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Albertus Pictor, ca 1440-1509, 
kom från en liten stad i mellersta 
Tyskland, Immenhausen. I beva-
rade svenska källor dyker han 
först upp som borgare i Arboga 
1465, i Stockholm omtalas han 
första gången 1473. Detta år gif-
te han sig med Johan Målares 
änka Anna. 

Tillsammans med sina med-
hjälpare har Albertus Pictor må-
lat i ett 30-tal kyrkor i Mälarda-
len och Norrbotten. Den målade 
ytan i kyrkor som Härkeberga 
eller Täby, vilka hyser två av 
hans bäst bevarade målningssvi-
ter, är ca 600 kvadratmeter. 

Under hela 2009 kommer Al-
bertus Pictor att uppmärksam-

mas på olika sätt, både lokalt 
och internationellt. Han räknas 
som en av de största konstnärer-
na i svensk konsthistoria. Pictor 
var delvis samtida med Miche-
langelo och precis som denne 
nyskapande. Hans målningar 
finns både i Västerås domkyrka 
och i Dingtuna kyrka. Den första 
lördagen i månaden, under hela 
året, kommer det att vara guidad 
visning i Dingtuna kyrka. 

Posten kommer att ge ut fri-
märken den 26 mars till 500-
årsminnet av hans död i Stock-
holm. Motivet blir livshjulet från 
Härkeberga kyrka. 

Se vidare hemsidan: 
www.albertuspictor.com 

Albertus Pictor 1509-2009 

Bilder från Kumla kyrka, Sala, fotograferade av Gunnar Andersson.    Nedan julfrimärken utgivna 1985. 

Varje år är det många jubiléer 
som skall firas. I år är det bl.a. 
Charles Darwin och Albertus 
Pictor som uppmärksammas. 
Nedan har vi en liten artikel om 
den senare. 

I de senaste tidningarna har jag 
propagerat för arbetet med 
”Namn åt de döda 1901-46”. 
Nu är det ca 15 medlemmar som 
jobbar med renskrivningen, men 
det finns plats för flera. 

På senaste mötet kom en fråga 

upp om födelseplats. 
Enligt 1894 års förordning, an-

tecknades nedkomstorten som 
födelseort. Inskrivning av bar-
nets födelse skulle alltid ske i 
hemförsamlingen men dessutom 
skulle födelsen antecknas i ned-
komstorten. 

Genom 1946 års folkbokfö-
ringsförordning ändrades regler-
na och begreppet födelsehemort 
infördes, vilket är den försam-
ling där modern vid barnets fö-

delse var kyrkobokförd. 
Inskrivning av barnets födelse 

sker normalt endast i födelse-
hemortens födelsebok, där emel-
lertid upplysning också skall 
kunna återfinnas om den faktis-
ka födelseorten. 

Läs mer på: http://www.
skatteverket.se/folkbokforing/
sverigesforsamlingargenomtiderna/
forlossning.4.18e1b10334ebe8bc 
80004268.html 

Sven Olby 

Bebådelsen i Härnevi kyrka. 
Jesu födelse i Husby Sjutolft kyrka. 
Konungarnas tillbedjan och Maria 
som den apokalyptiska jungfrun i 
Härkeberga kyrka. 

Ordföranden har ordet 
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Geddeholms porträttsamling 
Biografiska noteringar 

 
Sammanställda av Bengt Åke Andersson 

Följande biografiska noteringar har hämtats från genealogisk litteratur och hemsidor på Internet. Huvud-
källa är Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, 1921, och Gustaf Elgenstierna, Den introducerade 
svenska adelns ättartavlor, 1998. Berörda personer är representerade i den porträttsamling av officerare 
som enligt uppgift ingick i general Carl Cronstedts stab. Den praktiska innebörden av detta synes oklar 
med tanke på de berörda personernas respektive karriär och geografiska placering. 
 
Adlerbielke, Josua (Ingerman), f. 2/8 1685, d. 28/5 1774. 
Son till prosten Andreas Ingerman och hans hustru Maria 
Unnera. Gift 7/3 1712 med Maria Christina Strokirck 
(1685 – 1769), dotter till överkrigskommissarien Lau-
rentz Strokirck och hans hustru Christina Cronstedt. 
JA och hans fru ligger begravda i murad grav i Göteryds 
kyrka, till vilken han gjort många föräringar. 
JA adlad 20/10 1719 (Adlig ätt nr 1675). 
JAs militära karriär: 
Volontär vid fortifikationen 24/4 1704, 
konduktör vid fortifikationsbrigaden i Göteborg  
17/1 1707, 
konduktör vid fortifikationsstaten i Stockholm 1/8 1708, 
löjtnant vid fortifikationen på Dalarö skans 19/11 1709, 
minörkapten vid fältartilleriet 22/8 1717, 
kommenderad till tjänstgöring vid armén i 
Västernorrland 1720, 
major vid artilleribataljonen i Finland och kommendant 
i Villmanstrand 14/11 1734, 
major vid artilleribataljonen i Göteborg 13/8 1741, 
överstelöjtnant vid artilleriet i Malmö och kommendant 
därstädes 10/10 1741, 
riddare av Svärdsorden 7/11 1748, 
överste i armén 19/7 1757, 
generalmajor 17/6 1765 och avsked 26/9 1770. 
Han bevistade 1758 års fälttåg i Pommern. 
 
Cronstedt, Carl (Olderman), f. 22/5 1672 i Stockholm, d. 13/12 1750 i Stockholm. Son till handelsman 
Anders Olderman och hans hustru Anna Gerdes. Gift 12/10 1709 med Elisabeth Arnell 1695 – 1750), 
dotter till superintendenten Jonas Arnell och Helena Adlerberg. 
CC ligger begravd i av honom uppbyggt gravkor i Irsta kyrka. 
CC adlad 18/3 1693 (Adlig ätt nr 136), friherre 3/8 1718. 
CCs militära karriär: 
Överminör vid artilleriet 15/11 1699 och adjutant därstädes 7/4 1700, 
fänrik vid artilleriet 4/3 1701, 
löjtnant vid artilleriet 11/2 1702, 
regementskvartermästare vid artilleriet 1/6 1703, 
minörkapten, 6/12 1706, 
fången 1/7 1709 vid Perevolotjna, men skaffade sig själv strax lös och begav sig till Sverige, 
major vid artilleriet 1/4 1710, 
överstelöjtnant vid artilleriet i Malmö 29/4 1710, 
överstelöjtnant vid artilleriet i Stettin 19/3 1712, 
överste vid fältartilleriet 27/3 1713, 
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fången vid Tönningen 16/5 1713 men kort därpå lösgiven, 
generalmajor i infanteriet 9/11 1715, 
generallöjtnant 22/3 1720, 
general, chef för krigsmakten i Finland 19/6 1739, 
ledamot av Vetenskapsakademin 4/6 1740, 
president i Krigskollegium 21/7 1740, 
kommendör av Svärdsorden 16/4 1748, 
serafimerriddare 17/4 1748. 
CC deltog i slagen vid Narva, Dünaströmmen, Holofzin, Liesna, 
Poltava, Helsingborg, där han hade befälet över artilleriet och 
mycket bidrog till segern, Damgarten, Gadebusch, Hollingstedt, 
Streson, Stralsund och Fredrikhall. 
 
CC gjorde sig känd som tekniker och uppfinnare. Efter Poltava 
blev han krigsfånge men rymde omgående. Blev sen chef för ar-
tilleriet i Helsingborg 1710. Genomförde förändringar som bidrog 
till att artilleriets rörlighet på slagfältet kraftigt ökade. Deltog vid 
kapitulationen i Tönningen 1713 men beordrades att överlämna 
kapitulationsvillkoren till Stockholm och räddades därmed från 
fångenskap. Tjänstgjorde därefter i Stralsund och vid kapitulatio-
nen där 1715 blev han åter fånge men rymde 1716. Karl XII hyste stort förtroende för honom och efter 
utnämningen till överste för artilleriet fick han bemyndigande att föra befälet över artilleriet i fält och på 
fästningarna. Under hans tid som chef utvecklades artilleriet mycket. De mindre artillerikunniga general-
fälttygmästarna fick finna sig i att Cronstedt tämligen självständigt ledde verksamheten. 
Han fick sitt förslag till omorganisation av artilleriet godkänt av Karl XII i januari 1718 och sitt 
"artillerisystem" godkänt av Fredrik I år 1725. 
Cronstedt framstår tillsammans med Lennart Torstensson som en av våra främste artillerister. 
År 1746 instiftade CC Geddeholms fideikommiss för sin äldre son Jonas och Aggarön för sin yngre. Han 
erhöll 1723 på arrende Johannisbergs kungsladugård i Lundby socken, vilket arrende på grund av hans 
där gjorda uppodlingar och byggnader 20/1 1762 av rikets ständer överläts till barnen, vilka innehade 
detsamma till 1783. 
 
