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ordföranden
Foto: Daniel Sköld

har ordet

U

nder hösten har vi åter fått följa
några kändisar som letat efter
sina rötter i TV-programmet ”Vem
tror du att du är”. Det har gjort att
intresset för släktforskning har ökat,
vilket vi tycker är roligt. Många tror
dock att det är enkelt och går snabbt,
men vi som är aktiva vet att det
ibland tar mycket lång tid att lösa
vissa knutar. I TV har man ju hjälp
av flera olika experter, vilket inte
alla har. Som medlem i en förening
kan man dock ofta få hjälp av andra
forskare.
Sveriges Släktforskarförbund
har fått ordning på sin ekonomi
efter flytten till billigare lokaler och
minskning av personalen. Det innebär att förbundsförsäkringen kan
återinföras den 1 januari. Det är en
olycksfallsförsäkring för alla medlemmar vid våra aktiviteter.
Elisabet Westerdahl har nyligen
presenterat sin andra bok om Kusta
gård i Irsta. Det kanske kan bli en
trevlig julklapp. (Tel. 021-200 94).
Ett annat tips kan vara att ge bort ett
medlemskap i Släktforskarklubben.
Ett stort tack till alla som jobbat
med ”Namn åt de döda”. Nästa höst
får vi njuta av frukterna.

God Jul

Ett Gott Nytt År
och

önskar styrelsen
genom Sven Olby

Presentation av
styrelsemedlem
Mitt namn är Gunilla Laudon
Andersson, jag är 68 år och är änka
med en vuxen son. Bor sedan 2002 i
ett kedjehus i Irsta. Född i Stockholm
och flyttade 1989 till Linköping. I
Linköping bedrev min son och jag
uppfödning av travhästar i liten skala.
Mina rötter söker jag bl.a. i Karlskoga
och Fellingsbro samt Hallstavik och
Skälderviken.
Namnet Laudon fick mig att börja
släktforska. Man hade talat om för
mig att namnet härstammade från
Schweiz – Österrike. Detta påstående
visade sig snart vara en skröna, som
man berättat inom familjen. Min
Farfars Farfars Far tilldelades namnet
Laudon när han blev knekt i Skånska
husarregementet år 1808 (efter den
store österrikiske fältherren Laudon?).
Nu hade emellertid mitt intresse
för att börja släktforska väckts. När
jag flyttade till Västerås började jag
forska på allvar. Nu upptar släktforskningen en stor del av mina intressen.
Mina övriga intressen är hund- och
travsport. Släktforskningen är för mig
inte bara inriktat på hur långt bakåt i
tiden jag kan komma i sökandet efter
mina förfäder. Släktforskningen har
väckt många andra intressen hos mig.
Har tidigare läst socialantropologi och tycker att historien kring
hur människor tidigare bodde och
levde är väldigt intressant. Upplever
starkare nu som äldre, att vår historia
präglar våra liv så mycket, vare sig vi
vill det eller ej. Det är därför viktigt
att lära mera om sin egen och våra
förfäders historia för att förstå sin
plats i historien.

Nya medlemmar
Sören Elfdahl
Hagalidsvägen 5, Västerås
Lars Evert Norrestad
Slutvägen 105, Munsö
Karl-Gustaf Nyman
Bandverksgatan 175, Västerås
Astrid Larsson
Folkparksgatan 6, Västerås
Agneta Tuulaniemi
Södra Allégatan 21, Västerås
Egon Gunnarsson
Hagalidsvägen 11, Västerås
Torbjörn Forss
Åsgatan 8 C, Västerås
Catarina Holmqvist
Kallfrontsgatan 13, Västerås
Roger Wessbergh
Jaktplansgatan 3 A, Västerås
Christina Hagström
Götgatan 12, Västerås
Agneta Mellander
Regementsgatan 38, Västerås
Rolf Andrén
Idgatan 18, Västerås
Björn T Söder
Vasagatan 33, Västerås

Insändare
Till denna plats är du välkommen
med dina åsikter om vad som helst
som du tror andra medlemmar i
släktforskarklubben kan vara intresserade av att få del av. Eller du
kanske har läst något kortfattat som
du kan återge? Skicka ett mail till:
sven.olby@telia.com
I ämnesraden skriver du ’Insändare
Arosiana’. Sätt ut ditt namn.
Det krävs att någon börjar, så kommer insändarna igång. Bli först!
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Kvalitet i släktforskning
Att vara noggrann och kritisk är viktigt för en släktforskare. Det
finns många möjligheter att göra fel och dra fel slutsatser. Det
allvarligaste är väl att man får in fel ana i sin antavla. Om man
sedan inte upptäcker felet direkt utan forskar fram den felaktiga
anans förfäder, så har man lagt en tid på något som inte stämmer.
Text: Ingemar Widestig
Man litar på en sekundärkälla,
t.ex. tidigare forskning, som antingen en släkting har gjort eller
som man har funnit på webben.

