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Ordföranden har ordet 
Årsmötet medförde en liten för-

ändring i styrelsen. Peder Dani-
elsson hade avböjt omval. Tack 
Peder för alla dina år i klubbens 
tjänst och välkommen Kerstin 
Andersson. 
Vid årsmötet fick Gun Enwall-

Larsson mottaga det diplom som 
hon tilldelats av Sveriges Släkt-
forskarförbund för mångårigt en-
gagemang för släktforskningens 
fromma. Överlämnare var arkiva-
rie Anna-Karin Westerlund från 
Uppsala. Se bild nedan. 
Eftersom de flesta forskare nu 

läser kyrkböckerna på Internet, 
har SVAR slutat låna ut mikro-
kort för tiden före år 1900. Det 
innebär att den som inte har nå-
gon dator är hänvisad till Lands-
arkiven om korten inte finns på 
biblioteket. 
Nog tycker du väl att CD:n 

”Sveriges dödbok 4” är till ut-
märkt hjälp vid din forskning? 
Nu är det dags att adoptera en 
församling och skriva av död-
böckerna för tiden 1901-1946, så 
att version 5 kan ges ut 2010. Gå 
in på www.genealogi.se och 
klicka dig fram till ”Namn åt de 
döda” och välj ut en eller flera 

församlingar. Har du abonne-
mang på SVAR finns de flesta 
dödböcker där t.o.m. 1937. För 
de återstående åren har vi tillåtel-
se att digitalfotografera original-
böckerna i Uppsala. Hör av dig 
om du vill ha hjälp. 
Sveriges äldste man avled under 

våren, det innebär att nu finns det 
ingen man kvar som är född på 
1800-talet. Kvinnorna är ju sega-
re, så det finns fortfarande några 
som är över 108 år gamla. Det 
börjar även ta slut på personer 
som deltog i 1:a världskriget. 
Årets Släkfrorskadagar går av 

stapeln i Malmö 29-31 augusti. 
Temat är Roskildefreden 1658. 
Program finns på: 
www.malmo2008.se 
Vi kanske ses där? 
 
Sven Olby 
 
 

En titt i backspegeln 
 
Under sommaren (2/7-30/8) på-

går en utställning i Stadsbibliote-
kets hörsal. Den visar Västerås 
historia sett genom kartor, notiser 
och fotografier. 

 

Jourhavande släktforskare 
 
Onsdagarna 10/9, 15/10 och 

19/11 kommer det att finnas en 
hjälpande hand i släktforskar-
rummet mellan kl. 16 och 19. 
Personerna har grå västar på sig, 
och det är bara att gå fram och be 
om hjälp. 
 

 

Har ni släkt i Finland? 
 
Finlands släkthistoriska före-

ning har skannat in kyrkböcker 
som finns fritt tillgängliga för 
medlemmar på nätet. Allt är inte 
översatt till svenska, men så 
länge kyrkböckerna är från äldre 
tid användes det svenska språket 
i dem. 
www.digiarkisto.org/sshy/
index_sve.htm 
 
Helsingfors universitetsbiblio-

tek har OCR-skannat ett stort an-
tal tidningar. Många av dem är 
på svenska. En fördel med mate-
rialet är att man kan göra en fri-
textsökning, exempelvis på ett 
namn, och sedan läsa de artiklar 
man får träff på. 
http://digi.lib.helsinki.fi/
sanomalehti/secure/main.html 
 
Genealogiska Samfundet i Fin-

land har sidor på Svenska som du 
når via: 
www.genealogia.fi/indexr.htm 
 
Flera länkar finns på Rötter; 

www.genealogi.se där du klickar 
på Länkar och sedan väljer Fin-
land under Länder. 
 
 
Tipset inlämnat av  

Hedersdiplommottagaren  

Gun Enwall-Larsson 

Notiser 
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   Detta är en dom som får mig att 
tänka på häxprocesserna under 
1600-talet. Kvinnan i denna dom 
hade säkert inte de bästa förutsätt-
ningar här i livet och vad hon ut-
sattes för i sin barndom kan vi 
bara gissa oss till. Hennes kyrko-
stöld och otukt, som hon påstod 
att hon dessutom haft med satan 
och djävulen, slutade med att hon 
27 år gammal dömdes till döden 
och att därefter brännas på bål av 
Skinnskattebergs Häradsrätt. Vi 
får se hur Svea Hovrätt bedömde 
fallet. Kvinnan hette Margareta 
Olofsdotter och var född i Nor-
bergs socken omkring 1671. 
   Vi följer först händelserna som 
de finns beskrivna i protokollet 
från ett extra ting den 28 maj 1698 
vid Skinnskattebergs Häradsrätt 
hållet i sockenstugan i Skinnskat-
teberg. (Jag har gjort en lätt mo-
dernisering av texten) 
 
   Protokollet börjar: 
”Ställdes för rätten en tjuvkona 

Margareta Olofsdotter ifrån Ab-

borrtorpet i Västanfors fjärding, 

och Norberg socken om sina 27 

år gammal, vilken förövat åtskil-

liga tjuvnader men sist den 14 

april sistlidna i Heds sockenkyr-

ka, med tvenne andra tjuvar som 

hon säger sig kommit i följe 

med” 

   Kyrkoherden i Hed hade skrivit 
två brev om det som skett:  
”efter kyrkoherden vördige Hr 

Petri Hisings 2:ne brev av den 8 

och 26 maj, först sönderskurit kyr-

ko- och sakristians dörrar och 

stulit fattig penningar 12 daler 22 

öre kopparmynt. 2:ne gamla tenn-

stakar, en mässings stake och en 

tranflaska om ett stop.” 

   Margareta vistades då och då 
hos sin moder i Abborrtorpet i 

Norbergs socken, och anklagades 
för att där och på många andra or-
ter ha stulit men aldrig tidigare 
blivit fast. Margareta Olofsdotter 
började sin berättelse med följan-
de erkännande om hur hon stulit 
första gången: 

  ”Tillstår alltså den tid hon var 

hemma hos sin moder vid Abborr-

torpet, då har hon först stulit en 

ko av Daniel Månsson i Bastmora 

i Norbergs socken för en så där 6 

á 7 år sedan, medan folket var i 

kyrkan. Den hade hon sedan med 

modern hos sig alltifrån Mikaeli 

tid till näst före julhelgen samma 

år, då fick ägaren den igen efter-

som stölden blev uppenbar. Då 

hon söktes efter att föras till tinget 

och därför plikta tog hon flykten, 

och allt sedan hållit sig undan och 

har inte haft någon stadig tjänst 

hos någon utan gått här och var 

kring socknarna i vall med bo-

skap.” 

   Hon erkände också att hon för 
1½ år sedan ha varit i Grytnäs 
socken (i Avesta kommun idag) 
och hos en Anders Eriksson ha 
stulit lite kläder. Vidare anklaga-
des hon för att ha stulit även annat 
och en del ”småboskap”, men det 
nekar hon till. Det fanns inte hel-
ler några vittnen till dessa stölder 

eller någon från Grytnäs närvaran-
de som kunde vittna. 
   Därefter kommer erkännandet 
om stölden i Heds kyrka och hur 
den gått till. 
”Sedan bekänner tjuvkonan hur 

med tjuvnaden i Heds socken är 

till gånget. För vilket hon nu i 

synnerhet anklagas, att när hon i 

april månad varit upp till sin bro-

der i Norberg, och skulle gå ned 

till Bro socken och söka sig tjänst, 

och hon kommer emellan Bysala 

och Heds kyrka, då blev hon upp-

hunnen av tvenne karlar middags-

tid om dagen, på landsvägen. De 

stannade och frågade var hon var 

hemma och skulle ta vägen, varpå 

när hon dem svarat nödgade de 

henne att följa sig åt skogen, eljest 

skulle de ta av henne kläderna och 

slå henne allsönder, ty vågade 

hon inte neka dem, utan följde 

med, och om natten följdes de alla 

tre åt till Heds kyrka. Där skar de 

sönder dörren till kyrkan och sak-

ristian, under tiden de gick in stod 

hon vid kyrkporten och vaktade 

om någon skulle komma.” 

   Bytet blev inte så stort. De stal 2 
gamla tennstakar och en mäs-
singsstake samt en tranflaska på 
ett stop. Dessutom tog de 12 daler 
ur fattigkassan. Hon sade att om 
de känt till att det inte funnits mer 
att stjäla, så hade de inte gjort in-
brottet i kyrkan. Efter inbrottet 
gick de till skogs igen mot Sunds-
bron. Efter att ha varit stilla en 
dag stal de i torpet Flortorp, mjöl, 
mjölk, salt, hampa, lin och åtskil-
ligt annat.  
   Hon var tillsammans med de 
andra två tjuvarna i tre veckors tid 
mellan den 14 april till den 6 maj. 
Under den tiden hade de försökt 
att bryta sig in i Bernshammars 
herrgård men misslyckats. 

Tjuvkonan Margareta Olofsdotter från  
Abborrtorpet i Norbergs socken 

Heds kyrka 
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Den 6 maj var de vid Nyhammars1 
herrgård hos bruksförvaltaren Ja-
cob Streng för att stjäla. Först 
hade hon gått in i fähuset och 
mjölkat en ko i en hatt så de fick 
lite att dricka. De andra två stod 
sedan kvar bakom ladugården, när 
hon gick in i trädgården, där det 
låg tre vävar på ett bord som hon 
tänkte stjäla. Men det var en kvin-
na som vaktade dessa och fick syn 
på Margareta och började ropa. En 
dräng fick fast Margareta medan 
de andra hann springa till skogs 
och trots att man sökte efter dem 
hittades de inte. De hördes dock 
vissla efter Margareta. De två tju-
varna hon var tillsammans med 
var från Kopparberg. Deras namn 
var Per Eriksson som var gift och 
Daniel Persson. 
   Eftersom hon varit tillsammans 
med dem i tre veckors tid frågade 
rätten om hon inte kände dem se-
dan tidigare, men det nekade hon 
till. Hon erkände däremot följan-
de: 
   ”…tillstår och bekänner tjuvko-

nan Margareta, att sedan dessa 

tjuvar kommit tillhopa med henne 

har de allt stadigt så väl natt som 

dag bägge bedrivit sin otukt och 

hordoms synd med henne vetandes 

inte för visso, om hon är av dem 

havande bliven eller ej, efter hon 

än vidare bekänner att hin onde 

sedan haft sin förskräckliga gär-

ning av otukt med henne då hon 

de 5 dagar var utur kistan i Skinn-

skatteberg där hon för denne sin 

tjuvnad blev förvarad och insatt 

till dess hon här om lagligen skul-

le rannsakas.”  