Cronstedt, Jonas, f. 7/2 1711 i Husby, d. 21/9 1778 i Irsta. Son till friherre Carl Cronstedt och hans 
hustru Elisabeth Arnell. Gift 3/10 1749 med friherrinnan Helena Dorotea Yxkull (1715 – 83), dotter till 
generalmajor, landshövding, friherre Otto Reinhold Yxkull och 
hans hustru Anna Magdalena Apolloff. 
JC ligger jämte sin fru begravd i Cronstedtska gravkoret i Irsta 
kyrka. (Adlig ätt nr 136) 
 
Följande personer begravdes i gravkapellet i Irsta 1750-1891: 
Carl Cronstedt o.h.h Elisabet Arnell 
Jonas Cronstedt o.h.h. Helena Yxkull 
Per Siöblad o.h.h. Helena Cronstedt 
Juliana Helena Siöblad 
Adolf Ludvig Siöblad 
Carl Funck o.h.h. Charlotta Elisabet Cronstedt 
Fredrik Cronstedt o.h.h. Ottiliana Lagerberg 
Margareta Elisabet Cronstedt, Jonas Cronstedt och 
Fredrika Helena Cronstedt 
Carl Fredrik Cronstedt o.h.h. Elisabeth Gyllenstierna 
Fredrik Cronstedt, Carl Cronstedt och Ulrika Charlotta Cronstedt 
Gustaf (Gösta) Lewenhaupt o.h.2:a h. Ewa Cronstedt 
Carl Gustaf Lewenhaupt o.h.h. Elisabet Charlotta von Essen 
Reinhold Abraham Lewenhaupt 

Se större bild på tidningens framsida. 
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JCs militära karriär: 
Överfyrverkare vid artilleriet i Malmö 17/5 1731, 
underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 20/7 1731, 
löjtnant 4/5 1732, 
regementskvartermästare 23/4 1740 och kaptenlöjtnant 
13/11 1740, 
kapten i artilleriregementet 13/8 1741, 
major 7/5 1747, 
överstelöjtnant och chef för finska artilleribataljonen 7/5 1747–57, 
Riddare av Svärdsorden 7/11 1748, 
överstelöjtnant vid Dalregementet 8/12 1757, 
överste och chef för Österbottens infanteriregemente 8/12 1757–63, 
chef för Södermanlands regemente 9/5 1763 (– 71), 
generalmajor 20/12 1765, 
chef för Västmanlands regemente 10/1 1771 (– 73), 
chef för Nylands infanteriregemente 17/2 1773 (– 75) och generallöjtnants avsked 16/2 1775. 
 
Cunningham, Thomas, f. 1/11 1691 i Stockholm, 
d. 23/8 1759 i Karlskrona under en tillfällig vistelse där. 
Son till Thomas Cunningham och Ester Hajock. Ogift. 
TC ligger begravd i Tyska kyrka i Karlskrona. 
Naturaliserad svensk adelsman 1747 (Adlig ätt nr 1898). 
 
TCs militiära karriär: 
Hantlangare vid artilleriet 1/4 1710, 
styckjunkare vid artilleriet 1/1 1713, 
fången 16/5 1713 vid Tönningen – rymde 1716, 
underlöjtnant vid fältartilleriet 22/8 1717, 
löjtnant vid fältartilleriet 3/9 1718, 
fyrverkarelöjtnant 1726, 
löjtnant vid artilleriet i Stockholm 8/5 1729, 
kapten vid artilleriet i Stockholm 14/11 1734, 
tygmästare vid artilleribataljonen i Finland 23/3 1742, 
transporterad till artilleriet i Stockholm 1/6 1743, 
överstelöjtnant 8/12 1747, 
riddare av Svärdsorden 7/11 1748, 
ledamot av Vetenskapsakademien 8/5 1756, 
överste för artilleriet 1757. 
 
”Fadern, som var kryddhandlare och inflyttad till Sverige från Skottland 1659, ville uppfostra sonen för 
samma yrke, men kommen till mognare ålder utbytte denne alnen mot svärdet och utförde sin första 
krigsbragd som artillerist i slaget vid Helsingborg. Vid Tönningen tillfångatogs han, men räddade sig ge-
nom flykten och deltog i Karl XII:s tåg mot Norge 1718. Följande år kämpade han mot ryssarna i Rosla-
gen samt utnämndes under finska kriget 1742 till tygmästare vid artilleriet. Naturaliserad svensk adels-
man 1747, invaldes han 1756 till ledamot af Vetenskapsakademien och blev året därefter överste vid ar-
tilleriet med säte och stämma i krigskollegium såsom generalfälttygmästare. Lika oförtruten ämbetsman 
som behjärtad krigare, införde TC viktiga förbättringar vid krutbruken och styckgjuterierna, varigenom 
de svenska kanonerna vann ett stort anseende hos utlänningarna. Han var den förste som i Sverige inrät-
tade en modellkammare för artillerivetenskapen.” 
 
 
I kommande nummer kommer vi att presentera de resterande 22 personerna med bild och levnadsbe-
skrivning. Har du ytterligare information om personerna, hoppas vi att du meddelar redaktionen. 
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Wij Grefwe Lars Wallenstedt, 
Kongl. Maij:ts Råd, Präsident uti 
den Kongl. Swea Håfrätt, samt 
Åbo Academiæ Cantsler; så och 
nu närwarande Assessores; Hälse 
Baron och Landshöfdingen Wäl-
borne herr Gustaf Cronhielm 
wän- och wälwillel. Och låte herr 
Baron och Landshöfdingen här 
med tilhanda komma en öfwer-
wägad och resolwerad criminal 
Sak, med wänlig begiäran, och 
tilförsicht, at herr Baron och 
Landshöfdingen wille här öfwer 
en wederbörlig excution föllia 
låta och sedan den Kongl. Rätten 
här om behörigen underrätta, 
Hwar med Wij befalle Hr Baron 
och Landshöfdingen Gud Als-
mächtig wän- och wälwillel. Af 
Stockholm d. 15 Nov: 1698 

Kongl. Rättens Resolution uppå 
een ifrån Arboga Rådhuus in-
kommen ransakning och dom af 
d. 5 Maij 1698, öfwer Båtsman-
nen Jöns Örn och Maria Gustafs-
dotter, hwilka för dubbelt hor 
warit anklagade, gifwen i Stock-
holm d. 15 Nov: 1698. 

Kongl. Rätten finner af dhen 
här öfwer hålne ransakningen, 
huru såsom Jöns Örn har för Ca-
pellanen Hr Olof K(u)mzelio, 
och sedan för Borgmestaren Jo-
han Petre, uti Stads Secreterarens 
Tolenii närwarelse, bekiendt sig, 
som är gift Karl, haft olåfligt om-
giänge och kiötslig beblandelse 
med Johan Pehrssons Laggifta 
hustru Maria Gustafs dotter. Och 
när de deröfwer warit till Rätta 
stälte, hafwa de äntel. bägge frij-
willel. tillstådt sig haft med hwa-
randra kiötslig beblandelse twen-
ne gånger, neml. Pingsttijden i 
torpet och Juletijden uti Markus 
Thomas gård, hwaraf Maria blef-
wit hafwande, dhet hon bekiändt 
för Wallekullan Condula Lars 

dotter, hwilken in för Råd stugu 
Rätten edel. giort den berättelsen, 
att hon sedt dhem ofta fölgts åth i 
Skogen och att denna Maria för-
leden 3die dag Påska bekiendt 
dhet hon ware hafwande, och på 
tillfrågan sagt, dhet Jöns Örn al-
lareda i Julas wetat dheraf, och 
begiärt att hon Condula, dhet wil-
le uptäckia, innan Jöns bortreste, 
dhet hon dock icke welat sig på-
taga att giöra, Warandes här wed 
och den omständighet, att Maria 
icke warit på 3 elr. 4 åhr i säng 
och säte med sin man, hwilken in 
för Råd 
stugu Rät-
ten tillstådt 
sig henne 
öfwergif-
wit, efter 
hon intet 
har älskat 
honom, och 
att hon wa-
rit så förargelig, att han intet kun-
nat wara hoos henne, han och 
skall i sanning förnummit, att 
hennes förre man ännu skall wara 
i lijfwet, men Maria påstår, att 
Sahl. Hr Daniel Arbman har sedt 
och läst dhet bref, som wijste 
fullkommel. att hennes förra man 
war död, innan som han Lyste för 
henne, och hon med denne senare 
sammanwigdes, hwilket af Borg-
mestaren och Råds sedermera in-
komne berättelse finnes sant wa-
rit, så och att jemwähl den senare 
Marias man, nu sedan Borgmes-
taren och Råd dömt, är genom 
döden afgången. Rådstugu Rätten 
dömmer Jöns Örn och Maria 
Gustafsdotter, efter Guds Lag Le-
vit: 20 Cap. och Dent 22 Cap.och 
Wärdslig Lag 10 och 11 Cap: gif-
tombl. Stl. till döden, hälst eme-
dan ingen af deras makar, efter 
giord uthfrågan, dem igentaga 

eller för dem bedia willia; hwil-
ket utslag och den Kongl. Rätten 
såsom på lag och Kongl. Förord-
ningar grundad, pröfwar skiähligt 
att Confirmera och gilla: Och 
skola bägge desse Delinqventer, 
Jöns Örn och Maria Gustafs dot-
ter, sig sielfwe till wählförtient 
straff och androm till skräck och 
warnagel, mista lijfwet och hals-
huggas. Actum ut Supra. 

 
Uppå den Kongl. Håfrätten wäg-
nar 

Lars Wallenstedt 

Källa: Hovrättshandlingar i 
Västmanlands Länsstyrelsen, 
Landskansliet DI Volym 34, år 
1698  

Levit 20 kapitel syftar på tredje 
Moseboken, Leviticus, där det 
tex. i den10 versen står ”Om nå-
gon begår äktenskapsbrott med 
en annan mans hustru, om han 
begår äktenskapsbrott med sin 
nästas hustru, så skola de straffas 
med döden, både mannen och 
kvinnan som hava begått äkten-
skapsbrottet”. 