I dag har antalet sekundärkällor
ökat och kommer att öka ännu mer.
Många publicerar tyvärr uppgifter
som de själva har tagit från en sekundärkälla. Sekundärkällor är oftast till
mycket stor hjälp och tidsbesparande
men måste användas med förnuft.
Självklart ska man alltid försöka
kontrollera mot originaldokumentet.
Släktforskarens bästa förstahandskällor är: kyrkoböcker, bouppteckningar, rättegångsprotokoll, skattelängder
och generalmönsterrullor. Hittar
man inte uppgiften i någon förstahandskälla är det viktigt att notera
var man tagit uppgiften ifrån.Även
om man kontrollerar att varje notis
är korrekt så är det inte säkert att
kopplingarna mellan generationerna
är korrekta. Är den Anna Persdotter
som gifter sig 1847 verkligen identisk med den som är född 1822? För
att vara säker så måste man kolla
inte bara födelse-, död- och vigselböcker utan också följa personerna
genom husförhörslängderna. Man
måste alltså finna en koppling mellan personerna. Det är alltid bra att
notera faddrar inte bara till den egna
anan, utan även till syskonen. Notera
också alla flyttningar.
När uppgift i husförhörslängd
varierar mellan olika längder. Ef-

tersom uppgifterna är överförda från
husförhörslängd till husförhörslängd,
så kan det ha smugit sig in felaktigheter. Stämmer inte uppgifter så
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är det en klar varningsflagga, som
innebär att just denna person ska
man kontrollera extra noga. Kan man
följa personen genom husförhörslängderna? Över sockengränserna
vid flyttningar? Om inte, finns det
andra uppgifter som kan belägga
identifikationen? Generellt bör uppgifter som noterats nära tidpunkten
och platsen då händelsen inträffade
vara mest korrekt.

vara. Kan det vara så att denna hustru
avlidit och mannen gift om sig med en
kvinna från en annan församling?

Förväxlingar när det gäller
vanliga namn.

Kontrollera uppgifterna med hjälp
av släktforskarprogram. Släkt-

Ofta finns det flera personer med
samma namn i en by. Då kan den ene
kallas Unge Nils Nilsson och den
andre Gamle Nils Nilsson. Ett tu tre
har den gamle avlidit, den unge blivit gammal och en ny Nils Nilsson
har dykt upp. Vem är vem? Antalet
förnamn som användes på 1600- och
1700-talen var ganska begränsat.
Därför kan en Maria Andersdotter
noterad i några olika husförhörslängder vara olika personer om inga
andra uppgifter styrker att det är
samma person. Detta gäller speciellt
de äldre längderna då kanske varken
ålder, födelseår eller efternamn är
noterade. Detsamma gäller givetvis
för mannen.

forskarprogrammen har en funktion
inbyggd som kan göra rimlighetsbedömning av uppgifterna som du
matat in. Använd den då och då.

När moderns namn ibland på
1600- och 1700-talen saknas i födelseboken.

Detta blir särskilt knepigt om husförhörslängden saknas. Normalt tittar
man ju då i vigsellängden och finner
att mannen gifte sig kanske 20 år
tidigare. Vet man då säkert att det
är rätt mor? Nej, säker kan man inte

Även tryckta källor kan innehålla fel.

När det gäller tryckt litteratur är huvudregeln att ju äldre boken är desto
mindre tillförlitlig kan den anses vara.
Många böcker är naturligtvis bra men
det gäller att alltid vara kritisk och
ifrågasättande.

Källanvisningar. Detta är ett absolut måste för en släktforskare.