   Efter det hon hade blivit fast vid 
Nyhammar hade hon alltså låsts in 
i en fångkista i Skinnskatteberg 
och på något sätt tagit sig ut och 
sedan in igen i denna kista!!??!  
Kistan var den plats som fångarna 
förvarades i före en rättegång. Det 
var säkert en ganska otrevlig plats. 
Mer om detta kommer senare. 
 

   Hon sa vidare att hon inte fått ut 
något av kyrkostölden, eftersom 
de andra två tjuvarna behöll bytet 
för sig själva. Sedan kom en be-
rättelse om vad som hänt henne då 
hon var 11 år gammal och bodde 

hos sina föräldrar. 
  ”Vidare tillfrågade rätten denna 

tjuvkona hur det kunde vara möj-

ligt att hon haft otuktigt umgänge 

med den onde anden, utan det 

vore mera otroligt än någon san-

ning likt att hin onde skulle få så 

stor makt över en kristen männi-

ska vartill hon svarar och gör en 

sådan bekännelse att när hon var 

11 år gammal och vistades hos 

sina föräldrar i Abborrtorpet har 

hin onde kommit nattetid i en stor 

svart mans skepnad med svarta 

kläder på sig och tagit henne ut ur 

sängen bärandes henne med sig åt 

skogen, och strax bedrivit med 

henne sin otukt och sedan följt 

henne hem till torpet tillbaka, och 

om morgonen var hon helt kra-

mad och krossad att hon på några 

dagar måst hålla sig till sängs, 

har hon väl sagt åt sin moder att 

hon var kramat men intet bekänt 

då att hon haft beställa med den 

onde anden, och sedan bekänner 

hon att hin onde har tid efter an-

nan bedrivit sin otukt med henne 

och sist då hon för sin tjuvnad i 

Heds kyrka, blev insatt i Skinn-

skattebergs kista och fängelse, 

…” 

   Hon berättade hur det hade gått 
till att hon kom ut ur kistan/

fängelset och tillbaka in igen och 
vad som hände under tiden hon 
var ute ur kistan/fängelset: 
   ”har denne onde kommit till 

henne, och har det öppnats på 

väggen som en dörr, då de gått 

där igenom, och hin onde satt 

henne hos sig i en vagn och kört 

till en stor herrgård, där varit 

mycket präktigt med mat, men ing-

et att dricka, fanns där dock 

mycket folk. När de ätit har alla 

med sköna kläder på sig dansat 

och hördes åtskilliga ljuvliga spel. 

Hon har också haft en skön kläd-

nad på sig fast hon nu drager en 

slarvig vallmads klädnad, sedan 

de dansat har den onde tagit hen-

ne med sig i en skön kammare och 

tillredd säng, där han med henne 

legat och bedrivit sin otukt, sä-

gande att hon där varit i 5 dagar 

och legat var natt hos henne, se-

dan har den onde i en vagn fört 

henne in i kistan igen.” 

   Nu blev det länsmans tur att ge 
sin berättelse om Margareta och 
hur han satt in henne i kistan (den 
9 maj enligt hovrättsprotokollet) 
och sedan funnit den tom på ons-
dag morgon (den 11 maj), samt 
hur hon sedan på nytt funnits i 
kistan på måndag kväll. 
”…att då denna Margareta i maj 

blev för sin tjuvnad i Heds kyrka 

här i Skinnskattebergs kista insatt 

har länsmannen gett henne sin 

spisning även på tisdags afton, 

men om onsdag morgon när läns-

mannen åter dit kom, att ge henne 

mat och dricka, och ropat henne 

till gluggen på kistan då svarar 

hon inte, därför har länsmannen i 

åtskilligas närvaro efter han själv 

hade nyckeln, och kistan väl var 

förvarad med 3 väggar och sten-

mur emellan, och intet brått fanns 

på väggarna eller bommen, låst 

upp kistan och granneligen sökt 

efter denna tjuvkona, men hon var 

alldeles borta då länsmannen sök-

te kring socknen dock förgäves, 

och hördes inte av henne förr än 

Domböcker från Svea Hovrätt 

1. Båda ligger nära Heds kyrka 
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måndag afton därefter då hon var 

åter inne i kistan, och ropat till 

folket och begärde dricka, strax 

därpå länsman, nämndeman An-

ders Matsson i Emthyttan, med 

flera andra taga henne ut ur kis-

tan, varandes hon mycket maktlös 

och skalv.” 

   När hon blev fasttagen i Hed 
blev hon alltså förd till Skinnskat-
teberg och insatt i en fångkista, 
där fångarna förvarades före en 
rättegång. Hon fick mat genom en 
glugg i kistan och när länsman 
skulle ge henne mat på onsdag 
morgon var hon inte där. Han 
öppnade då kistan, men hittade 
inte henne. Det sägs att detta 
skedde i mångas närvaro, men 
ingen namngavs. Länsmans sö-
kande efter henne i socknen gav 
inget resultat, men följande mån-
dag kväll var hon åter inne i kis-
tan. När länsman nu öppnade kis-
tan i flera personers närvaro bl. a. 
en nämndeman, så fanns hon allt-
så där. Han frågade då var hon va-
rit dessa 5 dagar då hon var för-
svunnen och hennes svar kan vi 
läsa: 
   ”då frågade länsmannen henne 
var hon varit i dessa 5 dagar ef-
ter hon inte fanns i kistan då sva-
rar hon att hin onde fört henne 
bort i en vagn till en stor gård 
där hon varit i 5 dagar och åter 
tillbaka igen, allt som ovan be-
rättat är”  
   Rätten påpekade nu hur hon 
hade förargat Gud. I protokollet 
står: 
   ”Rätten förehöll henne alla fö-

regående grova och förskräckliga 

synder huru svårt hon därmed för-

törnat den allra högste och all-

smäktige Guden om det intet går 

henne sådant till hjärtat” 

   Uppenbarligen trodde rätten att 
det var djävulen som hade tagit ut 
Margareta ur kistan och sedan ef-
ter 5 dagar åter satt henne tillbaka 
i kistan!!!! 

   Rätten frågade henne vidare när 
hon senast hade varit till nattvar-
den. Hon svarade då att hon aldrig 
hade varit till Herrens Nattvard 
eller visste vad det betydde. Detta 
kan vi säkert gissa chockade rät-
ten. Hon kunde inte heller läsa Fa-

der Vår eller andra delar av kate-
kesen. 
   Efter många förmaningar erkän-
ner hon till slut att hon är en stor 
synderska. Protokollet berättar: 
”.. bekänner hon sig vara en 

mycket stor synderska, och beder 

Gud om förlåtelse och vill gärna 

dö, allenast hon viste huru hon 

skulle bli salig efter hon aldrig ve-

tat eller haft någon kunskap om 

Guds ord, Herrens Högvördiga 

Nattvard, eller huru hon i denna 

världen, som en kristen skulle leva 

och förhålla sig.” 

   I protokollet sägs vidare att alla 
på orten visste att Margaretas mo-
der och bröder var av ond och va-
nartig natur och var för många 
svåra synder och missgärningar 
dömda. Eftersom Margareta inte 
hade mer att berätta eller erkänna 
kom rätten till följande utslag: 
”Resolutio: Såsom av föregående 

rannsakning nogsamt framgår 

denna grova synderskan Marga-

reta Olofsdotter ifrån Abborrtor-

pet gjorda bekännelser icke all-

enast ha förövat många tjuvnader 

och sist i Heds kyrka samt med de 

andra 2:ne tjuvar som är förrym-

da och ej ertappas kunnat, bedri-

vit svår hordom synd, utan och 

som beklagligast är, haft sitt um-

gänge och förskräckliga otukt med 

den onde anden satan och djävu-

len, och levat som en gudlös och 

okristen människa som föraktat 

Guds ord och de helige sakramen-

ten. För den skull i så beskaffat 

mål, i anledning av Kungl. Maj:ts 

allra nådigaste straffordning om 

stöld och kyrkotjuvnad, samt hor-

doms synd, jämväl Kungl. Maj:ts 

stadgar om eder och svordom 6 

och 9 §§ Kungl. Maj:ts Krigsar-

tiklar om gudsfruktan och guds 

helige ord 1 och 3 §§. Item Exo-

dus: 22 kapitel, Leviticus 20 kapi-

tel och 6 kapitlet Högmålsbalken 

Landslagen dömes Margareta 

Olofsdotter för sina begångna 

missgärningar att mista livet och 

brännas, som dock i ödmjukhet 

lämnas under höglovliga Kungl. 

Hovrättens högrättvisa ompröva-

de.” 

   Observera att det görs hänvis-
ning till Bibeln. ”Exod” är Exodus 
eller andra Moseboken och dess 
22:a kapitel. ”Lev” är Leviticus 
eller tredje Moseboken och dess 
20:e kapitel. Flera av de straff 
som det talas om där kan passa in 
på detta fall. 

   Allvarligast bedömdes alltså att 
hon hade bedrivit otukt med den 
onde satan och djävulen. Rätten 
trodde uppenbarligen att så varit 
fallet. 
   Målet skulle också tas upp av 
hovrätten för att där slutligen fast-
ställas. Detta skedde alltid med 
mål där dödsdomar avkunnats och 
var inte något överklagande i da-
gens mening. 
   Detta fall speglar väl den tidens 
tänkesätt, tro och uppfattningar. 
 
Svea Hovrätt var inte nöjd med 

rannsakningen utan krävde efter 
beslut den 5 september 1698 yt-
terligare förklaringar till hur un-
dersökningen av kistan/fängelset 

Skinnskattebergs kyrka 

2. 1608 hade Karl IX infört vad som kallades Appendix i lagen. Detta Appendix baserades nästan ordagrant på Moseböckernas 
texter. Detta gällde till den nya lagen kom år 1734. 
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hade gått till och vilka som del-
tog då de inte fann Margareta i 
kistan. 
Nu görs vid Skinnskattebergs 

Häradsrätt ordinarie höstting den 
25–29 oktober 1698 en betydligt 
bredare undersökning och förhör. 
Dessutom var det väl lite av bak-
läxa från hovrätten till häradsrät-
ten. 
Jag tar med den i sin helhet. Då 

den ger en helhetsbild även om 
det blir lite upprepningar. 
”Såsom höglovliga Kungl. Hov-

rätten igenom dess brev av den 5 

september sistlidna angående ko-

nan Margareta Olofsdotter, vil-

ken för åtskilliga grova missgär-

ningar samt bekännelser haft um-

gänge och beblandelse med sa-

tan, är dömd till döden uppå ex-

traordinarie tinget här i Skinn-

skatteberg den 28 maj sistlidna, 

har funnit nödigt att noggranna-

re måtte efterfrågas och uppteck-

nas om länsmannen själv varit 

inne i kistan, och om han med 

ljus, samt i vilkas närvaro han 

låtit rannsaka, då konan berättar 

sig varit bort förd av hin onde, 

och om kistan strax blivit låst, 

och allt sedan på de 5 dagar hon 

sagt sig varit borta, väl tillsluten 

och förvarat, och om någon skola 

varit vid kistan på de dagar att 

efterse om hon varit borta. 