Dent 22 Cap syftar på femte 
Moseboken, Denteronomium, där 
det tex. i den 22:a versen står: 
”Om en man ertappas med att 
ligga hos en kvinna som är en 
annan mans hustru, så skola de 
båda dö, både mannen som låg 
hos kvinnan, och jämväl kvin-
nan”. 

Ingemar Widestig 

Jöns Örn och Maria Gustafsdotter dömda 
till döden för dubbelt hor 1698 
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Karl Axel Jacobsson tog oss 
med på en intressant vandring 
innanför stadsmuren i Västerås 
från 1600- talet fram till 1900-
talet med hjälp av kartor från 
Stadsarkivet. 

På dessa kartor finns många 
platser och byggnader av histo-
riskt intresse, alla kyrkogårdar 
som använts vid epidemier för 
att nämna något. Vi fick veta att 
det på tre ställen har funnits kyr-
kogårdar för detta ändamål. 

 
I Västmanlands Fornminnesfö-

rening Årsskrift 1974 kan man 
läsa om Koleran i Västerås 
1834 av Stig Sundberg. 

 
Jag kommer nu att citera något 

ur den. 
Under hösten 1831 kunde man 

läsa i länstidningen om rädslan 
för att koleran skulle komma till 
vårt land. 

”Förberedelse hade redan på 
hösten 1831 vidtagits i Sund-
hetsnämnden om inrättande av 
kolerasjukhus, anställande av 
’ordningsmän för ordning och 
renlighet, en för varje quarter’,  
karantänsvakter vid stadens tul-
lar, anställande av personal m.m. 
i enlighet med (K.M:t den 9 juni 
1831) utfärdad kungörelse.” 

 
Den 10 september 1834 sam-

manträder Sundhetsnämnden på 
Västerås Slott. 

Ur protokollet kan man bl.a. 
läsa följande rader. 

 
§ 5 Till likhus för dem som av-

lidit på Cholerasjukhuset, hyrdes 
den av herr Sernander erbjudna 
Quarngården vid Quarntullen 
emot 35 Rdr. B:co efter år räk-
nat. Lägenheten skulle genast 
vara att, för sitt ändamål, begag-
nas. 

§ 6 Till begravningsplats för 
Choleralik utsågs en åker uti den 
så kallade Borgmästare-Wreten 
utanför Quarntullen – Den åker 
som är belägen emot nedersta 
gränden vid samma vret. 

 
Tullar 
 
1 Quarntullen, vid utfarten mot 

Skultuna, vid korsningen av nu-
varande Vattugränd och Västra 
Kyrkogatan (hörnet av Kyrk-
backsgården). 

 
2 Gåsmyretullen, vid utfarten 

mot Apalby. Det gamla tullhuset 
finns ännu kvar. Där torde även 
ett tullen tillhörigt våghus legat, 
alldeles intill den välrenoverade 
vattentäkten ”Mästermans käl-
la”. 

 
3 Gamla Östra Tullen, även 

kallad ”Bergslagstullen”, vid vä-
gen mot Sala och östra 
”Bergslagstullen”. Denna tull 
torde ha legat i korsningen mel-
lan nuvarande Nygatan-
Karlsgatan-Kopparbergsvägen, 
ungefär där infektionssjukhusets 
mottagningshus låg. 

Klubbafton 5 februari 
”En titt i backspegeln” 

Staden Westerås. 
Efter den af Jonas Carlsten År 1688 uprättade Tomte-Karta upritad i mind-
re mått År 1784 af Pehr Billerkier. Copieradt År 1840 af S.P. Nordstedt, 
förste landtmätare. Här finns de 7 tullarna utsatta. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



9 Arosiana 2009-1 Västerås Släktforskarklubb 

4 Nya Östra Tullen, som beva-
kade vägen från Enköping och 
Stockholm låg i korsningen Sto-
ra Gatan - Kopparbergsvägen, 
där Pilgatan börjar. 

 
5 Sjötullen. Så vitt man vet tor-

de Västerås sjötull alltid ha legat 
där den ännu ligger, intill gamla 
hamnen. 

 
6 Vestra eller Oxbackenstullen. 

Själva tullhuset torde ha legat 
ungefär mitt i Oxbacken mitt 
emot den ökända ”Mormors 
krog”, som ännu på 1920-talet 
fanns kvar. Namnet torde kunna 
härledas från de regelbundna ox-
marknader, som hölls på planen 
ovanför backen. 

 
7 Glastullen torde ha legat där 

den lilla gatstump, som heter 
Glasgatan och åt väster fortsätter 
i Kristinagatan, korsar Hållga-
tan, vilken i sin tur fortsatte i vä-
gen ut mot Skerike. Den har 

återfunnits både på en special-
karta av Nordstedt 1840 och på 
Gustaf Ljunggrens karta 1854. 

 
Begravningsplatser 
 
”Den första begravningsplatsen 

för i kolerafarsoten avlidna 1834 
var den anvisade platsen i en 
åker ”uti den så kallade Borg-
mästare-Wreten utanför Quarn-
tullen”. 

”Ytterligare en kolerabegrav-
ningsplats för Västerås lär ha va-
rit belägen utanför den s.k. Nya 
östra tullen vid nuvarande Karls-
gatan, där Aseas Mimerverkstad 
nu ligger. Den har troligen an-
lagts först vid den andra stora 
koleraepidemin i Västerås 1854. 

En liten akvarell av västerås-
konstnären Rudolf Gagge från 
1870 finns bevarad på Länsmu-
seet föreställande den s.k. kole-
rabron, som korsar över Lillån. 
Den ledde tydligen till den där i 
närheten belägna begravnings-

platsen, som enligt Sundhets-
nämndens protokoll den 
18.8.1853 upplåtits i den s.k. 
Humlegården utanför Nya östra 
tullen.” 

 
”En begravningsplats, som 

(enl. Arvid Offe i VLT den 
12.5.71) använts ’under de upp-
repade pest- och koleraepidemi-
erna, som härjade i staden under 
17- och 1800-talen’, skall ha 
funnits vid Klockartorpet. Efter-
som det fanns två angivna be-
gravningsplatser för koleraavlid-
na så är det ej troligt att ytterli-
gare en begravningsplats ända 
ute vid Klockartorpet skulle ha 
upplåtits då. Säkerligen är den 
begravningsplatsen från Diger-
dödens dagar, vilken ej härjade i 
vårt land senare än 1713 och då 
måste sålunda begravningsplat-
sen ha använts före detta årtal 
och bör också hellre betecknas 
som en pestbegravningsplats.” 

Karin Jyrell 

Kalmar läns museums Utveck-
lingscentrum i Kulturmiljöpeda-
gogik har i uppdrag att genomfö-
ra fyra seminarier för att inspire-
ra till arbete med barn och ung-
domar i ämnet historia. Det andra 
seminariet hölls på Skantzen i 
Hallstahammar, där Svedvi Berg 
Hembygdsförening var värd. Se-
minarierna vänder sig till skolor, 
muséer och hembygdsföreningar. 

30 januari gjorde vi en tidsresa. 
Vi hade bestämt år 1895, för att 
det då var 100 år sedan Ströms-
holms kanal öppnades och vi 
hade ett jubileum i sikte. Första 
uppgiften var att ta fram så 
mycket uppgifter som möjligt om 
tiden, platsen och människorna. 
Vi forskade i Västmanlands läns 
museums arkiv för att se VLT 
1894 och 1895, i Strömsholms 
kanalbolags arkiv i kommunhu-
set Hallstahammar och i Uppsala 

på landsarkivet. Möjlighet att fo-
tografera handlingar gör det så 
mycket lättare, när man kan ta 
hem text och studera utan tids-
press. Efter all denna forskning 
hade vi namn på människorna på 
Skantzen 1895, vi hade samtals-
ämnen och grunden till en be-
skrivning av livet där. 

Från Kalmar museum kom man 
med kläder och husgeråd. Semi-
nariedeltagarna fick varsin roll 
och lite fakta på en lapp (piga, 
hjon, doktor, sköterska, prostin-
na, nykterhetsfolk, emigrantvär-
vare) och fick därefter välja klä-
der. Från hembygdsföreningens 
sida var vi 9 personer, som redan 
innan hade fått våra roller med 
namn tagna ur husförhörsläng-
den. (Slussvakt, smed, journalist/
fotograf, pigor och kalaskokers-
ka) På en given signal gick vi in i 
1895, där vi befann oss tills det 

var dags att äta. 43 personer skul-
le ha lunch, så det blev full akti-
vitet genast. Pigor skar grönsaker 
och rotfrukter till soppa, som ko-
kades i järngrytor på vedspis. Ka-
laskokerskan stoppade korv till 
soppan. Ett par pigor skar ost och 
rökt fläsk samt bröd. Detta till-
sammans med nykärnat smör och 
svagdricka blev en god måltid. 
Fotografen med huvudet under 
en svart duk tog bilder på de 
verksamma. Smeden arbetade i 
smedjan och slussvaktaren assi-
sterade – det var ju ingen båttra-
fik i januari. Det var en upplevel-
se, som satte sina spår. Man fick 
lära sig mycket om ortens histo-
ria. Man fick noggrant tänka ige-
nom hur man bemötte varandra 
och vad man talade om. Man fick 
tydligt se klasskillnaderna, inte 
bara vad gäller klädseln. 