Använd de officiella beteckningarna
för kyrkoböckerna. (T.ex. AI för husförhörslängder, C för födelse- och
dopböcker etc.). Ange hela beteckningen och även sidan. Ibland måste
årtalen också anges för att entydigt
definiera källan. T.ex. AI:5 Fryele sid
16 1814-1818. Eller C:4 Skinnskatteberg sid 11. Ibland måste länsbokstaven också anges då det finns flera
församlingar med samma namn. Ange
aldrig enbart de speciella beteckningar
som Arkiv Digital, Genline och SVAR
använder. Man kan gärna komplettera
med dessa. Om du använt en sekundärkälla ange denna tills du om möjligt hittat originalkällan.

Detta är tredje och sista delen i Bengt Åke Anderssons och Sven Olbys
sammanställning av Geddeholms porträttsamling med biografiska noteringar om
officerare, som enligt uppgift ingick i general Carl Cronstedts stab. Samlingen
finns på Västerås slott. Huvudkälla är Adam Lewenhaupt ’Karl XII:s officerare’,
1921 och Gustaf Elgenstierna ’Den introducerade svenska adelns ättartavlor’ 1998.
Konstnären Johan Henrik Scheffel presenterades i Arosiana nr 2 i år.

Geddeholms porträttsamling
Meijer (Meyer), Petter, f. ?, d. 1/5 1773.
Son till kapten Joachim Meijer. Gift 18/8 1723 i Gävle med Christina Gavelia.
Gävleborgs län, Gävle, CI:2, Vigsel, 1712-1725.
Lärkonstapel vid artilleriet i Malmö 1706 och konstapel där 1711,
styckjunkare vid artilleriet i Malmö 1712 och underlöjtnant där 1717,
löjtnant vid artilleriet 21/7 1718,
kapten vid artilleriet i Åbo 14/11 1734,
kapten vid minörkompaniet i Stockholm 13/11 1740,
riddare av svärdsorden 7/11 1748, major vid artilleriet,
överstelöjtnant vid artilleriet på Gotland 22/12 1761.