Alltså till ödmjukt följe av hög-

lovliga Kungl. Hovrättens order 

företogs denna rannsakning och 

framkallades för den skull läns-

mannen Erik Johansson Hammar 

vilken till så mycket större säker-

het avlade först sin ed och gjorde 

sedan denna berättelse, att då 

han om onsdagen kom till kistan 

som förra rannsakningen förmä-

ler att giva konan mat och på 

hans ropande ej svarade, går han 

upp till kistan den han låser upp 

och i kaplanen Hr Erick Smecks, 

gl löjtnanten Jonas Bergmans, 

Samuel Järnbäcks, hammarsme-

den Herman Anderssons, med 

flera andras närvaro och lät 

hammarsmeden och uppsynings-

mans son Regard gå ned i kistan 

och de har ljus med sig, och noga 

rannsakade både under tilljorna, 

i halm, samt med en käpp stack 

allestädes uti mullen och stoffet, 

ståendes alla samtliga på botten 

och lutade sig ned igenom hålet 

och även väl granneligen tillika 

med dem som med ljus uti kistan 

neder var eftersåg om konan 

skulle igenfinnas, men fanns inte, 

alltså när de henne inte igenfann 

låste länsman väl igen kistan i 

alla ovannämnda personers när-

varo, och var sedan kistan väl 

förvarad och igen låst alle de 5 

dagar konan var borta, var på 

länsmannen strax lät söka i sock-

nen, så och om söndagen lät lysa 

efter henne på predikstolen, men 

fanns ingenstans igen, under ti-

den emedan länsmannen sökte 

efter konan i socknen har åtskilli-

ga personer som gått kistan för-

bi, efter hon står mitt i byn och 

vid stora vägen men i synnerhet 

om söndagen då det efter henne 

lystes och folket kom ut ur kyr-

kan, av nyfikenhet vid gluggen 

ropat på henne, men hördes intet 

av henne, för än om måndag af-

ton där efter det hördes att hon 

ropade, och länsmannen blev 

därom underrättad, då han strax 

tillika med nämndeman Anders 

Matsson i Emthyttan går till kis-

tan, där vid då genast kom kapla-

nen Hr Erick Smeck, löjtnanten 

Bergman tillika med många and-

ra personer av förundran till kis-

tan och såg att länsmannen hen-

ne låste upp och tog konan där 

ur, varandes hon mycket vanmäk-

tig och var en faslig syn var vid 

då hon strax blev tillfrågad var 

hon i 5 dagar varit, bekände sig 

vara uttagen och i kistan åter in-

förd av hin onde som förre rann-

sakningen innehåller. Kaplanen 

Hr Erick Smeck som bor mitt 

emot kistan gör sitt vittnesmål att 

när han såg länsmannen med fle-

re gående upp till kistan med 

ljus, att eftersöka konan Marga-

reta Olofsdotter som spordes 

vara borta, gick han även väl 

med till kistan på botten, och be-

rättar att hammarsmeden Her-

man och pojken Regard var ned 

Birgitta Olofsson samtalar med Iréne Artaeus Ingemar Widestig och Seth Jansson söker i registren 

Bilder från klubbaftnar 
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där med ljus och letade granneli-

gen efter henne, var vid han tilli-

ka med de andra lutade sig och 

såg ned igenom hålet efter henne 

men hon kunde inte igen finnas, 

var efter kistan sedan uppå hans 

inrådan blev av länsmannen igen 

låst och väl tillsluten, men i de 5 

dagar hon var borta, gick allt 

stadigt folk förbi men hördes inte 

av henne dock om måndag afto-

nen när det berättades att konan 

var i kistan och länsmannen gick 

dit, gick han även väl tillika med 

löjtnanten och andra flera till 

kistan och såg när hon upptogs, 

att hon var helt vanmäktig och 

hade en förskräcklig uppsyn, 

samt en ovanlig uppkastning, och 

när hon tillfrågades var hon i de 

5 dagar har varit bekänner hon 

som förra rannsakningen förmä-

ler, löjtnanten Bergman som 

även bor strax ut med kistan, vitt-

nar så vara passerat som läns-

mannen och Hr Erick berättat, 

och att han varit med när de med 

ljus eftersökte henne, och kistan 

igen låste och även väl då när 

hon utur kistan togs, men berät-

tar vidare, att han sig lutat in till 

henne när hon med en sådan 

ovanlig uppkastning arbetade, 

tänkandes att hon skulle varit 

drucken, men kunde intet någon 

lukt känna som skulle hon sig 

med något brännvin eller öl över 

kommit, dessutom hade hon en 

faslig uppsyn och var i sitt ansik-

te både blodig och smutsig med 

nedhängande hår, där jämte vitt-

nar Samuel Jernbäck, nämnde-

man Anders Matsson i Emthyt-

tan, hammarsmeden Herman och 

pojken Regard så vara passerat 

som ovan förmält är. 

Sedan denna rannsakning var 

förrättad, berättade uppsynings-

mannen Anders Hansson skrädda-

re, att en tjuvpojke som vid sista 

extraordinarie tinget den 28 maj 

då denne och konan dömdes, även 

för sin tjuvnad satt inne med ko-

nan i kistan vilken pojke för upp-

syningsmannen sig utlåtit att den-

na kona sagt till pojken, och visat 

honom ett håll i väggen, och un-

der övre botten, var uti hon krupit 

och lagt sig emellan väggarna då 

länsmannen med de andra letade 

med ljus efter henne. 

Sedan där efter nekade hon åter 

för gossen att hon legat uti detta 

håll, sägandes sig av hin onde 

vara bortförd, på denna berättelse 

skickades nu bergsfogden Daniel 

Gråberg, domaren Pär Larsson 

Erlander, länsmannen Erich Jo-

hansson Hammar och uppsynings-

mannen mäster Anders skräddare 

att med ljus rannsaka om sådant 

hål i kistan skulle finnas. Vilka 

när de kom igen berättade att 

emellan översta stockarna vid bot-

ten på södra sidan, var så långt 

åtskiljt att en människa kunnat 

emellan krypa, och fyllningen 

emellan utan och innan timringen 

vara så djupt nedsjunken att en 

människa väl där uti kunde sig 

dölja, varandes intet annorstädes 

liknande till något sådant rum el-

ler hål, vilket hon kunnat komma 

ut eller hemligen sig dölja. Det 

verkade dock underligt att hon i 

detta hål skulle legat utan mat och 

näring i 5 dagar. Mera finns inte 

vara här vid förelupit än det som i 

förra rannsakningen är infört.”  

 

Efter denna rannsakning tog 
Svea Hovrätt upp fallet till avgö-
rande den 22 december 1698. 
Hovrätten hade låtit överföra 

Margareta från Västerås slott till 
hovrätten. Det var ganska ovanligt 
att hovrätten förhörde vittnen eller 
dömda. Vanligen fällde hovrätten 
utslag enbart på basis av protokol-
len från underrätterna. 
Hovrätten trodde uppenbarligen 

inte på att ”hin Onde och satan” 
varit med utan förhörde Margareta 
inför hovrätten. Först återges i 
hovrättsprotokollet hela första 
rannsakningen och sedan följer: 
 
 

Bilder från släktforskningens dag 

Anders Carlström besvarar frågor från Stig Jäder Full aktivitet vid släktforskardatorn 
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”Men alldenstund vid den efter 

Kungl. Rättens order är ytterliga-

re anställt rannsakning och un-

dersökande befunnit är att uti 

Skinnskattebergs kista emellan 

översta stockarna vid botten på 

södra sidan, är så långt åtskiljt, 

att en människa där emellan väl 

kan krypa och fyllningen emellan 

utan och innan timringen är så 

djupt nedsjunken, att en männi-

ska väl kan sig där fördölja. I vil-

ket hål Margareta, som hon inför 

Kungl. Rätten tillstått och bekänt, 

sig förborgat, efter hon trott, det 

länsmannen, då han henne inte 

skulle bliva varse, skulle lämna 

kistan öppen, och henne giva till-

fälle att utkomma, har i de fem 

dagar uppehållit sig av den spis-

ning, som länsmannen henne gi-

vit något rundligare, emedan han 

bodde något längre därifrån, än 

att han kunde så just var dag 

bringa henne mat, men när såda-

na hennes tankar slagit henne fel, 

har hon uppdiktat det hon varit 

förd av hin onde. Hon äntligen 

och på Kungl. Rättens förestäl-

lande har bekänt, att hon icke 

heller kunde säga i sanning, det 

hin onde henne fört, då hon varit 

sina 11 år. Så emedan hennes be-

kännelse intet finner i sanning, 

alltså kan Kungl. Rätten inte fin-

na att Kungl. Maj:ts stadga om 

eder och svordom §§ 6 och 9, 

Krigsartiklar §§ 1 och 3.Item Le-

viticus 20 kapitel och Exodus 22, 

samt 6 kapitlet Högmålsbalken 

Landslagen kunna till hennes 

gärningar lämpas och hon däref-

ter dömas. Dock vad angår den i 

Heds kyrka bedrivna stöld och 

det otukt hon med bägge de un-

danrymda tjuvar förövat. Så fast-

än hon påstår sig varit av dessa 

tvenne tjuvar därtill tvungen och 

hon i begynnelsen varit nödgad 

till detta sällskap, likväl och eme-

dan hon hade strax kunnat skiljas 

ifrån dem åtminstone då hon stod 

på lur, att tillse om någon skulle 

komma under tiden, medan de 

vore inne i kyrkan att stjäla, det 

hon icke gjort, utan följt dem, in-

till dess hon blev den 6 därpå föl-

jande maj gripen, varav nogsamt 

synes det hon frivilligt till denna 

kyrkostölds verkställande hjälpt 

helst hon vid sin släkt varit med 

tjuvnad beryktad och vid detta 

tinget flere stölder måst tillstå 

och bekänna, och hon den otukt 

med dessa tjuvar bedrivit sedan 

hon kunnat skilt sig ifrån dem, ty 

hade mycket Kungl. Rätten i för-

måga av Kungl. straffordningen, 

fog henne för denna kyrkostöld, 

tillika med annan tjuvnad och be-

gången otukt till döden döma. 

Dock så som denna Margareta 

Olofsdotter inte fått något ut av 

kyrkostölden eller de vävar hon 

vid Nyhammar velat stjäla, hon 

och mycket dum är, att hon på-

står sig inte veta detta vara synd. 