Ulla Sköld 

Barn ska få möta sin kulturmiljö 
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Lill-Cari Kullgren, 021-501 23 
148 sidor. Pris 225 kronor 

Elsie Wallin, 0221-433 73. 
180 sidor. Pris 295 kronor 

Elisabet Forsberg, 0224-270 63 
48 sidor. Pris 150 kronor 

Kerstin Rännar, 021-80 31 56 
66 sidor. Pris 50 kronor 

Ulla Sköld, 021-80 46 35 
192 sidor. Pris 150 kronor 

Barbro Sörefall, 021-603 87 
400 sidor. Pris 150 kronor 

Barbro Sörefall, 021-603 87 
200 sidor. Pris 150 kronor 
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Tillberga ligger inte i  
Tillberga 
 
Jo, Tillberga kyrka ligger i 

Tillberga socken men Tillberga 
samhälle ligger i Hubbo sock-
en. Så blev det när Tillberga 
samhälle föddes för sådär 140 
år sedan. Det var järnvägens 
”fel” att Tillberga samhälle 
inte kom att ligga i socknen 
med samma namn. I stället fick 
de olika järnvägslinjernas 
dragning och deras knutpunkt 
bestämma var järnvägsstatio-
nen och därmed samhället 
skulle ligga. Namnet Tillberga 
var då redan bestämt. 

 
Tillberga kyrka byggdes på 

1300-talet och naturligtvis inom 
sockengränsen. Man vet inte så 
mycket om kyrkans äldre histo-
ria, eftersom det mesta förstördes 
vid en våldsam brand år 1612. 
Det var inte bara kyrkan som la-
des i aska utan även klocksta-
peln, klockargården och byns 
båda bondgårdar. 

En del värdefullt kyrksilver 
hann man dock rädda. Av den 
gamla kyrkan finns dock delar 
kvar i de nuvarande kyrkomurar-
na. Den som orsakade branden 
skulle ha varit drängen Olof Pers-
son i Tillberga by, som avlossat 
ett bösskott och därigenom antänt 
allt som brann ner. Man får nog 
ta de uppgifterna med en nypa 
salt och i stället förlita sig på se-
nare antaganden som säger att det 
var ett åsknedslag som tände el-
den. 

Efter branden påbörjade man 
snabbt en återuppbyggnad som i 
stort resulterade i kyrkans nuva-
rande utseende  

 
Sockenborna skämdes 
Trots att byborna var snabba att 

starta återuppbyggandet av den 

nedbrunna kyrkan så dröjde det 
över tio år innan den kunde tas i 
bruk. Sedan blev det nya bygg-
nadsarbeten under 1630-talet. 

Men trots alla dessa insatser så 
var inte byborna nöjda med resul-
tatet. Man klagade redan år 1697 
på att kyrkan var så ”ofärdig” (i 
farligt dåligt skick) att man måste 
hålla gudstjänsterna under bar 
himmel. Man skriver också i ett 
brev till biskopen år 1734 att kyr-
kan är i så uselt skick att man 
skäms över den. 

Året dessförinnan hade arbetet 
med att resa ett nytt kyrktorn på-
börjats och resultatet framgår av 
den här teckningen som Olof 
Graus gjorde 1754. 

Den nya tornöverbyggnaden var 
säkert både vacker och ståtlig, 
men trots det tvingades man riva 
den år 1815. Rivningen gick till 
så att man spände en lina i tornets 
topp och med hjälp av hästar 
lyckades man, efter en mängd 
dramatiska omständigheter, dra 
omkull tornet.  

Sedan togs kyrkklockorna och 
deras träkonstruktion ner innan 
man 1820 startade arbetet med att 
göra om kyrktornet till sitt nuva-
rande utseende. År 1882 revs så 
kyrkans östra gavel och ersattes 
av den nuvarande halvrunda absi-
den i koret. 

I samband med genomgripande 
renoveringar 1954 fick de tre 
korfönstren vackra glasmålningar 
genom en donation av Gustaf 
Tersmeden. Han hade sina rötter 
i Tillberga och dog 1933. Taket i 
kyrkan är inte välvt på klassiskt 
sätt, utan utgörs av ett brutet, tre-
delat och brunbetsat brädtak. 

I stenmuren runt kyrkan finns 
tre vackra stigluckor in mot 
byggnaden. 

 
Magnifik predikstol 
Den förnämsta prydnaden i Till-

berga kyrka är predikstolen. Den 
tillkom 1679 och tillverkades av 
den s.k. Fläckebomästaren Erik 
Nilsson. 

Kyrkans äldsta inventarium är 
dopfuntens cuppa (den skålfor-
made delen) av sandsten. Den är 
daterad till 1100-talet och det 
skulle i så fall betyda att den nu-
varande kyrkan har haft en före-
gångare. Dopfuntens fot är av se-
nare datum och tillverkad i konst-
sten. Dopskålen i hamrad mäs-
sing från 1954 är en gåva av förre 
kyrkvärden Alfred Johansson. 

Två gravhällar från början av 
1600-talet är inmurade sida vid 
sida i korväggen och ska enligt 
inhuggen skrift vara bekostade av 
en arvinge till de avlidna – Jesper 
Nilsson Cruus. Gravhällarna låg 

Tillberga kyrka 
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tidigare i golvet. På korväggens 
södra sida är, på motsvarande 
sätt, två mindre gravhällar info-
gade. De är utförda som vapen-
bilder till minnet av landshöv-
ding Peter Drufva och hans 
maka Brita Christina Berchner. 

Kyrkan har tre ljuskronor av 
mässing från 1600-talet. Även 
ljusarmarna i låghuset och ljus-
plåtarna i korabsiden härrör från 
samma tid. 

Över dopfunten hänger en 
vacker kristallkrona från 1700-
talet. Orgeln, som är byggd 1922 
av Furtwängler & Hammer, blev 
1954 utbyggd och omfattar idag 
elva stämmor, fördelade på två 
manualer och pedal. 
I tornet hänger två klockor. Stor-
klockan på 770 kg är gjuten 1663 
och bär Karl XI:s monogram samt 
ett krucifix. 
Lillklockan blev omgjuten 1943. 

Den väger 522 kg och bär idag 
samma inskrift som gavs henne 
vid den ursprungliga gjutningen i 
Sala 1771.  
Ett av storklockans budskap ly-
der: 
IAGH GLÄDHES I THET 
MIGH SAGDT ÄR  
AT WII SKOLA GÅ IN UTHI 
HERRENS HUUS. 
HALELUIA  
Text och foto: Håkan Holmgren 

Ärkebiskopen 
Under min insamling av skolkort 

från Irsta och Kungsåra hittade jag en 
bild som jag inte kan undanhålla läse-
kretsen. Som ni kanske ser är det den 
sen 2006 tillträdda ärkebiskopen An-
ders Wejryd. Han är född 1948-08-08 
i Falköping, men familjen bodde un-
der 60-talet i Björksta Prästgård. 

Kortet är från 1962, då han gick i 
klass 8a i Kungsåra skola. 

Sven Olby 

Nu finns Hülphers Genealogier på 
nätet. 
Gå in på: www.bibliotek.vastera.se 
Klicka på A-Ö 
Välj Hülphers Genealogier 
Klicka på Sök 
Fyll i söklistan och tryck på Enter. 
Nu visas en träfflista. Välj person. 
Klicka på Visa, så kommer rätt sida 
fram. Bilden går att Zooma och vri-
da. 

Senaste nytt 
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Kapitel 3 
Skolan 
Tidigare delades skolan in i 

småskolan och folkskolan. Små-
skolan omfattade klass ett och 
två, och folkskolan klasserna tre 
till sex. 

 
SMÅSKOLAN 
Klass ett och två gick mormor i 

Björksta prästgård. Hennes lära-
rinna hette Stina Viig. Stina var 
mycket snäll och agade aldrig 
barnen. Mormor berättade att hon 
köpte in extra strumpor till sko-
lan för kommunens pengar efter-
som många av eleverna blev våta 
om fötterna när de gick den långa 
vägen till skolan. 

Fröken Viig lekte också med 
barnen på rasterna. Lekarna var 
ringdans, kurragömma, sista pa-
ret ut, kasta boll och spela pjär 
(ett kulspel). 

Det servera-
des ingen mat i 
skolan. Istället 
hade eleverna 
matsäck med 
sig. Mormor tog 
med sig två hår-
da och fyra mju-
ka smörgåsar 
samt en mugg 
för att kunna 
dricka vatten till 
lunchen. Många 
gånger delade 
mormor med sig av sin mat till de 
fattiga i klassen, för halva elev-
antalet bestod av fattiga arbetar- 
och statarbarn. De barn vars för-
äldrar hade det bättre ställt tog 
ofta med sig frukt till skolan. 

En vanlig skoldag började 8.30 
med en andakt då eleverna sjöng 
en psalm. Ämnena som lästes var 
svenska (läsning), matematik och 
skrivning. Eleverna hade inga 
egna skrivblock, utan skrev på 
små griffeltavlor. Klockan 14.15 
slutade skoldagen. 

Det var mycket noga med kläd-
seln och håret. Mormor hade hå-

ret i flätor med rosetter och bar 
ett blått förkläde med röda band. 
Alla flickor var tvungna att ha ett 
förkläde på sig. Pojkarna å sin 
sida bar väst, korta byxor och 
kängor. 

 
FOLKSKOLAN 
Efter småskolan fortsatte mor-

mor i folkskolan. Dessa fyra år 
gick hon i Björksta bygdegård. 
Skoldagen började 8.15 och slu-
tade 15.45. Deras lärare, Eskil 
Viktorsson, hade 65 elever, och 
därför hjälpte även hans fru Ester 
till med undervisningen. 