Qvillfelt, Robert, f. 1684 i Östergötland, d. 24/5 1762 i Kalmar.
Konstapel vid artilleriet i Stettin 1/9 1706,
underfyrverkare i Stettin 1/1 1708,
foderherre i Stettin 24/5 1709,
styckjunkare i Stettin 13/4 1710,
fänrik vid fältartilleriet i Pommern 24/3 1712,
underlöjtnant vid fältartilleriet i Pommern 31/3 1715,
fången samma år och hemkommen i oktober 1716,
löjtnant vid fältartilleriet i Pommern 22/8 1717,
kapten vid artilleriet i Stockholm 3/4 1725,
kapten vid ett minörkompani i Stockholm 6/12 1729,
kapten vid ett fyrverkerikompani i Stockholm 16/6 1731 och avsked 1747.
Rosenstråle, Claes Göran, f. 30/7 1665 i Nyköping, d. 7/4 1738 i Göteborg. Son till
Libert Svantesson Rosenstråle och hans hustru Gunilla Gyllenstierna af Lundholm. Ogift.
Underfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1687, och styckjunkare där 1690,
styckjunkare vid artilleriet i Malmö 1691,
adjutant vid artilleriet i Stockholm 1692,
fänrik vid artilleriet i Stockholm 4/6 1695,
löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1698,
kaptenlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 7/9 1701,
kapten vid artilleriet i Stockholm 20/3 1703, fälttygmästare 6/12 1706,
fången 1/7 1709 vid Perevolontja och hemkommen i maj 1722,
överstes karaktär och majors indelning vid artilleriet i Stockholm 26/6 1722,
överstelöjtnant vid artilleriet i Göteborg 9/5 1727.
Deltagit i slagen vid Narva, Holofzin, Desna, Veprik och Poltava, ej sårad.
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von Roxendorff, Carl Gustaf, f. 2/7 1697, d. 15/2 1784 på Karlshof i Östergötland.
Son till kapten Johan Baltzar Roxendorff och hans hustru Mette Braun. Gift 1736 med
Hedvig Fredrika De Geer (1713 – 1783), dotter till bruksägaren Jean De Geer och hans
hustru Maria Christina von Bülow. Friherre, adlad 22/6 1762 (Friherreätt nr 243).
Konstapel vid artilleriet i Malmö 1/4 1714, sergeant vid Garnisonsregementet i Malmö
1/11 1715, sergeant vid fältartilleriet 26/7 1716, styckjunkare vid fältartilleriet 20/2 1717,
Regementsadjutant vid fältartilleriet 22/8 1717, löjtnant vid fältartilleriet 2/12 1719,
löjtnant vid styckjunkarkompaniet 19/11 1721, regementskvartermästare vid artilleriet
14/11 1734, kapten vid artilleriet 29/3 1736,
överstelöjtnant vid Garnisonsregementet (Hamiltonska regementet) i Landskrona 22/7 1741,
överste för Kalmar regemente 29/4 1747, riddare av svärdsorden 26/9 1748,
generalmajor 16/22 1756, landshövding i Kalmar län och på Öland 5/5 1757,
överkommendant på fästningsverken i länet 18/5 1757, landshövding i Kalmar län och
Öland 1757, generallöjtnant 21/6 1760 med tur från 15/11 1759 och avsked 12/4 1774.
”Han bevistade bland annat Fredrikshalls belägring 1718 och därunder den ryktbara
kanonaden å fästet Gyldenlöve.” (Elg)
von Scheffer, Pehr Jakob, f. 26/5 1692 i Vendels socken i Uppland, d. 26/1 1752 i Rasbo
socken. Son till Johan von Scheffer (1653 – 1717) och hans hustru Catharina Bure ( - 1717).
Gift med Catharina Magdalena Blixencrona (1683 – 1745), dotter till assessoren Gustaf B.
och hans hustru Metta Ribbing.
(Adlig ätt nr 1200.)
Konstapel vid fältartilleriet i Värmland 16/2 1712, därefter vid samma förband,
sergeant 11/3 1712, styckjunkare 11/8 1712, fänrik 20/4 1714, löjtnant 22/8 1717,
kapten vid artilleriet i Stockholm 5/4 1720, transporterad till artilleriet i Finland 19/12 1722,
åter kapten vid artilleriet i Stockholm med löjtnants lön,
regementskvartermästare vid artilleriet i Stockholm 22/3 1728,
kompanichef 2/12 1729, major 1/6 1743,
riddare av svärdsorden och avsked 23/4 1747.
Sjöblad, Carl, f. 1682 i Stockholm, d. 19/10 1751. Gift med Ulrika Juliana von
Berchner (1705 – 1774), dotter till bruksägaren Gerhard von Berchner och hans hustru
Brita Wallrave.
Styckjunkare vid artilleriet 11/5 1696, fänrik vid artilleriet 7/4 1700,
löjtnant vid artilleriet 7/9 1701, kaptenlöjtnant vid artilleriet 20/3 1703,
kapten vid artilleriet 6/12 1706, fången 1/7 1709 vid Perevolontjna och hemkommen 1722,
kammarherre 6/3 1722,
överstelöjtnants karaktär med placering vid minörkompaniet i Stockholm 26/6 1722,
överstelöjtnant vid artilleriet i Göteborg 21/10 1738,
överstelöjtnant vid artilleriet i Stockholm 10/10 1741, överste för artilleriet 16/6 1747,
riddare av svärdsorden 1748.
Deltagit i slagen vid Narva, Riga, Thorn, Otzepotz, Holofzin, Desna, Veprik och
Poltava, ej sårad.
Strandell, Erik, f. 1698 i Blekinge, d. ?
Volontär vid Östra Skånska infanteriregementet 1713,
fältväbel vid Skånska stånddragonregementet 1716,
fänrik vid Upplands femmän. Infanteriregemente 25/10 1717,
löjtnant vid fältartilleriet 3/9 1720,
regementskvartermästare vid fältartilleriet 29/3 1736.
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Sjöblad, Per, f. 1683 i Stockholm, d. 29/6 1754 i Stockholm. Gift 6/12 1733 med
friherrinnan Anna Helena Cronstedt (1712 – 1793), dotter till generallöjtnant, friherre
Carl Cronstedt och hans hustru Elisabeth Arnell.
Underfyrverkare vid artilleriet 1698, fyrverkare vid artilleriet 31/3 1700,
fänrik vid artilleriet 4/3 1701, löjtnant vid artilleriet 20/3 1703,
kaptenlöjtnant vid artilleriet 6/12 1706,
fången 1/7 1709 vid Perevolotjna och hemkommen i maj 1722,
majors karaktär 26/6 1722, överstelöjtnants karaktär 31/10 1723,
major vid artilleriet i Stockholm 6/12 1729,
överstelöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1735 med rang från 31/10 1723,
generalfälttygmästare 18/8 1741, kommendör av svärdsorden 1748.
Deltagit i slagen vid Riga, Holofzin, Meskowitz, Lakowitz, Desna, Veprik och Poltava, ej sårad.
Österling Jonas, f. 1689, d. 21/6 1739 i Fredrikshamn.
Son till Jonas (Östling) Österling Andersson (1627 –1691) och hans 2:a fru Ingeborg
Lithman. d. 1693.
Gift 1730 med Agneta von Bromell (1708 – 1732), dotter till arkiatern Magnus von
Bromell och hans hustru Anna Beata Enhjelm.
Volontär vid fortifikationen i Stockholm 1706,
konduktör vid fortifikationen i Riga 30/8 1709,
fången 1/7 1710 vid Riga och hemkom 1711,
löjtnant vid fortifikationen i Karlskrona 8/8 1712,
fången 16/5 1713 vid Tönningen och hemkom i maj 1714, kapten 31/3 1715,
fången 23/12 vid Stralsund och hemkom i januari 1717,
äldste fyrverkarkapten 22/8 1717, majors karaktär 2/12 1719,
major vid fältartilleriet 27/6 1721, tygmästare vid fältartilleriet 6/12 1729,
överstelöjtnant vid fältartilleriet 14/11 1734.
Stöver, Erik Henrik, f. 1687 i Bremen, d. 1757.
Konstapel vid artilleriet 1/5 1712, sergeant vid artilleriet 1/6 1712,
styckjunkare vid artilleriet 1/5 1713, adjutant vid fältartilleriet i Stralsund 23/9 1715,
fången 23/12 1715 vid Stralsund och rymde 1716 över Amsterdam till Göteborg,
löjtnant vid artilleriet 22/8 1717, regementskvartermästare vid artilleriet 2/12 1719,
kaptens karaktär 18/2 1721, kapten vid artilleriet 6/12 1729,
major vid artilleriet 28/8 1741, riddare av svärdsorden 7/11 1748.
Deltagit i Slaget vid Stresow.