Så och emedan Kungl. Maj:t i 

nåder lämnat Kungl. Rätten fria 

händer således att förordna som 

Kungl. Rätten bäst och skäligast 

finner. Alltså prövar Kungl. Rät-

ten rättvist henne Margareta 

Olofsdotter denna gången henne 

för livsstraffet förskona, dock 

skall hon i det stället slita ris3  

vid Tingstugu dörren, och stå up-

penbara kyrkoplikt4, åliggandes 

predikoämbetet i orten henne i 

den kristendom behörigen under-

visa. Actum Ut Supra 

På den Kungl. Hovrättens väg-

nar. 

Lars Wallenstedt” 

Av hovrättsprotokollet framgår 
alltså att hon enligt lagen kunde 
ha dömts till döden. Kyrkostöld 
var belagt med dödsstraff. Hov-
rätten hade möjlighet, att om den 
fann skäl, döma till ett mildare 
straff, vilket alltså skedde i detta 
fall. Häradsrätten skulle följa la-
gen. Hovrätten hade också läm-
nat detta mål till Kungl. Maj:t 
dvs kungen, alltså i detta fall Karl 
XII, men han tog inte ställning 
utan gav hovrätten fria händer att 
döma. 

Källor: 

Västmanlands Läns renoverade 
Domböcker: 
Volym 42 Extraordinarie ting 

Skinnskatteberg 1698 den 28 
maj,  
Rulle CD 1076 sid 94 följande. 
 
Volym 42 Hösttinget i Skinn-

skatteberg 25-29 oktober 1698. 
Rulle CD 1076 sid 133 § 45. 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands 

län, Landskansliet D:I Volym 34 
år 1698. (Landsarkivet i Uppsa-
la). 
 
 
Fotnoter: 
3. Spö- och risstraff: prygel med spö 

eller ris, ett ofta förekommande skam-
straff i äldre tid. Det förekom som 
straffpåföljd vid enklare brott, t.ex. ring-
are misshandels- och tillgreppsbrott, 
förolämpningsbrott och sedlighetsför-
brytelser. Det användes också som för-
vandlingsstraff för böter. Vid spöandet 
slog man med två spön i varje slag, var-
för det i äldre källmaterial talas om "par 
spö". Män straffades med högst 40 par 
spö och kvinnor med högst 30 par ris, 
varvid tre slag utdelades med varje par 
spö resp. ris. Vid såväl spöandet som 
risandet slog man mot den bara kroppen 
(därav uttrycken hudstrykning och hud-
flängning). Straffen exekverades av bö-
deln eller någon rättstjänare vid skam-
pålen eller rådhusdörren i städerna och 
vid tingshusdörren på landsbygden. 
Spö- och risstraff som förvandlings-
straff för böter fastställdes i strafford-
ningen 1653 och upphävdes 1841. Som 
allmän strafform avskaffades spö- och 
risstraff 1855; dock fanns prygel kvar 
som disciplinstraff vid fängelse- och 
tvångsarbetsanstalter till 1938. (Ur Na-
tionalencyklopedin 
 
4. Kyrkoplikt eller skriftermål: bikt; 

syndabekännelse; nattvardsberedelse 
med syndabekännelse enligt fastställt 
formulär och avlösning. Absolution, 
syndernas förlåtelse; avlösning; en ång-
erfull syndares återupptagande i försam-
lingen. (Ur Ordbok för släktforskare). 
 
 
 

Ingemar Widestig 
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Bland mammas sparade 
brev hittade jag detta från 
hennes faster Mina, som 
jag hört så mycket om och 
som jag i min släktforsk-
ning försökt spåra. Jag tap-
pade tyvärr bort henne, när 
hon tjänade piga och flytta-
de varje år, men nu hade 
hon gett sig tillkänna. 
 
Det här var ett s.k. kort-

brev och på baksidan fanns 
faster Minas fullständiga 
namn samt hennes adress, 
en gata i Västerås. Med 
hjälp av Pastorsexpeditio-
nen lyckades jag få fram 
kvartersbeteckningen och 
sen var det bara att leta, 
sida upp och sida ner. Jag hittade 
henne och kunde sen gå bakåt i 
tiden och få fram hennes familje-
bild. Hennes man hade bl.a. varit 
tråddrageriarbetare och dött 
1926. De hade två söner och två 
döttrar, alltså kusiner till min 
mamma. Och på ett uppslag dök 
plötsligt en dotterdotter till faster 
Mina upp, dvs en syssling till 
mig. Det måste undersökas när-
mare. 
 
Denna syssling var född i en 

församling utanför länet, men jag 
hittade henne i födelseboken för 
just den församlingen, utan fader 
och med upplysningen att hennes 
moder enligt uppgift var ogift. 
Av anteckningarna framgick att 
hon inte skulle räknas till försam-
lingen och att attesten skulle 
skickas till Västerås. Jag kunde 
kanske ha följt henne litet längre 
i kyrkböckerna, men min otålig-
het att veta om hon var i livet, 
fick mig att testa hennes namn 
och födelsetid i Sveriges befolk-
ning 1970. Och där fick jag napp. 
Hon var gift och jag fick också 

namnet på hennes man. Men för 
att vara på den riktigt säkra sidan 
kontaktade jag Landsarkivet i 
Uppsala och fick bekräftelse på 
hennes mammas namn, likaså 
framgick vem som var hennes 
pappa, dessutom att hon hade två 
yngre systrar. Jag hade alltså tre 
sysslingar, som jag inte haft en 
aning om. Och i telefonkatalogen 
för Västerås hittade jag min älds-
ta sysslings telefonnummer. 
 
Nu kom det mest spännande: 

Skulle hon vara intresserad av att 
träffa mig? Jag kände mig riktigt 
darrig, när jag ringde upp. 
 
Det blev en mycket positiv re-

spons. Jag blev hembjuden till 
henne, där jag också fick träffa en 
av hennes yngre systrar. Vi tittade 
på kort av min mamma, faster 
Mina och andra släktingar och jag 
fick höra om faster Mina och hen-
nes strävsamma liv. 
 
Men hur kom det sig att min 

äldsta syssling inte föddes här i 
Västerås, där mamman var skri-

ven? Jo, så här fick jag det mig 
berättat. Pappan hade fått schar-
lakansfeber, och innan föräldrar-
na kunde ta ut lysning och gifta 
sig, måste han lämna in två smitt-
fria prover. Mamman var orolig 
för både sig själv och det väntade 
barnet, så hon reste till en vänin-
na någonstans i Bergslagen och 
födde deras barn. Någon tid där-
efter var pappan smittfri, och lys-
ning och bröllop kunde äga rum. 
Slutet gott allting gott. 
 
Anledningen till att faster Mina 

skrev brevet var att mina föräldrar 
hade gift sig den 19 november 
1932. Det är en from och upprik-
tig välgångsönskan men samtidigt 
en påminnelse om att det begyn-
nande 30-talet präglades av oro i 
världen, ”tiden är ond”. 
 
Så har då faster Minas brev bi-

dragit med ytterligare en länk i 
släktkedjan, inte bara bakåt i ti-
den, utan framför allt till nu levan-
de släktingar. 
 
Margareta Lindqvist 

Ett brev betyder så mycket 
eller hur jag hittade hittills okända släktingar 
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Ibland blir jag tillfrågad varför 
jag söker soldaterna i Västman-
lands regemente och registrerar 
dem. Mitt svar har varit att jag 
sysslat med kvinnohistoria. Ja, 
kanske kan det bli så, men det är 
omöjligt att arbeta med detta re-
gister utan att också ta reda på 
fakta runt männens verksamhet. 
Under vissa perioder sker det täta 
byten på rotarna och det måste ju 
betyda krig. Men var? Av vilken 
anledning? Jag trodde att jag 
kunde Sveriges historia åtminsto-
ne som folk i allmänhet. Att kri-
get 1808-1809 handlade om Fin-
land rådde det inga tvivel om, 
men varför dog västmanländska 
soldater i Vänersborg och andra 
orter långt borta från Finland? 
Varför dog de i Piteå och Sävar? 
Varför avpolletterades de till 
sjukhuset i Umeå? 
 
Elisabeth Thorsell har ibland 

skickat "soldatfynd" till mig. Hon 
gjorde mig uppmärksam på fänri-
ken i Västmanlands regemente, 
Carl Johan Ljunggren, som i 
skrift skildrat sina upplevelser i 
1808-1809 års krig. 
 
2008 började min korrespon-

dens med Bengt Jusélius i Esbo. 
Jag fick information om i kriget 
betydelsefulla platser, om hös-
tens högtidligheter och om kom-
mande minnesmärken t ex monu-
mentet i Vörå, som just Bengt Ju-
sélius tagit initiativ till. Hans en-
gagemang i minneshögtidlighe-
terna i Finland fick mig att inse 
att man i Finland avser att min-
nas vissa betydelsefulla slag. 
1809 var 600 år med Sverige 
över, nu började 108 år med 
Ryssland. Ja, det verkar ju inte 
för en svensk som ett gott byte. 
För Sverige betydde det bl a för-
lust av 1/3 av landområdet. Här 

måste det finnas mer historia att 
ta del av. Vi borde kanske också 
ihågkomma vissa fredsuppgörel-
ser. 
 
21 februari 2008 kom ett mail 

från Bengt Jusélius "Idag för 200 
år sedan började Finska kriget." 
Nu var det dags att läsa historia, 
för detta var mer omfattande än 
ett krig mot Ryssland i Finland. 
Detta var storpolitik och Napole-
on var nyckelfiguren i det spelet. 
Han drömde om att bli Europas 
härskare och därför måste han 
besegra England. Till hjälp skulle 
han ha alla stater med kust mot 
havet och de skulle delta i konti-
nentalblockaden för att knäcka 
England ekonomiskt. Sverige 
hade havskust men kungen ville 
inte delta utan i stället störta Na-
poleon. Det hade sitt pris. Napo-
leon övertalade tsar Alexander att 
ta itu med Sverige och först ta 
Finland och sedan fortsätta i Sve-
rige till Motala ström. Söderifrån 
skulle Danmark tränga in och 
från väster skulle norrmännen 
tränga in. Svenske kungen Gustaf 
IV Adolf kunde inte tro att hans 
svåger1 skulle angripa Finland. 
Kungen var inte vuxen sin upp-
gift. Medan ryssarna tog Finland 
satt svenske kungen och 
”räknade stövelknappar” till en 
armé. För honom var färgen på 
uniformen viktigare än arméns 
placering i ett krig. Mitt mail från 
Finland kom på sekunden. Den 
tidens meddelanden tog avsevärt 
mycket längre tid, särskilt när 
isen varken bar eller brast. 
Officerarna hade ingen erfaren-

het. De gamla erfarna hade på 18 
år av fred försvunnit från arenan. 
Svenskarna fick order att tåga 
mot danskarna och norrmännen 
men till att bistå finska armén 
fanns ingen planering. Innan 