Min mormor minns tillbaka 
Specialarbete skrivet av Mia Fröberg 1991 

Fortsättning från föregående nummer 

Fröken Stina Viig 

Folkskollärare Eskil Viktorsson med fru Ester och barn 

Margareta Kihlins folkskoleklass i Björksta (Fjärde eleven i mittenraden) 
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Ämnena i folkskolan var bib-
lisk historia, kristendom, geogra-
fi, naturlära, språklära, matema-
tik, välskrivning, uppsats, rätt-
skrivning, historia, sång, teck-
ning, gymnastik och syslöjd 
(endast flickor). En del saker som 
t.ex. katekesen1 var eleverna 
tvungna att lära sig utantill. 

Disciplinen var mycket hård i 
folkskolan och de hade mycket 
läxor. De elever som inte följde 
skolreglerna bestraffades med en 
rotting. Den som inte skött sig 
måste lägga sig på en bänk, så att 
läraren kunde slå eleven på bara 
stjärten. Mormor bestraffades 
aldrig, för hon skötte sig. 

Den 15 juni började sommarlo-
vet. Det varade till 24 augusti. I 
oktober var det en veckas potatis-
lov, 15 december – 2 januari jul-
lov och under vårterminen även 
en veckas påsklov. 

Efter folkskolan gick mormor 
en fortsättningsskola på sex 
veckor. Då fick hon lära sig hur 
ett lantbruk fungerar. 

Helt fristående från skolan del-
tog mormor i olika kurser 
(baknings-, slakt- och hus-
hållskurs). Dessa kurser ordnades 
bl.a. av JUF. (Jordbrukarnas ung-
domsförbund) 

Kyrkan 
Varje söndag var det husandakt 

för alla på gården. Då läste Emil 
Kihlin kyrkotexten för respektive 
söndag och sedan sjöng de psal-
mer. 

En gång i månaden gick någon 
i familjen, eller någon annan per-
son från gården, till kyrkan. Vid 
större högtider, som t.ex. julotta 
och påsk, var det obligatoriskt för 
alla att gå till kyrkan. Alla som 
kunde komma ifrån gårdsarbetet 
åkte till gudstjänsten. I kyrkan 
hade mormors familj en egen 
bänk, nummer 23. Vid kyrkobe-
söket skulle man vara klädd i nå-
got mörkt. På påsken bar mor-
mors mor alltid en svart klän-
ning. 

 
Konfirmationen 
Vid 15 års ålder konfirmerades 

mormor. Efter denna händelse 
ansågs man vara vuxen, och 
flickorna fick ha uppsatt hår me-
dan pojkarna fick ta på sig lång-
byxor. 

Mormor gick och läste varje 
fredag under ett års tid hos präs-
ten Nyman i Björksta prästgård. 
De 30 konfirmanderna gick i kyr-
kan varje söndag. Efter ett läsår 
ägde sedan konfirmationen rum 

under pingsthelgen i Björksta 
kyrka. 

 
Disciplin 

Mormor och hennes bröder 
hade ett bra men strängt förhål-
lande till sina föräldrar, men ef-
tersom de var barn till en stor-
bonde var uppfostran ganska 
sträng. De hade strikta regler som 
de skulle följa. Mormor fick t.ex. 
aldrig gå in i drängkammaren. 

Fröken Viig lärde också ut ar-
tighet. Hon visade barnen hur de 
skulle hälsa på pastorn. 

Mormor blev aldrig agad av sin 
far, men det hände att hon fick en 
dask i ändan av sin mor. 

 
Hygien 

Hygienen var viktig i början av 
1900-talet. Familjen Kihlin var 
väldigt noga, för på en stor gård 
som Hallstaberg skulle det vara 
rent och snyggt. 

Mormor berättade att hon vid 9 
års ålder olovandes hälsade på 
hos ladugårdskarlens familj. 
Olyckligtvis fick hon hårlöss, så 
när mormor kom hem skällde 
Laura ut henne, eftersom hon 
förstod att mormor besökt ladu-
gårdskarlens familj. För att få Slaktkurs i Grän. Margareta i mitten 

 
 

 

Margareta Kihlins  konfirmationskort 

1. Sammanfattning av kristendomens centrala lära 
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bort ohyran badades och luskam-
mades Margareta. En luskam är 
en kam där pinnarna sitter väldigt 
tätt. Laura behandlade sin dotter 
med sabadillättika2 och gråsalva3. 
Efter två dagar var ohyran borta. 

Vanligtvis badade familjen 
Kihlin en gång i veckan i en trä-
balja i källaren. En stor panna 
värmde upp vattnet. Efter badet 
tömdes vattnet i en syfon4 i gol-
vet. Det här var ganska bökigt. 
Ännu bökigare var det innan vat-
ten drogs in i huset. Då badade 
de nämligen i en balja i köket. 
Tvålen som användes köptes i 
affären. Endast under krigstiden 
tillverkade de tvålen själva. Till 
hårtvätten användes såpa och inte 
förrän mormor flyttat till Översta 
började schampo att användas. 

Mellan veckobaden tvättade 
man sig mycket grundligt varje 
dag. Laura tillverkade också egna 
preparat, så att hennes hy höll sig 
fräsch. Dessutom använde hon 
parfym som köptes i parfymaffä-
ren i staden. En lyx som förunna-
des de förmögna. 

 
Kapitel 4 

Fritid och nöjen 
Mormor hade inte så mycket 

fritid, eftersom hon hjälpte till 
mycket på gården. Den fritid hon 
hade tillbringade hon på syjuntor, 

kurser. Hon sjöng även i kyrko-
kören. Margareta läste också 
mycket böcker och tidningar. 

På vintern var det ett stort nöje 
att tolka efter häst eller bil med 
skidor eller pulka. Längdskidåk-
ning var också populärt. Mormor 
red väldigt mycket. Hon lärde sig 
tidigt att rida. Det ingick i hennes 
arbete på gården. 

Margareta var verksam i före-
ningen JUF som ordnade en hel 
del aktiviteter i bygden. 

På helgerna gick mormor ofta 
på fester, baler, basarer eller bio. 
Hon åkte ofta till Klinta dansbana 
och ibland till Skultuna dansba-
na. Margareta såg en hel del 
svart-vita stumfilmer i sin ung-
dom. Hon såg t.ex. Barnen från 
Frostmofjället och Fyrtornet & 
Släpvagnen. Till alla stumfilmer 
spelade en person piano. Mormor 
gick på bio i Västerås, men även 
i Godtemplarlokalen i Bredsdal. 
Där visades filmer nästan varje 
lördag. 

Ofta tillbringade mormor sin 
lediga tid med sin bästa kamrat, 
Sanna Thorén, som bodde i 
granngården Vida. När hon var 
mindre lekte hon mycket med 
barnen på gården och bonddött-
rarna runt Hallstaberg. Mormor 
var också mycket med tjänste-
flickorna och sommarflickorna. 

Baler 
I sin ungdom gick mormor på 

många baler. Det ordnades skyt-
tebal, julbal, annandagsbal, tret-
tondagsbal, sylvesterbal, påskbal 
och födelsedagsbal. Margareta 
fick inte gå på biljettbalerna i 
Västerås, utan bara på bjudnings-
baler. När mormor fyllde tjugo år 
hade hon en stor bal för sina vän-
ner. I ett av bostadshusen på 
Hallstaberg serverades kaffe, go-
dis och förfriskningar och i det 
andra huset var det dans. Som 
vanligt var mormor vackert 
klädd. Den här gången bar hon en 
blå crêpe de chin-klänning. 

På vintern ordnades bal nästan 
varje lördagskväll. Till dessa till-
ställningar åkte mormor häst-
skjuts i en gigg med sin bror Val-
demar. När balen börjat bjöds det 
på kaffe och kakor och under 
dansen, då spelmän spelade drag-
spel och fiol, serverades förfrisk-
ningar. På vissa baler serverades 
smörgåsar och innan gästerna 
åkte hem fick de kaffe. Ofta höll 
balerna på långt in på natten till 
två-, halv tre-tiden. 

När mormor var femton år gick 
hon på bal för första gången. Vid 
detta tillfälle bar hon en vit blus 
med silkesbroderier och en blå 
västklänning. I håret hade hon en 
stor vit rosett. Vid ett annat till-
fälle, på en bal i Hanvad, hade 
hon sitt hår uppsatt i rulle för för-
sta gången. Hela tiden trodde 
mormor att den skulle ramla ner. 
Men tjänsteflickan som hjälpt 
henne med håret hade satt i or-
dentligt med hårnålar, så rullen 
satt kvar hela kvällen. Under 
denna bal hade mormor på sig en 
skotskrutig helylleblus och över 
den en väst som var kantad med 
rött siden. Hennes kjol var blå. 
På ytterligare en annan bal bar 
mormor en benvit klänning med 
stora röda prickar och i midjan 
hade hon ett brett sidenband. Sångkören på resa 

2. Tillverkades av frön från liljeväxten sabadilla, för bekämpning av huvudlöss. 
3. Metalliskt kvicksilver. Användes utrört i ullfett mot hudparasiter.                           4. Ett slags avlopp. 
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Klädmode 
Jag har redan beskrivit en del 

klänningar som mormor ägde. Nu 
tänker jag skriva lite mer om oli-
ka kläder och tyger som var po-
pulära i mormors ungdom. 