För Christian Pauli,
Carl Tockenström och
Johan Wanoch
saknas biografiska
uppgifter.
Porträtten visas här i nämnd
ordning från vänster.
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Soldatkyrkan som
blev stadsdelskyrka

Viksängskyrkan
Text: Ulla Sköld
Foto
sidan 8: Sven Olby
sidan 9: Daniel Sköld

Historik

Viksängskyrkan uppfördes 19101912 som soldathem för I18 Kungl.
Västmanlands regemente. Behovet
var stort då de värnpliktiga skulle
tillbringa nästan ett helt år i kasernerna. Biskopen, regementschefen
och regementspastorn föreslog byggandet av ett soldathem. Föreningen
De värnpliktigas vänner samlade in
pengar till bygget samt till underhåll
och verksamhet. Det som idag är
kyrkorum var från början en större
kyrksal avsedd för gudstjänster, föreläsningar, konserter m.m. Kyrksalen,
försedd med läktare, var avsedd för
400 personer, men om man satte in
extra stolar kunde den rymma 600.
I vinkelbyggnadens undervåning
hade man bibliotek med läs- och
skrivrum. I övervåningen fanns ett
rum för regementspastorn och en
bostad för föreståndaren, senare vaktmästarbostad. Huset ritades av Arvid
Grane efter biskop Nils Löfgrens
anvisningar och ligger inte, som andra kyrkor, med koret i öster utan i
söder.
1925 försvann regementet och
senare kom F1. Soldatkyrkan byggdes om och den återinvigdes 1941 av
biskop John Cullberg. Det fanns en
förhoppning att kyrkan skulle få betydelse också för boende i området
och för friluftsfolket, som gärna uppehöll sig i närheten av Mälarstran8

den. Kyrkan övertogs så småningom
av domkyrkoförsamlingen. Stadsdelen Viksäng växte snabbt och det
fanns behov av en stadsdelskyrka.
Kyrkorådet beslutade att göra en
grundlig restaurering, köpa en ny
orgel av orgelbyggare Grönlund från
Gammelstad samt bygga om församlingslokalerna. 1965 återinvigdes
kyrkan av biskop Sven Silén och nu
övergavs den gamla benämningen
och kyrkan kallades Viksängskyrkan,
för att tydligt markera att kyrkan inte
bara var till för soldater.
Övriga byggnader