meddelandet om krigsutbrottet 
nådde kungen hade mycket hun-
nit hända i Finland. Det gavs ide-
liga order och kontraorder. Sol-
daterna dignade under bördorna, 
för de fick bära sin utrustning 
medan officerarna fick lasta sin 
på hästtransporter. Munderingen 
var under all kritik. Väntetider 
gick åt till att laga kläder och 
skor så att det höll ihop så man 
kunde skyla sig. Armén hade fått 
nya uniformer, men de hade 
transporterats med soldaterna till 
Karlstad och blivit kvar där när 
soldaterna kommenderats till 
Gävle för att transporteras till 
Finland. Inte ens under den trans-
porten lyckades man med sin 
uppgift, utan ny order om tåg mot 
Norge kom emellan, så det blev 
marsch fram och tillbaka i Me-
delpad för att sedan komma över 
till Finland. Tyvärr för sent! Det 
fanns ingen möjlighet att driva ut 
ryssarna ur Finland. Endast en 
del av den västra kustremsan 
återstod att försvara. Västman-
lands regemente deltog i större 
och mindre slag. Till de mindre 
hör bataljen i Vörå och till de 
större hör slaget vid Oravais. Allt 
ingående beskrivet av fänrik 
Ljunggren. Efter Oravais hade 
han väntat sig en reprimand för 
egna initiativ, men han fick i stäl-
let en guldmedalj för tapperhet i 
fält. 
Västmanlands regemente kom 

från Sundsvall till Kaskö för att 
marschera till Uleåborg. Under 
marschen hade de ganska snart 
en konfrontation med kosacker, 
men när svenskarna visat att de 
kunde nyttja sina kanoner flydde 
kosackerna och svenskarna kun-
de gå vidare. De övernattade i 
skogen söder om Vörå kyrka. Det 
var en kylig stjärnklar natt och de 
låg under bar himmel. Eftersom 

200 år sedan Finska kriget bröt ut 

1. Gustaf IV Adolf var gift med Fredrika av Bayern. Hennes syster Elisabet var gift med Alexander I i Ryssland. 



12 Arosiana 2008-2 Västerås Släktforskarklubb 

man inte fick göra upp eld blev 
det kall potatis till kvällsmat. Det 
blev ingen lång vila på soldatkap-
pan. Mitt i natten kom ryssarna 
och svenskarna blev snart varse 
att norrmän och ryssar var helt 
olika vad gäller strid. Ljunggren 
berättar att en soldat avled av 
sina skador. I soldatregistret är 
det en soldat som avled just den 
dagen, 13 september, nämligen 
Per Id. Hans karriär blev kort, 
bara några månader, så han finns 
inte på roten i husförhörslängden. 

 
Efter slaget vid Oravais sakna-

des 92 man. Enligt Ljunggren var 
slaget vid Oravais det mest mör-
dande och det längsta under hela 
finska kriget. Det hade också bli-
vit det sista om inte Döbeln vid 
Jutas, norr om Oravais, lyckats 
hindra ryssarna från att anfalla 
armén i ryggen. Reträttvägen 
gick norrut, för de skulle landvä-
gen ta sig hem till Sverige. 29 
september slöts ett stilleståndsav-
tal med ryssarna. Likväl förekom 
åtskilliga bataljer längs hemvä-
gen. 
 
I och med konventionen i Olki-

joki den 19 november lämnades 
hela Finland i fiendens våld och 

svenskarna tvingades att utrym-
ma Uleåborgs län. Den 2 decem-
ber gick de 250 skolösa svenskar-
na över gränsen till Sverige. Där 
vilade de lite och ägnade en tan-
ke åt sina förlorade kamrater och 
"en och annan hedrande vapen-
bragd". Det var fortfarande oänd-
ligt långt hem. På nyåret 1809 
var de förlagda i Persön norr om 
Luleå. Där fick de order att gå till 
sina rotar, för maten räckte bara 
till de medföljande finnarna. 
Kvar blev bara sjuka och konva-

lescenter, som inte orkade 
följa med hem. Av dem som 
togs ut i finska kriget kom 
bara en tredjedel hem igen. 
 
Efter ett dylikt företag var 
det dags att göra upp med 
landets regent, som tänkte 
fortsätta ett krig utan resur-
ser. Västerbotten var ocku-
perat av ryssarna och från 
Åland väntades också ett an-
grepp. Soldaterna var samla-
de i Västerås för att ta sig till 
Grisslehamn. Men natten 
mellan den 13 och 14 mars 
fick man kännedom om re-
volutionen, om kungens ar-
restering och om hertigen av 

Södermanland, nu var riksföre-
ståndare. Regementet uppställdes 
på Fiskartorget, där det servera-
des öl och brännvin. Där fick sol-
daterna veta vad som hänt, ”allt i 
ordalag passande för åhörarnes 
fattning”. Två kompanier slogs 
ihop till ett och alla äldre karlar 
hemförlovades. 17 mars började 
man marschera mot Stockholm 
med fanor, som vanligtvis inte 
fick följa med i fält. Ljunggren 
påstår att de inte hade något att 
göra i Stockholm egentligen. Re-
volutionen skedde ju ändå och 
inte behövde de skapa lugn i sta-
den heller. Officerarna fick emel-
lertid sköta sina nöjen och solda-
terna var sysslolösa bortsett från 
exercisen. 

Ryssarna hade i april intagit 
hela Västerbotten som då var ett 
fattigt landskap och glest befol-
kat. Nu skulle trupper dras ihop 
för att befria Västerbotten. Den 
27 juni gick västmanlänningarna 
ombord på galärer och 16 augusti 
anlände de till Ratan. 50 dagar 
till sjöss som packade sillar. De 
var säkert utvilade, men tristes-
sen hade varit svår. Nu skulle 
man säkert kunna driva de svult-
na ryssarna på flykt. Det ansågs 
möjligt utan blodiga strider, men 
det krävdes en ledning, som kun-
de utnyttja alla möjligheter och 
det saknade svenskarna. Ryssar-
nas vinningslystnad gjorde dem 
företagsamma och de svenska 
soldaterna bevittnade hemska 
scener. Ryssarna drog sig emel-
lertid tillbaka och svenskarna 
kunde vända hemåt först per båt 
och sedan till fots. 7 oktober 
hemförlovades kompanierna till 
rotarna. 
 
Så var det dags att skriva under 

fredstraktaten. Sverige kunde av-
träda Finland fram till Kemi älv. 
Ryssland krävde hela Finland till 
Kalix älv samt Åland. Det blev 
en segsliten tvist och man enades 
till slut om att gränsen skulle gå 
vid Torne älv. Om Kalix älv bli-
vit gränsälv, så hade vår inkomst-
bringande gruva i Kiruna kommit 
att tillhöra Ryssland. 17 septem-
ber 1809 undertecknades fredsav-
talet. 
 
Källor: 
Kungl. Västmanlands regemen-

tes historia II 
Skrifter utgivna av Svenska lit-

teratursällskapet i Finland: 
C.J. Ljunggren, Skildring af 

Krigshändelserna i Öster- och 
Västerbotten 1808-1809 
N.G. af Schultén, Levnadsteck-

ning 
 
Ulla Sköld 
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Nytt onlineregister kastar ljus 
över till Australien immigrerade 
svenskar 
 
4 juni 2008 lade Ancestry.se, 

som ingår i Ancestrys globala 
nätverk av släktforskningssajter, 
ut ett nytt register, som belyser 
omfattningen av svenskars immi-
gration till Australien under 
1800-talet. 
 
The Australian Free Settler Col-

lection heter samlingen, som nu 
för första gången lagts ut på nä-
tet, där mer än 68 000 svenskars 
namn återfinns. Svenskarna är i 
själva verket den sjätte största 
migrantgruppen som anlände un-
der 1800-talet samt tidigt 1900-
tal, för att påbörja ett nytt och 
bättre liv. 
 
De största migrantgrupperna till 

Australien under denna period 
var: 

 
 

Samlingen innehåller totalt 8,9 
miljoner namn, däribland tre mil-
joner nybyggare, såväl assistera-
de som oassisterade*, som anlän-
de till New South Wales. Även 
internationella och nationella re-
sande samt besättning, som sökte 
sig till Australien under nästan ett 
århundrade, finns dokumenterade 
i registren. 
 
År 1826 hade Australien 53 000 

invånare, men genom hög immi-

gration och blomstrande ekonomi 
kom denna siffra att öka till 5,6 
miljoner redan 1922**. 
 
Ancestrys talesman Brett Bou-

chard kommenterar: “Många 
svenskar förknippar emigration 
med USA. Den här samlingen 
berättar dock en något överras-
kande historia om en, med Au-
straliensiska mått mätt, stor 
grupp svenskar som reste till Au-
stralien med förhoppningar om 
en ny och bättre tillvaro. Många 
av de här människorna bidrog så-
väl ekonomiskt som kulturellt till 
det nya landet, och det kan därför 
vara spännande för de som tror 
sig ha Australiensiska förfäder att 
utforska detta register.” 
 
I samlingen återfinns följande 

information: namn, ankomstda-
tum, avgångshamn, fartygets 
namn och tonnage, namn på kon-
takter i kolonin, passagerarens 
ras och yrke, vilket sammantaget 
ger en värdefull inblick i tidsepo-
kens sociala sammansättning och 
immigrationsmönster. 
För att få tillgång till The Au-

stralian Free Settler Collection 
krävs medlemskap i Ancestry.se.
***  

 
För information: 
Jeanette Lahdenmaki Email: 
j.lahdenmaki@open2europe.com 

 
Om Ancestry.se 
 
Ancestry.se är en del av det glo-

bala onlinenätverket Ancestry. 
Över 5 miljarder sökbara namn 
finns tillgängliga för dess med-
lemmar. Utöver den svenska 
hemsidan finns engelska Ance-
stry.co.uk, amerikanska Ance-
stry.com, kanadensiska Ancestry.
ca, australiensiska Ancestry.com.
au, tyska Ancestry.de, italienska 

Ancestry.it samt franska Ance-
stry.fr. 
 

Ancestrys globala nätverk – någ-
ra centrala siffror: 
 
8 Ancestry-webplatser – en väx-
ande siffra 
7 miljarder sökbara namn 
15 miljoner Ancestry-användare 
10 miljoner unika besökare varje 
månad 
450 miljoner sidvisningar per 
månad 
6 miljoner medlemsträd innehål-
lande 500 miljoner namn 
8 miljoner uppladdade fotografier 
 
•  * 'Unassisted' passenger re-
cords är daterade 1826-1922. 
•     'Assisted' passenger records 
är daterade 1828-1896. 
•  ** Australian Bureau Statistics 
1826: 53,882 / 1922: 5,637,286 
•  *** För mer information om 
medlemskap: http://www.
ancestry.se/subscribe/signup.
aspx?offerid=0%3A7858%
3A0&SourceId=&TargetId= 
 
OBS 
För att komma åt databasen krävs 
ett abonnemang. Det kostar ca 
1500 kr/år. 
 