Klädmodet varierade mycket 
och på 1920-talet klädde man sig 
både i vadlånga kjolar och korta 
kjolar i charlestonmodell. Klä-
derna pyntades med spetsar i 
halsringning och på ärmar. Klän-
ningarna utsmyckades också med 
ärmvolanger och kjolvolanger. 
De olika modetygerna varierade 
mycket. Det som användes mest 
var bomull, sommarsiden och 
klänningsfrotté. Då tygerna var 
ganska tunna användes alltid un-
derklänningar. Dessa underkläder 
var ofta mycket söta med spets 
och brodyr. Till klänningarna an-
vände mormor nästan alltid lack-
skor och vita eller beige strum-
por. För det mesta hade hon en 
sidenrosett som matchade klän-
ningen i håret. 

På gården bodde sömmerskan 
Julia som sydde många av famil-
jen Kihlins kläder. Hon betalade 
sin hyra genom att sy kläder till 
familjen, men hon sydde även till 
andra i bygden. Oftast köpte 

mormors far tygerna i Västerås 
och i Stockholm. 

Margareta hade inga korta 
klänningar eller kjolar på sig, ef-
tersom det inte passade sig när 
hon var dotter till en storbonde. 
Hennes klädsel var istället gans-
ka strikt. Oftast bar hon vadlånga 
kjolar, men trots det var hon mo-
dernt klädd. Mormor följde mo-
det i modejournalerna för det 
mesta. 

Här är några exempel på klän-
ningar som mormor hade. På en 
klänning, som var gjord av vit 
klänningsfrotté med rosa ränder, 
satt ett snörmakeri av guldsnod-
dar. På båda sidorna av snörma-
keriet fanns tre pärlemorknappar. 
Snörmakeriet såg ut ungefär som 
snörningen på en sko. Till den 
här klänningen hade mormor en 
rosa rosett i håret. En annan av 
mormors långklänningar var blå-
rutig och i midjan hade hon ett 
blåvitt skärp i flätat tyg. Till det 
här bar hon blå strumpor och 
svarta lackskor. 

Mormor hade inte på sig så 
mycket smycken till kläderna. De 
smycken hon ägde var mycket 
enkla, t.ex. ett pärlhalsband. 

 
Hårmode 
Även hårmodet varierade 

mycket. Hade man långt hår 
skulle det vara uppsatt i knut el-
ler dylikt, eftersom det ansågs 
slafsigt att ha håret utsläppt. Min 
mormors långa ljusa hår var alltid 
flätat under arbetet på gården Vid 
finare tillställningar hade hon hå-
ret i knut, rulle eller Margareta-
krans. 

Musik 
När mormor var i sjuttonårsål-

dern köpte hennes bror Valdemar 
en radiogrammofon. De spelade 
mest dansschlagers och jazzski-
vor. Mormor lärde sig också att 
dansa charleston och att steppa. 
Dessutom kunde hon spela piano, 
för det hörde till om man var dot-
ter till en storbonde. 

 
Kräftpremiären 
Den sjunde augusti var det 

kräftpremiär nere vid Lillån. Då 
hyrde Karl Emil ut vissa meter av 
ån till kräftfiske. De västeråsare 
som hyrde tältade vid ån och 
hade ofta med sig en resegram-
mofon som de spelade på. Därför 
var det riktigt roligt vid ån under 
kräftfisket. Det fanns rikligt med 
kräftor. Mormor berättade att en 
gång fångade hon, hennes far och 
morfar tre tjog, så det blev ett 
riktigt kräftkalas. Kräftorna fång-
ades med en bur som sänktes ner 
i vattnet. Lockbetet var någon 
form av kött. Om man fiskade i 
mörkret kunde man räkna med 
bästa fiskelyckan. 

Mormor berättade för mig om 
en rolig episod som inträffade på 
en kräftpremiär då mormor var 
nere vid ån med de två tjänste-
flickorna. En person, som var 
maskininspektor, kom fram till 
dem och frågade om inte fröken 
Kihlin – alltså mormor – var 
med. Han kände tydligen inte 
igen henne, så flickorna skojade 
och sa: 

– Hon får väl inte vara ute så 
här sent. 

Men det skulle de aldrig ha 
sagt, för nästa dag kom inspek-
torn olyckligtvis och hälsade på i 
Hallstaberg. När Karl Emil pre-
senterade sin dotter för honom 
kände han, som tur var, inte igen 
henne från gårdagen. 

 
I nästa kapitel skriver jag om de 
olika högtiderna. 

Sanna Thorén, 
Margareta Kihlins bästa kamrat 

Sömmerskan 
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Ofta har vi uppgifter på våra 
anor när de föddes, gifte sig och 
uppgifter om deras barn. Kan vi 
få lite mer ”kött på benen”? Låt 
oss titta på Johan i olika källor. 

Blivande ryttaren Johan Atters-
tet föddes på Wretbo i Kungsåra 
socken 1755 den 24 januari. Fa-
dern var torpare och dog 1763 
när Johan var åtta år. Året därpå 
flyttade modern med de fyra bar-
nen till Badelunda socken och 
Sålltorpet på Wedbo ägor. Johan 
var äldsta barnet. Modern dog på 
Sålltorpet 1773. 1768 flyttade Jo-
han, 13 år gammal, till Tillberga. 
Redan året därpå flyttade han vi-
dare till Attersta gård i Se-
valla socken där han blev 
kvar till 1775. Först kallas 
han tjänstegosse och sena-
re dräng. Efter en kort tid i 
på Ekeby i Tortuna socken 
kom han tillbaka till At-
tersta och blev ryttare för 
rusthållet Attersta i januari 
1776. Låt oss först följa 
Johan som ryttare. 

 
I generalmönsterrullan 

för 1777 ”Lif Regemene-
tet till häst, andra Bataljo-
nen Östra Westmanlands 
Companie i lägret vid Utnäs 
(dvs strax öster om Strömsholm) 
den 26te Junii åhr 1777”. Vidare 
för ”No 34 Attersta att den 20 Jan 
1776 är tilsatt Jan Atterstedt, 
Westmanlänning 5 fot 8 tum 
lång, 21 år och ogift. Hästen 
svart vallack utan tecken, 12 år, 
hästen spatt lam och svag, Casse-
ras”. Tjänsten hade varit vakant 
under några år. 

I nästa rulla för 1780 kan vi  
bl.a. läsa att ”1777 october 23 är 
tillsatt swart sto utan tecken 9 
qvarter 4 tum hög, 10 år gam-
malt, Sto approberas.” 
(Godkännes) 

Gustav III hade fört krig med 
Ryssland 1788 – 1790 och i varje 
fall var delar av Livregementet 
med i Finland, kanske också Jo-
han. Freden slöts i Värälä by i 
augusti 1790. I rulla för 1791 
finns Johan med. För hans ryttar-
kollega Korgstet på Korgetsa, 
också i Sevalla socken, står det 
noterat ”på sjukhus i Finland”. I 
sammanfattningen framgår det att 
fem av kompaniets soldater var 
fångna i Ryssland och att även 
fem var kvar på sjukhus i Fin-
land. Elva av rotarna var vakanta 
efter det att sex soldater avske-
dats under mönstringen. 

I rullan för 1795 är det noterat 
att Johan Atterstet dog den 12 
juni 1794. I dödboken och bo-
uppteckningen är dödsdatum den 
6 juni och man skall lita mer på 
det. 

En ny ryttare blev tillsatt 21 ja-
nuari 1795. Den nye ryttarens 
namn var Jan Atterstet. 

 
Attersta rusthåll bestod av två 

gårdar. Den ena var rusthållet 
och den andra gården var ett aug-
mentshemman. En av bönderna 
på augmentshemmanet, eller 
Västra Gården, var Jacob An-

dersson. Jacob och hans hustru 
Sara hade en dotter Britta född 
1743. Johan gifte sig med henne 
söndagen den 21 oktober 1777. 
De fick fyra barn åren 1778 Ka-
tarina, 1780 Petrus, 1783 Johan 
och 1786 Erik. Petrus dog tre år 
gammal 1783 i rödsot. Sonen Jo-
han blev också soldat och ryttare 
liksom hans son och sonson. Det 
blev alltså fyra generationer sol-
dater. 

 
En av bonden Jacob Anderssons 

söner, Anders, övertog faderns 
andel i gården. Anders och hans 
hustru hade tre barn. Johan At-

terstet och hans hustrus barn hade 
alltså sina kusiner i närheten att 
leka med.  

Johan Atterstet dog av lungin-
flammation den 6 juni och be-
gravdes den 12 juni 1794. Hustru 
Britta överlevde maken med 26 
år och bodde kvar på Attersta 
ägor hela tiden sannolikt i den 
stuga som är omnämnd i boupp-
teckningen. 

När Johan dog så bodde 14 fa-
miljer med omkring 35 vuxna 
och 32 barn i Attersta by med 
dess torp. Dessutom pigor och 
drängar. 

Lär känna en 1700-talsmänniska 
Ryttaren Johan Atterstet 1755 – 1794 

Ägorna är i detalj beskrivna med angivande av ytor och till vilken gård som skiftet fördes. 
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Något år innan Johan blev rytta-
re så gjordes storskifte för Atters-
ta by. Detta kan vi läsa om i 
Lantmäteriets handlingar och 
kartor. Inledningen till storskiftet 
lyder: 

”Beskrifning öfver Attersta bys 
ägor uti Sewalla Sochn författad 
åren 1775 – 76. 