Klockstapeln och klockan vid
Björnövägen skänktes 1946 av prästsonen från Irsta, konsuln och Fordhandlaren Yngve Swenson. Han
hade erbjudit flottiljpastorn en klockstapel med klocka om den placerades
invid Björnövägen.
Verksamheten växte och snart var
församlingslokalerna för små. 1973
togs församlingsgården Arken i bruk.
Den fick sitt namn av ungdomarna
för att den byggdes just där det varje
vår blev översvämning. Förslaget
accepterades av vuxna, som såg att
Arken gav kyrkan möjlighet att klara
”folköversvämningen”.
Utmed Björnövägen stod den indelte soldaten Nr 86 Hellmans torp,
byggt 1817 och flyttat från Tillberga.
Kommunen skänkte det till kyrkan och

Viksängskyrkan

1973 flyttades torpet in på kyrkans
tomt. Den ursprungliga anknytningen
till regementet markerades.
Kyrkan och dess inventarier

Kyrkorummet är i furu. Bjälkarna i
taket och officersläktarna kläddes in
med panel i laserad furu och inventarierna är i trävit furu. Helt nytt var
bordsaltaret, som idag står mitt i kyrkan. Idégivare var dåvarande komministern, prosten Bertil Ramnerö,
som ansåg att ett altare som erinrar
om evangeliernas nattvardsbord
skulle passa. Även de hängande
armaturerna är i furu. Hela inredningen ritades av arkitektfirman
Alnefelt och Tollbom. I år, 2009, har
nytt furugolv lagts in och väggarna
har målats.
Under altaret ligger en matta kallad ”Himmel och jord”. Den är designad av textilkonstnärinnan Lena
Hultman, 1994.
Kyrkans gamla altare sattes in i
sakristian, men det var egentligen för
stort. Då tillverkade kyrkvärden och
snickaren Åke Rawald från Österbotten ett mindre altare, exakt lika
det som står i hans hembygds kyrka.
Längst fram i kyrkan sitter en
altartavla av den italienske konstnären Francesco Raibolini. Tavlan är
från början av 1500-talet och föreställer Kristus på korset omgiven av
Jungfru Maria, Maria Magdalena

Applikation av Valborg Nordlander 1973

och lärjungen Johannes. Hela tavlan
är fylld med kristna symboler.
Längst ner finns några blommor,
violer, som symboliserar ödmjukhet.
Denna tavla hade donerats till Domkyrkoförsamlingen av överläkare
Norlin på lasarettet. 1965 fördes den
över till Viksängskyrkan, domkyrkoförsamlingens annexkyrka, som faktiskt är församlingens enda kyrka.
(Domkyrkan tillhör stiftet.)
Längst bak i kyrkan hänger ett
krucifix, snidat av ”bondekonstnären
i Rytterne” Filip Pettersson c:a 1928.
Det hängde före restaureringen
längst fram men är nu blickfång för
kören och prästen.
Längst fram till vänster i ”bönekapellet” sitter ett antal bildvävnader,
tillverkade av Svea Lindholm och
hennes man Daniel. Motiven illustrerar kyrkoårets olika högtider och den
aktuella bilden sitter alltid på kortväggen bakom ljusbäraren.
I en kyrka för vuxna män fanns
inget behov av dopfunt. När kyrkan
upphörde att vara soldatkyrka deponerades en kopparfunt av Svenska
Metallverken. Så småningom skänktes en silverskål till kyrkan med inskription: ”Joakim Wahlberg 19 8/12
61” på ena sidan och på andra sidan:
”En Gåva till Viksängskyrkan till
minne av Joakim 19 5/11 80”. Tillverkad av K.G. Markströms Guldsmeds AB i Uppsala.

Viksängskyrkan, mässhake. Detalj.

Övrigt altarsilver, en kanna, en
oblatask, en kalk och ett fat, är en
gåva från Viksängskyrkans arbetskrets 1965. Tillverkat av AB Wiwen
Nilsson i Lund.
Bland kyrkans textilier finns en
mässhake, en gåva från ”tidigare
värnpliktiga och fast anställd personal vid Västmanlands regemente
samt från personal och damer knutna
till förbanden i Västerås”. Den är vit,
dekorerad med en bild av ”regementets kalk”, som var en del av Kungl.