 
 

Säljes/utlånas 
 
Videolog för mikrofilm säljes bil-
ligt. Bra att ha om man lånar rullar 
från bl.a. Finland. 
 
Tandberg rullbandspelare utlånas 
gratis till medlemmar. 
 
Monica Holmgren 
Gamla vägen 6, Tillberga 
Tel. 021-660 57 

Har du släkt Down Under? 

Land Nybyggare 

England 2 200 000 

Frankrike 125 000 

Kina 103 000 

Indien 98 000 

Tyskland 80 000 

Sverige 68 000 
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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 

Landsarkivet i Uppsala har till 
Västerås Släktforskarklubb läm-
nat ett antal böcker med arkivets 
indelningsregister. Däri kan 
släkt– och hembygdsforskare 
söka efter var socknen återfinns i 
den kyrkliga indelningen 
(pastorat, kontrakt, kyrklig sam-
fällighet och stift), den administ-
rativa indelningen (för skatte-, 
polis–, åklagar– och utsöknings-
väsendet) den judiciella indel-
ningen (härad, tingslag och 

domsaga) den kommunala och 
den militära indelningen. 
Böckerna upptar Uppsala-, Sö-

dermanlands-, Örebro-, Västman-
lands– och Dalarnas län. 
Böckernas inledningen beskri-

ver hur de används och vad de 
innehåller. 
De är gröna och finns i släkt-

forskarrummet. 
 
De får ej lånas hem. 

Indelningsregister 
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Skerike Kyrka 
Kyrkan har anor från resterna 
efter en romansk 1100-talskyrka, 
vilken omkring år 1300 ombygg-
des till en gotisk salskyrka. Sin 
nuvarande exteriör fick kyrkan 
1871 i och med färdigställandet 
av ett nytt torn. 
Skerike ligger i Norrbo härad. 
Där vann kristendomen stadigt 
fotfäste redan under det sena tu-
sentalet, vilket runstenarna i 
Svartådalen vittnar om. Teorierna 
om ursprunget till det säregna 
namnet är många. År 1283 skrevs 
det ”Skaeghergi”, 1306 
”Skedherghe” och 1320 
”Skaedierghe”. En hypotes är att 
den senare leden i namnet kan 
vara en variant av ”hargher” eller 
”harg” - en benämning från he-
dentid för offerplats. Förleden 
skulle kunna syfta på ”Skedja” – 
asatrons mångudinna. 
 
”Rörlig kyrka” 
Ett stort problem som genom 
sekler påverkat denna anrika hel-
gedom är att hon är byggd på ler-
grund med tillhörande tjälloss-
ningsproblem, förskjutningar i 
grunden och åtföljande sprick-
bildningar i valv och murar. Det-
ta påtalades redan 1623 av biskop 
Johannes Rudbeckius. 
En reparation genomfördes 
1664 och sedan har det fortsatt 
med flera genomgripande restau-
reringar, ibland flera under varje 
sekel. Detta har även medfört att 
många dekorativa kalkmålningar 
blivit överstrukna med puts, 
framförallt på 1700-talet. Vid re-
staureringen 1963-64 togs många 

av dessa dekorativa målningar 
fram under ledning av konserva-
tor Hugo Löfgren. 
 
Medeltida altarskåp 
Kyrkans gamla altarskåp, har 
vid flera tillfällen flyttats, f n är 
det placerat i sakristian. Det är av 
nordtysk typ och härrör från 
1400-talets senare del. Det fina 
skåpet har förvarats på mindre 
tillfredställande sätt och tagit stor 
skada, bl.a. har en del av skulptu-
rerna förkommit. 

Idag ses följande figurer på al-
tarskåpet: I mitten Marie kröning 
och t h därom S:t Erik. Förkomna 
figurer i kröningsscenen är Kris-
tus (som jämte Gud Fader krönt 
Maria) samt S:t Olov. De två 
vänstra figurerna är kopior. 
 
Silver 
Vid Gustaf Vasas silverkonfis-
kation år 1545 fick kyrkan lämna 
ifrån sig en oförgylld silvermon-
strans1, tre oljekar samt diverse 
småföremål av silver. Vid en vi-
sitation 1577 fanns endast en för-
gylld kalk med patén kvar – allt-
så precis vad som var av nöden 
för mässfirandet. 

1771 finns kalken noga beskri-
ven i en inventarieförteckning. På 
dess fot fanns tolv ”utgående 
krusningar av vilka sex äro med 
silverbokstäver A I I G I H av 
upphöjt arbete, utsirade i ändar-
na” Vidare uppges kalken ha 
”sex förgyllda runda fötter med 
ett litet krucifix på ena foten med 
bokstäverna I N R I”. Detta utse-
ende är mycket ovanligt. De sex 
knapparna måste ha betecknat 
donatorsinitialer med sina bok-
stäver. Till kalken hörde ”en rund 

förgylld patén om 5 ¼ lod med 
stucket kors på bredden”. Denna 
används alltjämt i Skerike kyrka. 
 
En fyrarmad malmkrona längst 
ned i kyrkan anses vara ett exem-
pel på tidig Skultunaproduktion, 
från 1600–talets första hälft. 
 
Källhänvisning: Västmanlands 
kyrkor i ord och bild, Hakon Ahl-
berg, Staffan Björklund. 
Skerike Kyrka, Bengt Ingmar 
Kilström.  
 

Karin Jyrell 

1. Där visas det invigda nattvardsbrödet 
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Min mormor minns tillbaka 
Specialarbete skrivet av Mia Fröberg 1991 

Kapitel 1 

Inledning 

Jag har skrivit en uppsats om 
min mormors liv på en gård un-
der 1900-talets första hälft. Min 
mormor Margareta har berättat 
såväl om vardag som helgdag, 
arbete som fritid från barndoms-
åren t.o.m. andra världskriget. 
Margareta Kihlin föddes den 27 

april 1909 på gården Hallstaberg 
i Björksta, som är belägen två mil 
från Västerås. Bredvid den går-
den ligger Översta gård, dit mor-
mor flyttade 1936 då hon gifte 
sig. 
Mormors farfar Karl Gustav 

Kihlin köpte Hallstaberg 1890 
och Översta gård ett år senare. 
De båda gårdarna, som slogs 
ihop till en, brukades av mormors 
far, Karl Emil Kihlin (f. 1873, d. 
1938). 

Karl Emil fick tre barn med sin 
fru Laura Charlotta Söderlund  
(f. 1872, d. 1959). 

Deras barn döptes till Emil Va-
lentin (f.1895, d. 1918), Karl 
Gustav Valdemar (f. 1901, d. 
1987) och Valborg Laura Marga-
reta (f. 1909), min mormor. 

 

Som jag tidigare nämnt gifte sig 
mormor 1936-03-08 och gården 
delades då i två delar. Mormor 
och hennes man Helge Närlund 
(f. 1902, d. 1966) fick Översta 
gård och Valdemar Hallstaberg. 
År 1950-12-30 födde Margareta 

sitt enda barn Vallie, min mor. 
Själv har jag tre syskon; Renée, 
Markus och Tobias. 
Nu för tiden bor min familj och 

jag i Översta, medan min mor-
mor sedan 1990 bor i Västerås. I 
Hallstaberg bor mammas kusin 
Agne (son till Valdemar) med fa-
milj och Valdemars änka Gun-
hild. 
Efter den här inledningen hop-

pas jag att det ska vara lättare att 
förstå vilka personer som nämns i 
uppsatsen. Som jag skrev i bör-
jan, kommer jag att behandla 
många olika ämnen. Jag har valt 
ut de områden som är väsentliga 
och intresserar mig mest. 
I det första kapitlet skriver jag 

om gården, lite om sjukvården 
och något om kommunikationer-
na. 

Karl Gustav Kihlin 

Laura Charlotta och Karl Emil Kihlin 

Emil Valentin Kihlin 

Gustav Valdemar Kihlin 
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Gården 

Hallstaberg bestod av 300 tunn-
land öppen jord och 300 tunnland 
skog. Förutom huvudgården 
Hallstaberg fanns också flera torp 
och smågårdar på ägorna. Jag be-
skriver här nedan gårdarna och 
torpen. 
 

Hallstaberg 

I Hallstaberg fanns flera  
hus, bl.a. tvättstuga, bagar-
stuga, snickarbod, vagnsli-
der, redskapslider, ladu-
gård, loge och ett bostads-
hus. I bostadshuset bodde 
mormor med sin mor, far 
och sina två bröder. Det 
bodde också tjänsteflickor i 
deras hus. Vanligtvis var 
det två stycken, men på 
sommaren bodde och arbe-
tade en extra tjänsteflicka i 
Hallstaberg. 
På gården fanns också rät-

tarens hus, där rättaren, 
hans fru och två drängar 
bodde. I ett annat hus bodde 
ladugårdskarlen med sin fa-
milj. 
Det fanns 20 hästar, 50 

kor, 20 gäss, 50 höns, 8 gri-

sar, 2 hundar och 3 katter på går-
den. På 1920-talet köpte dessut-
om mormors far 20 rasfår. 
Laura hade egna trädgårdsland i 

Hallstaberg, där hon odlade t.ex. 
blommor, morötter rödbetor, lök 
(charlottenlök, rödlök och luft-
lök), palsternackor, störbönor, 
dill, persilja och gurka. 
 

Översta gård 

I Översta bodde mormors farfar 
Karl Gustav och en hushållerska. 
Det fanns 5 hästar, 2 grisar, 20 
höns, 20 nötkreatur, 1 mjölkko 
och katter där. Översta-gården 
hade dessutom ett eget stort grön-
saksland. 
En ladugårdskarl och en häst-

karl arbetade på gården och i hu-
set fick hushållerskan hjälp av en 
tjänsteflicka. Även i Översta 
fanns en loge, ladugård, snickar-
bod, magasin och en matbod. 
 

Finntorpet 

Detta torp låg någon kilometer 
från Hallstaberg. Till det hörde 
20 tunnland hagmark och 14 
tunnland jord. Ved fick huggas 
till husbehov. 

I Finntorpet bodde arrendatorn 
med sin fru och deras två barn.  
De hade 1 häst, 3 kor, 3 kalvar, 

25 höns, 2 grisar och några kat-
ter. På sina åkrar odlade de grön-
saker, rovor, rotfrukter, potatis, 
råg och vete. 
Tre dagar i veckan arbetade ar-

rendatorn i Hallstaberg. 
 

