1929-06-10.
är en skrapa för att skrapa ur fettet
ur kokosnötter. Längst ut på spet- Min fråga är:
sen sitter en plåtbit, som har tag- Känner du till något om dessa
gar på kanterna varmed man skra- båda och deras företag. Kan det
par ur kokosmassan. Brädbitarna finns några gamla stadskort där
man ser till vänster på bilden är en deras verksamheter finns med.
låg pall man sitter på och därmed
Mycket tacksam för svar.
blir det stadigt. Pallen kan vikas
ihop och bäras under armen men
man har då ett skydd på skrapan, Anna Löfgren
Telefon: 0303 332554
som oftast är mycket vass.
Fax: 0303 332593
Det var långt ifrån alla kokospalmsägare i Tanzania som hade anna.lofgren@axelch.com
sådana verktyg men visst såg man
dem rätt ofta.
Även i Zambia fanns de.
Hälsningar
Allan Axelsson

1. Min farfar är uppväxt i Västerås
där hans far och mor var verksamma.
Min farfars far hette Albert Engelbert Brosché han var född i S:t
Petersburg 1885-05-28 och inflyttade till Västerås 1906.
Han arbetade på ASEA. Efter anställningen där startade han Västerås-Bazaren och firman Svensons lager och drev fram till sin
död 1959-04-04 Skjortcentralen
i Västerås.
Gift 1914-08-29 med Anna Peteli- Anna Petelius gift Brosché
us. Född 1884-11-29 i S:t Michel,
Finland. Död 1968-01-07 Västerås
22
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2. Jag har en fråga till Västerås
Släktforskarklubb.
Jag har forskat på min sambos
släkt och han härstammar på sin
farfars sida från släkten Keijser i
Skultuna. Jag har kommit ner till
1600-talet och följt släkten tillbaka till Skultuna Bruk i en oavbruten kedja. Förmodligen kom den
första Keijser från Norra Tyskland, då det var de arbetarna som
fick de första anställningarna på
Bruket, som redan hade kunskapen.
Nu är jag intresserad om någon i
klubben har forskat kring Skultuna Bruks historia och även släkten
Keijser förstås.
Jag har bott härnere i drygt ett år
och den andra vintern. Vintrarna i
Skåne är förskräckliga, fuktiga,
råa blåsiga och kalla, men våren
kommer ju tidigare i gengäld.
Många varma hälsningar från en
västeråsare i provinsen Skåne
Inga-Lill Persson
Krikaväen 12
264 39 Klippan.
lillpersson12@hotmail.com

3. Jag släktforskar sedan några år
och söker bl.a. uppgifter om en
ana, som föddes i Västerås Domkyrkoförsamling 25/12 1865.
Han hette Carl Alfred Hellgren
och hans mor Carolina Hellgren.
Hans far finns inte noterad i födelseboken.
Har du något förslag till var man
kan söka den okända fadern ?
Tacksam för alla uppslag!
Med vänlig hälsning
Hans Angberg
fam.angberg@glocalnet.net
Västerås Släktforskarklubb

Dagordning för Västerås Släktforskarklubbs årsmöte 2008-03-27
1.

Årsmötets öppnande

2.

Frågan om stadgeenlig utlysning av mötet. (Minst 1 vecka före mötet)

3.

Fastställande av dagordningen

4.

Val av mötesfunktionärer
A) Ordförande
B) Sekreterare
C) Två justeringsmän tillika rösträknare

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse

6.

Resultat- och balansräkning
Förslag att årets överskott, jämte ingående kapitalbehållning, balanseras i ny räkning

7.

Revisorernas berättelse

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.

Förslag till budget för år 2008

10.

Styrelsens arvode 2009

11.

Val av ordförande för år 2008

12.

Val av två ledamöter för två år
Avgående: Peder Danielsson och Ingemar Widestig

13.

Val av två suppleanter för ett år
Avgående: Ulla Sköld och Monica Holmgren

14.

Val av två revisorer för ett år.
Nuvarande: Maria Bäversten och Lennart Jonsson

15.

Val av valberedningskommitté

16.

Fastställande av årsavgift för 2009

17.

Behandling av motioner

18.

Utskick av Arosiana via Internet som pdf-fil?

19.

Övriga frågor

19.

Mötets avslutning
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Avsändare:
Västerås Släktforskarklubb
c/o Sven Olby
Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås

FÖRENINGSBREV

SVERIGE

B

PORTO BETALT

Vårens program
Släktforskningens dag
Lördag den 15 mars kl. 10-16. Öppet hus i forskarrummen på Stadsbiblioteket i Västerås.
Vi försöker hjälpa nya och gamla släktforskare att lösa olika problem.
Föreläsning i Hörsalen
Kl. 10.30 Historiska kartor berättar om Västerås
Kartor från 1688 till 2007. Anders Carlström presenterar Lantmäteriförvaltningens webbtjänst.
Kl. 12.00 DIS-Aros visar Släktforskning med datorhjälp
Ingen föranmälan.

Kallelse till Årsmöte
Torsdag den 27 mars kl. 18.00 i Kyrkbacksgården, Wallinsalen.
Dagordning finns på föregående sida.
Efter årsmötesförhandlingarna, berättar arkivarien Anna-Karin Westerlund
vad Landsarkivet i Uppsala kan erbjuda släktforskarna.
OBS Tidigare annonserat program är flyttat till Släktforskningens dag den 15
mars.
Anmälan senast 23/3 till Ingemar Widestig tel. 0220-127 90 eller
E-post: ingemar.widestig@telia.com
Torsdag 17 april kl. 17.30 har vi information för nya medlemmar.
Personlig inbjudan kommer att skickas ut.

Vårresa
Lördag den 17 maj gör vi en utflykt till Strömsholms slott, där slottsarkitekten Björn Norman
med början kl. 12 guidar oss runt i slottet. OBS Slottet saknar hiss!
Lunch intages på Hallstahammars Brukshotell kl. 14. Maten inkl. tillbehör kostar 115 kronor.
Välj mellan: Laxfärserad sjötunga med pommes duchessetoppar eller helstekt fläskytterfilé med
fikonsky och ugnsbakade rotfrukter. Meddela vilket du önskar vid din anmälan.
Mätta och belåtna besöker vi Trångfors smedja och tittar hur långt restaureringen har kommit.
Klubben bjuder avslutningsvis på kaffe/te och kaka.
Samåkning i egna bilar.
Samling kl. 11.00 på parkeringen bakom Centralstationen (Sigurdsgatan) för uppdelning på bilar.
Anmälan senast 27 april till Gunnar Andersson tel. 021-12 35 48 eller
E-post: gg.andersson@telia.com
Tala om hur många lediga platser du har i bilen
eller om du vill åka med någon annan.
Medåkande betalar 30 kr till bilföraren.

Välkommen!
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