År 1775 den 9 Sept: instälte sig 
Undertecknad i Attersta By Se-
walla Sochn Ytter Tjurbo Härad, 
Wäsby Fögderie och Westman-
neland, till fullgjörande af Hög-
wälloflige Landshöfdinge Ämbe-
tets i Wästerås den 10 maij, detta 
År, gifne förordnande, at Geome-
trice affatta och i Storskifte dela 
omnämnde Byes ägor: Och voro 
efter Laglig utsatt termin samteli-
ge delägarena närvarande, af 
hvilka Undertecknad underrätta-
des det inga tvifligheter förefalla 
Kunde, som hindrade förrättning-
ens företagande; hvarföre före-
togs med affattningen; hvilken 
till större delen af ägorna värcks-
tältes, och delades denna gången 
det Wästra Gärdet. Byens Hem-
man- och Örestahl upgofvo det 
ägarena såsom ostridigt på sätt 
följande utvisar. 

Attersta By består af 2 hela 
Skattehemman och 16 Öresland, 
och har däraf: 

 
Östergården 
Hög Grefliga Piperska Sterbhus 

Interresenterne, för hwilka Inge-
nieuren Högaktad Herr Per Bark, 
såsom fullmäktig ansfvarar, 1 
hemman Rusthåll under Östra 
Wästmannelands Compagnie och 
N:o 34 samt Öresland 8 

 
Wästergården 
Nämdeman Anders Andersson 

brukar sine stiufbarns 3/8 hem-
man, och vore deras förmyndare 
Eric Persson i Ransta, Kumla 
Sochn, samt Jan Jansson i Kinsta, 
denne Sochn närvarande och är 
denne del Öresl. 3 

 

Jan Jansson i Kinsta äger 3/8 
hemman Öresl. 3 

Anders Jacobsson ¼ hemman 
och Öresl. 2 

Detta Hemman, Wästergården, 
är anslagit till Augment under 
Rusthollet i denne By.” 

Här hittar vi alltså Johan Atters-
tets hustru Brittas bror Anders 
Jacobsson. 

Vidare finns här en karta över 
Attersta by. Ryttartorpet är ut-
märkt och även en ”Back Stufva” 

 
Några kommentarer. 
Generalmönsterrullorna finns 

på SVAR och Krigsarkivet. 
SVAR har dem också åtkomliga 
på Internet för den som har abon-
nemang. För Västmanlands Re-
gemente och Livregementet till 
häst finns de på Västerås Stads-
bibliotek som rullfilm. 

I generalmönsterrullorna kan 
man ibland hitta dödsdatum som 
inte finns i de vanliga dödböcker-
na. Detta gäller särskilt i krigstid. 

Ett rusthåll var skyldigt att hålla 
en ryttare med häst och övrig ut-
rustning mot skattebefrielse. Ett 
augmentshemman var ett hem-
man vars ränta tilldelades rust-
hållshemmanet då det inte en-
samt ansågs kunna bära kostna-
derna för en ryttare. 

Bouppteckningar är offentliga 
och finns på Landsarkiven tom. 
30/6 2001 därefter finns de på 
Skatteverket. SVAR har för fem 
län bl.a. Västmanlands län upp-
rättat sökbara register. De finns i 
SVARs abonnemang. 

Lantmäteriet har en mycket stor 
mängd ”Historiska kartor” till-
gängliga på Internet och sökbara. 
Det kan dock krävas en hel del 
letande. Det är i denna databas 
jag hämtat storskiftesbeskriv-
ningen ovan. Databasen är till-
gänglig utan kostnad. 

Profeten Esaiam är ett gammalt 
namn på profeten Jesaja. 

 
Bouppteckningen efter Johan 

Atterstet finns bevarad. Behåll-
ningen var nästan 500 daler, san-
nolikt kopparmynt. De fattigas 
andel anges till 2 skillingar och 2 
runstycken. De fattigas andel var 
1/8 % av behållningen. Räkning-
en i mynt var mer än krånglig vid 
denna tid, men det bör ha varit ca 
13 3/4 daler kopparmynt på en 
riksdaler. Se följande sidor. 
 

Källor: Aktuella kyrkböcker 
och bouppteckning från Landsar-
kivet i Uppsala 
 
Ingemar Widestig 
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Läsövning 
Bouppteckning från Sevalla år 1794 
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Lösning till läsövning 
 
Ytter Tjurbo Härads HösteTing d. 1 Oct. 1794. 
År 1794 den 19. Septembr, Förrättades Laga Bouptekning 
Efter Soldaten wid Kongl: Lif Regements Lätta Infan- 
teri Brigaden No 34 Johan Atterstet i Säfwalla Soh: 
och Attersta egor, Som med döden Afled den 6te nästledne  
Junii, Hwilken Efterlemnade Kiära maka Hustru  
Brita Jacobs Dotter, Jemte 3ne omyndiga Barn, 2ne  
Söner och en Dotter Egendomen upgafs af Änkan uti  
Efterskrefne ordning 
 
                                                        Dr       Öre                                                                      Dr       Öre 
      Guld                                                                           Transport                                     102         24 
1 Enkel Ring                                   18                         1 skaft gryta                                        4         16 
      Koppar                                                                  2 st: stek Pannor                                  2              
1 Kruka                                           12                         1 Järn stör                                            6              
      Mässing                                                                 1 Telgyxe                                            6              
1 Kittel                                            12                         2 st: Huggyxar                                     3              
1 Dito                                              12                         1 gl: Dito                                             1              
2 st: Jus Plåtar                                   3                         1 Par Hoftyg                                        1              
1 strykJärn                                         6                         1 sko Hammare                                              12 
      Tenn                                                                       2 st: gl: Slåtterliar                                1         16 
1 stort fat wäger 6 Mark 2 Lod?     12                         1 Dito Dito                                                     16 
1 gl Slät Dito                                                                1 Rasp                                                 1              
2 Mark 1 fat 6 Mark                          3                         1 eldgafel                                             2              
1 ten stop                                           6                         1 Dito tång                                                     12 
4 st: talrikar                                       6                         1 Par gryt Ringar                                            16 
1 Dito                                                1         16            1 liten dimlingsnafwar                        1              
1 qwarters flaska                               1         16            2 st: ander stångnafwar                       1              
gl: Jus stake                                                  24            2 Släng skaft med nafwar                    1              
      Järn saker                                                             2 st: Hål hakar                                     1         16 
1 gryta                                               9                         1 stock drag                                         1              
    Transport                                   102         24                Transport                                     138              
 
 
Sida 2 
 
                                                        Dr       Öre                                                                      Dr       Öre 
     Transport                                  138                             Transport                                     236         24 
2 st: gl: Band Knifwar                                  16            1 stort bak tråg                                  (1)              
1 stor Såg                                          2                         1 Lag Kiäril                                         ()              
1 Dito minder                                    1                         1 stort Kar                                         (1)              
1 Slät och skrub hyflar med Järn      1                         1 Dito mindre                                    (2)              
2 st gl listhyflar med Järn                             16            1 Dito                                                (1)              
1 wänd Hake                                                24            1 drikstunna                                       (2)              
1 Slipstens wef                                  3                         1 Dito minder                                    (1)              
      Bleksaker                                                              1 wat Så                                             (1)              
1 Ägg Sierna                                     2         16            2 st ämbar med Järn(fäter)                (1)              
1 gl Jusslykta                                                24            2 st mjölk stäfwor                             (1)              
1 Bränwins trat                                             16            1 Risel                                               (1)              
1 mjölk Sil                                         1                         1 lin Repa                                            ()              
1 skopa                                              1                         1 Dito Hakla                                        ()              
1 Ref Järn                                                     16            3 st gl: skiepor                                     ()              
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      Husgeråd                                                                1 Spin Råk                                        (6)              
1 stort skienk skåp                            30                               Kreatur                                                         
1 Hörn skienk                                   18                         1 Ko Swan gås                                 100              
1 wäggur af trä med foder                18                         1 liten Kalf Gulros                               9              
1 st Karm stol                                     1                         1 tacka med lamb                              30              
1 Hand qwarn                                     4         16            1 Galt Kult                                         18              
1 Bets man                                          2                         1 So med 4 Smågrisar                       18              
1 gl:t Bordtecke                                  1                               Sängkläder                                                   
1 Bord med Sätte                                1                         1 Bolster                                              9              
8 alnar Säng förlåt                              4         16            1 Dito minder                                      4              
1 mat Korg                                          1                         1 gl skinfäll                                          4              
1 nyt Sål                                                         24            1 Dito Sämre                                       3              
1 Hår Sikt                                           1                         2 st gl: wepor                                       1              
1 Bränwins Kagge                              1                               Mans gångKläder                                        
    Transport                                    236         24                Transport                                     455           8 
 
 

Sida 3 
 
                                                      Dr       Öre                                                                       Dr       Öre 

    Transport                                    455           8                Transport                                     512           8 
Kap Råk                                            12                         1 Ny stufwa med Kammare och                          
()forms Jacka                                    12                         förstufwa oinreda                              90              
Slät tröja                                             9                               Böcker                                                           
Jaka utan foder                                   4                         1 Biblia                                              24              
Ungeforms Byxor                               6                         1 Bok oskatbara nådenes tid                4              
()                                                         4         16            1 Bok propheten Esaiams                                    
Ett lifstycke af kläde                           2                         Predikningar                                        4              
Ett do sappigt                                      3                         1 Rese Bok                                          1         16 
gl skin Päls                                         4         16                                                                                         
   Transport                                     512           8                 Summa                                        635         24 
 
      Jäld                                          och                               Skuld                                                             
Till miölnaren Petter Norström                                                                                                81              
Till Bonden Jan Ersson i Attersta                                                                                             20              
Till Olof Jansson i Ran, Kumla Soc                                                                                         37         31 
                                                                                             Summa                                       138         31 
 
Sålunda, Som föreskrifwit är wara Rederliga utan Swek 
upgifwit, Samt med wet och wilja Ingenting undandölgt 
                      Betyga                                            Brita (Bomärke) Jacobs Dotter 
Såsom til kallade uptecknings och wärderingsmän under- 
skrifwa och om Rigtigheten Intyga 
And: Mathsson i Boo                                         Olof Johansson i Ransta Kumla 
nemde man 
 
de Fattigas andel twå Skillingar 2 runst: qwitteras Sewalla Prästgd. 
d 30 Sept: 1794: (Pehr Laklin) 
 
 
Inbindningen av bouppteckningarna gör att några värden i högerkanten på sidan 2 inte går att läsa. 
Troligt värde inom parentes. 