Övre gården 

Där bodde sömmerskan Julia 
med sin familj. Hon hade eget 
potatisland och en liten bit av 
Lillån, där hon fick fiska och 
fånga kräftor. 
 

Solgläntan 

Mannen som bodde där med sin 
familj arbetade i Hallstaberg. De 
hade 25 höns, 1 ko, 1 gris och ett 
potatisland. 
 

Hjälmstugan 

I Hjälmstugan bodde gamla tro-
tjänare till gården. De hjälpte till 
med lättare arbeten, som t.ex. bär-
plockning, strumpstoppning och 
vedhuggning. I gengäld fick de en 
liten pension och matvaror. 

Valborg Laura Margareta Kihlin, 
min mormor. 
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Både i Hallstaberg och Översta 
fanns det smedjor. Dessa låg en 
bit bort från bostadshusen p.g.a. 
brandrisken. I smedjorna smidde 
Karl Emil det mesta som behöv-
des till gården, allt från redskap 
till små gångjärn.  
De som var fast anställda på går-

den fick en stat för att klara sig. 
Stat innebar att de fick råg, vete, 
korn, havre (som maldes till grö-
pe) och ved till eldning fyra gång-
er per år. Varje dag fick de dessut-
om tre liter sötmjölk och två liter 
skummjölk. 

Hur det såg ut inne 

Familjen Kihlin bodde i en fly-
gelbyggnad som idag är 300 år 

gammal. Jag har försökt göra en 
ritning av bottenvåningen. Här 
nedan beskriver jag mycket enkelt 
vad som fanns i rummen. 
 
Bottenvåningen 
 
HALLEN. I den relativt stora 

hallen fanns ganska få möbler. 
Det fanns dock en hatthylla och en 
trappa som ledde upp till övervå-
ningen. I trappan låg en stor ran-
dig trasmatta. 
 
SALEN. I den stora salen var det 

blå tapeter med guldmönster. 
Mormors mor varierade färgen på 
gardiner och mattor. Mattorna var 
t.ex. gul-svarta eller svart-röda. I 

rummet fanns i nummerordning: 
Soffa, skåp, stolar, matsalsbord 
med stolar, två små runda bord 
framför fönstren, bord,  buffé, ka-
kelugn och serveringsbord. 
 
FÖRMAK. Tapeterna i förmaket 

var röda med vita prästkragar och 
gardinerna var crèmefärgade med 
röda rosor. Mattorna var röd-grå 
och möblerna hade röd klädsel. 
Här fanns: Kakelugn, notbord, pi-
ano med stol, stol, litet bord, di-
vansoffa med tofsar, liten byrå av 
valnötsträ med spegel, antonie 
(hylla vars bredd avtar med höj-
den), blombord, stor byrå och en 
gungstol. 
 
SOVRUMMET. Mormor kom-

mer inte ihåg tapeterna och gardi-
nerna där, men där fanns: Kakel-
ugn, soffa, chiffonjé1, symaskin, 
garderober, gustaviansk utfällbar 
säng, nattduksbord, två stolar och 
lavoar2. 
 
KONTORET. Kontorets tapeter 

var gråaktiga och innergardinerna 
för det mesta vita, medan yttergar-
dinerna var blommiga. Här fanns: 
grön kakelugn (i den fanns ett ut-
rymme där maten kunde hållas 
varm), bord, rakbord, bord med 
fyra stolar, bänk där sockret hack-
ades, två stolar, soffa och ett skåp. 
 
KÖKET. I det stora grönmålade 

köket fanns: Ett stort bord för tio 
personer, köksklädeshängare med 
draperi framför, vedspis med häll, 
slagbord, vedlår, koppartunna 
med vatten och en diskbänk. 
 
TJÄNSTEFLICKORNAS RUM. 

Även tjänsteflickornas rum var 
grönmålat och i fönstren hängde 
vita gardiner. Moturs fannas: 
Kommod3, kakelugn, byrå, två 
stolar, bord och två soffsängar. 
 
1. Byrå med nedfällbar skrivklaff 
2. Större och finare tvättställ 
3. Tvättställ 
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Övervåningen 
I övervåningen, som jag inte har 

kunnat rita, fanns ganska få rum. 
Då man kom uppför trappan hade 
man en utevind framför sig. Detta 
rum var inte tapetserat och använ-
des till förråd. Där fanns bl.a. en 
gästsäng där luffarna brukade få 
sova. 
NORRA RUMMET. Till höger 

om trappan var norra rummet, 
mormors rum. Det hade beige ta-
peter med rosa rosor och i de två 
fönstren hängde blå-vit-rutiga gar-
diner. På golvet låg mattor i olika 
färger. På rummets långsidor 
fanns två stora garderober. Möb-
lerna i rummet var byrå med spe-
gel, säng och sängbord, bord och 
stolar, kommod, skrivbord och en 
soffa med ett runt bord framför. 
 
SÖDRA RUMMET. Mitt emot 

mormors rum låg Valdemars 
rum. Mormor minns inte tapeter-
nas eller gardinernas färg där, 
men möblerna kommer hon ihåg. 
De var en säng och sängbord, la-
voar, soffa och soffbord, skriv-
bord, hög herrbyrå, blompiede-
staler och en kamin. På väggarna 
satt bilder på hästar och fordon. I 
detta rum fanns endast en stor 
garderob. 
 

Stadsturer 

Nu för tiden är det två mil från 
Hallstaberg till Västerås och lika 
långt är det till Enköping. I bör-
jan av 1900-talet var förhållande-
na däremot annorlunda. Vägen 
var då längre eftersom den gick 
på ett annat sätt. 
På den tiden tog det ungefär två 

timmar att åka häst till Västerås. 
Lite snabbare gick det om man 
åkte släde och hade den snabbas-
te hästen. Ibland åkte familjen 
Kihlin tåg eftersom det var bra 
tågförbindelser. Sträckan Orresta 
till Västerås tog då en timme. 
Det var till Västerås som mor-

mor och hennes familj åkte mest, 

ungefär två gånger i månaden. 
Vid de här resorna fanns det inte 
tid att gå och titta i affärerna för 
det var mycket som skulle uträt-
tas. Ofta var man kvar hela dagen 
i staden och handlade manufak-
turvaror. 
Ibland åkte de också till Väste-

rås för att ha roligt, t.ex. hälsa på 
vänner eller gå på cirkus. I Rock-
lunda gård hade mormor en vä-
ninna som hon hälsade på lite då 
och då. 

Mormors far hade en kusin, herr 
Söderkvist, som bodde i en av 
ASEA-bostäderna i Västerås. 
Varje gång som familjen Kihlin 
åkte dit och hälsade på tog de 
med sig en flaska med mjölk. När 
de sedan skulle hem hade fru Sö-
derkvist fyllt flaskan med bullar. 
Söderkvists var mycket vänliga 
människor. Första gången mor-
mor var där fick hon en kristall-
ask med silverlock. Ofta tog mor-
mor själv tåget in till Västerås 
och hälsade på dem. Då tog hon 
alltid med sig mjölk och ägg till 
familjen, och det hände att hon 
tog med sig extra många ägg som 
hon sålde på torget. 

Sjukvård 

I Berga, som ligger två kilome-
ter från Hallstaberg, bodde en 
barnmorska som var anställd för 
att arbeta i bygden. Förutom att 
förlösa barn kunde hon också 
göra sjuksköterskesysslor, t.ex. 

lägga förband med mera. Vid all-
varligare sjukdomar remitterade 
hon patienterna till Västerås. 
Hallstabergsfamiljen kontakta-

de sällan denna sköterska. Istället 
ringde de till en läkare i Enkö-
ping som skickade hem medici-
nen till dem. 
Förr kontaktades läkare och 

sköterskor i allmänhet mer sällan 
än idag. Man hade ofta sina egna 
små huskurer för att bota smärre 
infektioner. 

 

Telefon, elektricitet och vat-
tenförsörjning 

Telefon hade mormor i huset 
under hela sin uppväxttid. Tele-
fonväxeln fanns på den tiden nere 
i Orresta. 
När Margareta var 10 år fick 

Hallstabergsgården elektricitet, 
men inte förrän 1927 drogs vat-
ten in i bostadshusen. Tidigare då 
vattenpumpen låg nere vid ladu-
gården hade man en häst till hjälp 
som drog en stor tunna med vat-
ten till bostaden. Vattnet tömdes i 
två mindre vattenbehållare i kö-
ket. 
I det följande kapitlet beskriver 

jag de arbetsuppgifter inom- och 
utomhus som familjemedlem-
marna och tjänstefolket hade. 
 
Fortsättning i kommande num-

mer. 

Flygfoto över Hallstaberg 



20 Arosiana 2008-2 Västerås Släktforskarklubb 

Bilder från vårens aktiviteter 

Sekr. Karin Jyrell och ordf. Håkan Holmgren vid årsmötet 

Slottsarkitekten Björn Norman under 
källarvalvet i Strömsholms slott 

Kunglig plantering till kronprinsessan Victorias ära 

Nya medlemmarna Torsten Eriksson och Ulla Eriksson 

Åke Dahlqvist, Köping och Jan Wallin, Öre-
bro deltog i mötet med Bergslagssamverkan 

Daniel Sköld  berät-
tar om Trångfors 
smedja och den re-
staurering som han 
deltager i 
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Läsövning 

Ur dombok för Hellestad ca 1715. Ryttaränkan i Refvinge måste bevisa att hennes man hade dött i krig. 
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Lösning till läsövning 
§.4. Ryttare Enkjan hust Brita Swensdotter i Refwinge har 
utsöckt Laga Stämning på afskjedade Ryttaren Per Gjädda i 
Lunnarp och Petter Lund i Hellestad at aflägga deras edel. /ederliga/ 
Witnesbörder om hennes Mans Ryttaren Eric Lickmans 
dödel: afgång Derföre blefwo bmte /bemälte/ Witnen af Näm= 
den ärkjände och derpå inkallade, sampt efter aflagd Ed- 
med hand å bok, hwarom de noga underwistes, särskillt 
förhörde: 
Per Gjädda, 60 Åhr gaml., at han warit Ryttare för Wiss- 
malöf, under Ryttmästar Ohrfelts, nu Ridderschantz, 
Compagnie, och Eric Lickman under det samma. Nå- 
got efter Juhletyden Åhr 1709, war Witnet med Lickman 
commenderad på Partie emot Ryssarna, wid en Stad, bemd /
benämnd/ 
Aposna i Ukraine, därest många Ryska fångar blefwo 
tagna, öfwer hwilka 50 Man och ibland dem Lickman blef 
commenderad til wackt. Men om natten kummo Rys- 
sarne och togo sina fångar åter, slåendes ihjäl hela wack- 
ten och däribland Lickman, at ingen mera än Corneten 
Garfiel och en Corporal undansluppo. Hwilket han så myc- 
ket säkrare wet, som Ryssarne då ej tago några fångar 
af wackten, utan de fångne togo Gewähren af wackten 
och hulpo til at slå ihjäl med, och han såg at benraglerna, 
sedan Swinen hade opätit Kropparna, lågo dagen efteråt 
då hela Partiet kom tilbakars, på Gatorna uti Aposna 
Stad. Hafwandes Witnet sedan warit med i Bender, och äntel. 

Nedan följer sidan två av texten 
för 4 Åhr sen hemkummit, men ingen annan underrättellse 
om Lickman ärhållit. 
Petter Lund,55 Åhr gl., har warit af Öfwerst Lieutenants 
Compagnie för et Rusthålld i Hällestad och Kjänt Ryttaren 
Eric Lickman, innan Åhr 1701 då Regementet gick ut och 
de föllgdes åt. När det flygande partiet under Högst 
Sal. Kl. Maytts egit anförande, 5 Regementer, starckt 
i Ukraine opsöckte Ryssarne, wid Aposna och slog dem 
af, under Gen. Kennes anförande, med 8000 Man; så 
togos en hoop fångar, til hwilkas förwarande 50 man 
af Södra Skånska Cavallerie=Regementet, och ibland 
dem Ryttaren Eric Lickman blef commenderad, samt 
Witnets TältCamerat Pär Norman, som red för Sill- 
agra, jämte flera. Imedlertyd mädan Ryssarna full- 
fölgdes, kom et partie af dem til Aposna och slog ihjäl 
hela wackten, samt lossade fångarne. Och när Swenske  
partiet kom dit tilbakars woro Kropparne af Swin och hun- 
dar aldeles opätne: så at det är wist nog om Lickmans 
afgång på detta sättet. Hwarefter Witnet sedan blef- 
wit fången i Ryssland i 7 Åhr och echaperat /flytt/, samt nu 
äntel. fådt Afskjed. Och om Lickman intet annat kun- 
nat förspörja. 
Detta resolverade /bestämde/ Ting Rätten, at medellst 
Extractum /utdrag/ Protocolli lämna Enkjan til säkerhet. 

Nya medlemmar 
som hälsas välkomna 

 
Ulla Eriksson 
Hugins väg 5 
723 55 Västerås 
021 20652 
 
Anita Foman 
Lindskärsvägen 14 
725 92 Västerås 
021 52876 
 
Ulla Henning 
Guldvingegatan 9 
723 46 Västerås 
021 412617 
 
Berit & Ivar Kronholm 
Rolighetsvägen 35 
725 97 Västerås 
021 25331 
 
Ann Lundkvist 
Kölnagatan 5 
724 81 Västerås 
021 137715 
 
Marianne & Odd Myrland 
Tallidsvägen 11 
640 45 Kvicksund 
016 354318 
 
Armas Nieminen 
Tackjärnsgatan 112 
724 77 Västerås 
021 352487 
 
Rose Sjöberg 
Brygghusgatan 20 
724 81 Västerås 
021 418055 
 
Birgitta Åhlén 
Odensvigatan 1 
723 42 Västerås 
021 149042 
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Kan ni hjälpa mig att hitta Jo-
han Hansson Mineurs och makan 
Kerstin Jonsdotters bakgrund? 
 
Skickar lite uppgifter på min 

släkting Johan Hansson Mineur 
född 1664 i Skinnskatteberg be-
gravd 31/12 1749 Multrå sn Väs-
ternorrland. Arbetade som mas-
mästare vid Sollefteå masugn 
1731-1736. Var gift med Kerstin 
Jonsdotter född 1668 vid Bo-
vallens bruk Skinnskatteberg, 
död 1729 i Säbrå sn Härnösand. 
De fick en dotter, min ana, Anna 
Johansdotter född i juli 1705, 
plats okänd. Anna dog 1784 i 
Multrå sn och var gift med klock-
aren Nils Olofsson. 
 
 
Från HFL Säbrå sn: Själand C:1 

1729. Översatt av landsarkivet i 
Härnösand. 
 
12 oktober jordades väster på 

kyrkogården gl. (=gamle) mast-
mästarens Johan Hansson Mine-
urs maka, hustru Kerstin Jonsdot-
ter, som veckan förut avsomnade 
och gott vittnesbörd efter sig 
lämnade. Varande hon född år 
1668 vid Bovalla bruk i Skinn-
skatteberg sn (=socken): därifrån 
hon och sin man kom till Stafsjö 
Styckebruk i Sörmland; sedan till 
bruket Trönö, vidare till masug-
nen i Kengis (Kägnis) vid Tor-
neå, ---sider, efter Finlands infall 
år 1715 hit till orten. 
 
Källa Genline, Multrå C:2 Föd-

de, Dop, Död, Begravning 1732-
1830, 216/0, bild 232. 
 
Den 31/12 1749 begrovs mas-

mästaren Johan Mineur, dödsor-
sak mag- och bröstvärk, ålder 85 
år. 
 
 

Brevsvar från Kjell Lindblom. 
 
Jag har med intresse tagit del av 

ditt mejl om Johan Hansson Mi-
neur. Han var inte okänd för mig, 
men du har bidragit med ytterli-
gare information. Speciellt hust-
runs personalier i dödboken ger 
ju uppgifter om familjens uppe-
hållsplatser. 
En kontroll visar, att vi har en 

Johan Hansson hyttedräng som 
dopvittne i Kila 23/4 1702 och på 
brukslängden 1706 för Stavsjö 
bruk finns Jean Hansson hytted-
räng (Södermanlands hammar-
tingsprotokoll EIIj:4). Familjens 
vistelse i Trönö och vid Kengis 
bruk torde därför tidsmässigt 
kunna inplaceras under perioden 
1706-15. 
Däremot har jag inte bland 

mina anteckningar kunnat hitta 
några noteringar om hans eller 
hustruns födelse. Men jag gissar 
att de bägge är födda i Skinnskat-
teberg vid Bovallens (Sillebo) 
bruk under 1660-talet. Släkten 
Mineur har ett par medlemmar 
verksamma där denna tid, dock 
inte någon Hans eller Johannes 
mig veterligt. 
Men Johans far kanske inte 

namnges med släktnamnet Mine-
ur alla gånger på samma sätt som 
Johan själv troligen oftast kallas 
bara Johan Hansson och då blir 
mer svårfunnen. 
 
Uppgifter nedan från boken 

Sollefteå masugn och Bollsta 
bruk av Per Söderlind. 
 
Mineur, som år 1730 arbetade 

på prov vid Sollefteå masugn, an-
ställdes den 25 januari 1731 så-
som masmästare. Enligt kontrak-
tet erhöll han 450 daler koppar-
mynt i årslön och fri bostad. 
Även om hyttblåsning ej före-
kom, skulle Mineur erhålla 1 da-

ler om dagen för det arbete, som 
han gjorde vid masugnen. Om 
hyttan lades ned, skulle kontrak-
tet anses brutet utan uppsägning. 
Inspektor Daniel Krapp vid 
Graninge bruk hade på Johan 
Clasons vägnar undertecknat 
kontraktet. 
Graningeverkens arkiv. Boken 

Noter: sidan 192. 
 
Bo Unander 
bosseuna@spray.se 
 
 
 

Anbytardag 
 

Föreningen Släktforskare i 
Uppland m.fl. anordnar en an-
bytardag i Vaksalaskolans matsal 
i Uppsala, lördag den 11 oktober 
kl. 10-16. 
Områden: Uppland, Söderman-

land, Närke, Västmanland och 
Dalarna. 
Datorstyrd matchning av utdrag 

i deltagande forskares databaser 
kommer att göras för den som 
vill. Gör ett utdrag i GEDCOM-
format och sänd in med din an-
mälan. 
Tag gärna med dokument som 

du har svårt att läsa, så hjälper vi 
till att tyda dem. 
Bindande anmälan sker genom 

inbetalning av 200 kronor till 
plusgiro 69 66 21-2 senast 20/9. 
I anmälningsavgiften ingår 

smörgåsbuffé och deltagarför-
teckning. 
Mer information på hemsidan: 
www.runslingan.se 
 

För. Släktforskare i Uppland 
Sköldmövägen 15 
754 40 Uppsala 
runslingan@live.se 
018-24 34 52 

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

Program 
Flygfoto 
Onsdag den 17 september kl. 14 besöker vi Aerofoto i Enköping. 
De har flera tusen bilder i sitt arkiv, en del från början av förra seklet. 
Om vi blir fler än 10 personer tar de emot en ny grupp den 24/9. 
Besök gärna hemsidan: www.aerofoto.se 
Anmälan senast 10/9 till Sven Olby tel. 021-204 94 eller 
sven.olby@telia.com 
 
Järnvågens betydelse för Västerås 
Onsdag den 1 oktober kl. 18 i Hörsalen på Stadsbiblioteket. 
Brage Lundström berättar om: "Stångjärn och Järnvågen i Västerås". 
Samarrangemang med DIS Bergslagen 
Ingen föranmälan. 
 
Problemlösarkväll 
Torsdag den 23 oktober kl. 18 i Kyrkbacksgården, Wallinsalen. 
Vi upprepar förra höstens arrangemang, där du har frågorna som vi gemensamt 
försöker besvara. Datorer med databaser och Internetuppkoppling kommer att 
finnas på plats. 
Anmälan senast 19/10 till Gunnar Andersson tel. 021-12 35 48 eller 
gg.andersson@telia.com 
 
Traditioner vid julfirandet 
Torsdag den 27 november kl. 18 i Kyrkbacksgården, Lykttändaren. 
Carin Thorsen berättar om: ”Julfirandet i olika samhällsklasser under  
1700– och 1800-talet. 
Anmälan senast 23/11 till Karin Jyrell tel. 021-84 15 88 eller karin.jyrell@tele2.se 
 
Bergslagssamverkan 
Lördag den 4 oktober mellan kl.10-17, på Masugnen i Lindesberg. 
Linde Bergslags Släktforskarförening och Nora Släktforskarklubb inbjuder alla intresserade, 
som har sina rötter i Västmanland, Närke och södra Dalarna till en släktforskardag. 
Vi kommer att ha försäljning av böcker, CD-skivor och andra produkter, dessutom  
föreläsningar om kvinnan i bergshanteringen så kallade "Järnkärringar". 
Utställning där bl.a. SVAR, Genline och DIS medverkar. 
Inträde 40 kr 
Utflyktsmål: Stripa gruva, Pershyttan och Nora 
Mat finns i Dalkarlshyttans disponentbostad (Golfklubben) 
 

Välkommen! 

FÖRENINGSBREV   B 

SVERIGE 
 
 
 
 
 
 
PORTO BETALT 