Ingemar Widestig 
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Finns det någon som kan hjäl-
pa mej att hitta litet upplysning-
ar om mina släktingar, som har 
anknytningar till Västerås. 

 
Person 1: Anna Gudmunds-

dotter Hult, f. 4.1.1662 i Väste-
rås, d. 19.5.1729 i Västerås. Far 
Gudmund Eriksson Hult, f. 
1642, d. 1712 (uppgifterna bör 
verifieras). Annas mor? Anna 
gift 1. ggn med Jonas Watt-
ring, stadsmajor, anor? Anna 
gift 2. ggn med Gudmund 
Kock, rådman i Västerås, f. 
[NÄR?], dog 3.12.1696. Anor? 
Anna gift 3. ggn 1708 i Västerås 

med Isaac Bremer. Släkten 
Bremer känner jag bra till, förut-
om nämnda Isaac. 

 
Person2: Nämnda Isaac Breh-

mer, handlande i Västerås, född 
när/var?, död 16.12.1713 i Väs-
terås. Bör verifieras. 

Jag har följande uppgifter, som 
inte är säkra:  

Isaacs far Hans Brehmer, 
handlande i Örebro, född 1637 
Örebro (Stockholm?), död 1711. 
Vigd ca 1682 Örebro med Anna 
Bengtsdotter Brehmer, född 
1655 Örebro, död var/när? 

 

Isaacs farfar Hans (Johan?) 
Brehmer, arkitekt, född 1588 
Stockholm, död 14.1.1692 
(något datum fel), vigd 1636 
med Maria Brehmer f. Du 
Rées, född 17.1.1617 i Amster-
dam, död 22.10.1639 i Stock-
holm. 

 
M.a.o. söker jag Isaacs föräld-

rar etc, men det skulle också 
vara skönt att veta, om att jag är 
på fel spår. 

 
Hjärtligt tack på förhand 
Jan Simberg 
jsimberg@welho.com 

Efterlysning 

Nya medlemmar 
som hälsas välkomna 

Olof efter morfar 
 
 
Med fler barnbarn blir det an-

ledning till nya forskningsområ-
den. Därför tog jag mig för att 
forska på vår sonhustrus morfars 
sida. Morfar Herbert hade jag 
träffat. Han var född i Västerås 
1912 och han fanns i SCB-
avskrifterna och hette Oskar 
Herbert. Jag berättade det för 
min sonhustru, som påstod att 
hennes morfar hette Olof. ”Min 
bror heter Olof efter morfar.” 
Rätt datum, rätt föräldrar men 
varför Oskar. Det blev så små-
ningom en tur till Landsarkivet i 
Uppsala för att se födelseboken, 
och där fanns han ju, Olof Her-
bert. 

Slutsats: Om källan till uppgif-
ter på den blivande ”dödskivan” 
är SCB finns det anledning att 
vara försiktig. 

 
Ulla Sköld 

Martin Stattin 
Bernsborgsstigen 35 
722 18 Västerås 
021 13 00 74 
 
Matts & Elisabeth Hulth 
Bergsvägen 5 
734 30 Hallstahammar 
0220 163 24 
 
Ingvar Tiveau 
Håkantorpsgatan 14 
724 76 Västerås 
070 62 07 324 
 
Sigun Eriksson 
Egnahemsvägen 2 H 
722 33 Västerås 
021 601 13 

EmiWeb är ett webbaserat ar-
kiv med information om in- och 
utvandring till och från Sverige. 

Här kommer kunder att hitta 
uppgifter om ca 1,2 miljoner ut-

vandrare och ca 500 000 invand-
rare från början av 1800-talet till 
1950. 

Ett register med ca 60 000 fa-
miljenotiser ur gamla svensk-

amerikanska tidningar finns ock-
så. 

Årskostnaden är 500 kronor. 
Mer information på: 
www.emiweb.se 

Irene Ståby 
Fältharevägen 15 
722 43 Västerås 
021 33 13 14 
 
Tommy & Alice Wall 
Hugins väg 13 
723 55 Västerås 
021 206 56 
 
Monika & Magnus Wilander 
Sunnanvindsgatan 18 
723 50 Västerås 
021 80 30 04 
 
Jörgen Lundkvist 
Kölnagatan 5 
724 81 Västerås 
021 13 77 15 
 
Karin Forsman 
Domkyrkoesplanaden 8 4tr 
722 13 Västerås 
021 41 95 10 EmiWeb 
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       Dagordning för Västerås Släktforskarklubbs årsmöte år 2009 

 
 
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.    Godkännande av röstlängden (Anmälningslistan) 
 
6.    Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
7.    Resultat- och balansräkning 
       Förslag att årets överskott, jämte ingående kapitalbehållning, balanseras i ny räkning 
 
8.    Revisorernas berättelse 
 
9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 
10.     Förslag till budget för år 2009 
 
11.     Styrelsens arvode 2010 
 
12.     Val av ordförande för år 2009 
 
13.     Val av tre ledamöter för två år 
          Avgående: Karin Jyrell, Gunnar Andersson och Larsowe Roman 
 
14.     Val av två suppleanter för ett år 
          Avgående: Ulla Sköld och Monica Holmgren 
 
15.     Val av två revisorer för ett år 
          Nuvarande: Maria Bäversten och Lennart Jonsson 
 
16.     Val av valberedningskommitté 
 
17.     Fastställande av årsavgift för 2010 
 
18.     Behandling av motioner 
 
19.    Övriga frågor 
 
20.     Mötets avslutning 
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Avsändare: 
Västerås Släktforskarklubb 
c/o Sven Olby 
Ragnaröksgatan 12 
723 55 Västerås 

Program 

FÖRENINGSBREV   B 
SVERIGE 

 
 
 
 
 
 

PORTO BETALT 

Släktforskningens dag 
Lördag den 21 mars kl. 10-16 i släktforskarrummet på Stadsbiblioteket. 
Vi har öppet hus och hjälper nya och gamla släktforskare leta efter sina rötter. 
Klockan 10.30-11.30 håller Anders Thornström från Krigsarkivet ett föredrag i Hörsalen 
med rubriken: Så här söker du dina släktingar på Internet. 
Han informerar även om Västmanlands Regementes arkiv. 
Frivilligt inträde. Ingen föranmälan. 
 
Kallelse till Årsmöte 
Torsdag den 26 mars kl. 18 i Kyrkbacksgården, Wallinsalen. 
Sedvanliga förhandlingar. Dagordning finns på sidan 23. 
Anna Lena Hultman från Sveriges Släktforskarförbund kommer och informerar hur man 
forskar efter utvandrade svenskar. 
Efter föredraget dricker vi kaffe/te med tilltugg. 
Anmälan senast 20/3 till Karin Jyrell tel. 021-84 15 88 eller e-post: karin.jyrell@tele2.se 
 
Arkiv Digital och AD Online 
Onsdag 22 april kl. 18 i Hörsalen på Stadsbiblioteket. 
Niklas Hertzman kommer och informerar om företaget Arkiv Digital, som digitalfotograferar 
kyrkböcker och andra arkivalier i färg. Man fotograferar fram till 1895, men kommer senare 
att fortsätta fram till sekretessgränsen. Bilderna finns på Internet mot en abonnemangsavgift. 
Man tar 500.000 bilder per månad och är nu klara med Västmanland. 
Besök hemsidan www.arkivdigital.se och klicka på ”Exempel” och se vilken god läsbarhet 
som bilderna har. Ingen föranmälan. 
 
Problemlösarkväll 
Torsdag 28 maj kl. 18 i Kyrkbacksgården, Wallinsalen. 
Kvällen börjar med att Gunilla Didriksson från förbundsstyrelsen, och Lindesberg, informe-
rar om vad som hänt i Sveriges Släktforskarförbund sedan riksstämman i Malmö. 
Därefter dricker vi kaffe/te med bröd och avslutar kvällen med att gemensamt försöka lösa 
släktforskarknutar. 
Anmälan senast 24/5 till Karin Jyrell tel. 021-84 15 88 el-
ler e-post: karin.jyrell@tele2.se 
 
Årets Släktforskardagar hålls i Falköping helgen  
22-23 augusti.  
Se hemsidan: http://fsffalbygden.se/forb_index.htm 
 
Välkommen! 
 
Ni som inte betalt medlemsavgiften för i år, ombedes göra det snarast. 

Jourhavande släktforskare 
 
Onsdagen den 22/4 kommer det 
att finnas en eller flera hjälpande 
händer i släktforskarrummet 
mellan kl. 16 och 19. 
Personerna brukar ha grå västar 
på sig, och det är bara att gå fram 
och be om hjälp. 