Västmanlands regementes nattvardskärl, samt flygets emblem. Det fanns
en förhoppning att kalken skulle få
förvaras och användas i Viksängskyrkan, men den stod en tid i en
monter i domkyrkan. Senast kunde
man få se den på Västerås slott. Den
användes i Viksängskyrkan den 7
november 1954, men fördes då under
stark bevakning från och åter till flottiljens lokaler. Den kalken var med
vid Poltava 1709 och grävdes ner av
regementsprästen Georg Nothman,
när han anade hur utgången av det
slaget skulle bli. Efter fångenskapen
tog han sig tillbaka till samma plats
igen och grävde upp den för att ta
den med sig till Sverige. I kyrkan
förvarades originalplåtarna med
namn på dem som avled i spanska
sjukan på regementet. På stenen i
parken sitter kopiorna.
Mest iögonenfallande är altarets
placering och dagsljuset. Som altaret
står nu samlas alla kring det och det
är inte bara prästen som är aktör
längst fram i koret. Kyrkan har inga
fönster i koret, men dagsljuset, som
längst fram till vänster kommer in
genom ett gallerverk på läktarnivå,
ger ett vackert ljus i kyrkan.
Källor:
Västerås stifts julbok
Intervjuer
VLT
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Edsberga Gästgiveri
År 1664 utfärdades en gästgiveriförordning vari hemman
avdelades till gästgiverier. Enligt order från landshövdingen
blev Edsberga nr 1 indelat till gästgivargård år 1735, dock
efter att redan 1667 ha haft samma funktion.

N

Text: Kerstin Andersson

är man förr i tiden skulle förflytta sig på land hade man
bara två sätt att göra det på, nämligen till fots eller med hjälp av häst.
Utan ordentliga vägvisare var det
svårt att ta sig fram genom Sverige,
särskilt för utländska besökare. De
första generalkartorna kom 1688
men de var hemligstämplade och
fick inte spridas. 1735 tilläts lantmäteriet att ge ut sådana kartor men
anslag för tryckning fick de inte.
Matställen och övernattningsplatser fanns inte. En resenär var oftast
tvungen att tigga nattlogi, i allmänhet hos någon bonde, eller i värsta
fall sova utomhus.
Under medeltiden hade lantbefolkningen en gammal skyldighet
som kallades gästning, att ordna med
mat och husrum för kungliga personer och personer som reste i kungens
tjänst. Eftersom även andra utnyttjade denna skyldighet uppstod skillnaden mellan gästning och våldsgästning. I Alsnö stadga från 1279 talas
om förbud mot våldsgästning.
Först med 1649 års gästgiveriförordning så lades grunden för ett
någorlunda ordnat gästgiveri och
skjutsväsende. Denna förordning
kom i sina väsentligaste delar att
gälla ända till slutet av 1800-talet.
Skyldigheten att hålla med gästgiveri
och skjuts kunde i början gå på tur
bland bönderna och blev snart en
yrkesmässig gärning som ofta gick i
arv. Det kunde vara flera gårdar i en
by som ansvarade för gästgiveriet.
Utöver skjutsning skulle gästgivaren
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hålla med husrum (sänglinne och husgeråd) samt
stall. År 1766 stadfästes en
kunglig förordning där det
bl.a. stadgades att gästgiverierna skulle föra dagbok där de
resande skulle skriva sitt namn,
var de kom från och vart de
skulle resa samt hur många hästar
som användes. Resenären skulle
också, om han inte var känd på orten, uppvisa sitt pass (före 1860 var
det passtvång även för resor inom
landet). I början av 1850-talet fanns
det 1473 gästgiverier i landet.

Edsberga
Edsberga är belägen i Breds socken i
nordvästra delen av det gamla Åsunda härad. Socknen gränsar i norr till
Simtuna socken i Västmanlands län,
i väster till Simtuna och Björksta
socknar, där Sagån utgör gränsskillnad. I söder gränsar Breds socken till
Tillinge socken och i öster till Sparrsätra socknar, båda i Uppsala län.
Edsberga omnämns i handlingar
tidigast år 1445. Stavningen har
förekommit i olika former som
Edsbaergha, Edzberg, Edsberg, Essberga, Exbergha och Edsbergha.

Edsberga Gästgiveri
År 1664 utfärdades en gästgiveriförordning vari hemman avdelades till
gästgiverier. Enligt order från landshövdingen blev Edsberga nr 1 indelat
till gästgivargård år 1735, dock efter

Ur kartan Åsunda Härad
af Kartografiska Corpset år 1861

att redan 1667 ha haft samma funktion. Gästgiveriet upphörde 1732
men återupprättades alltså igen 1735.
Bönderna vid de stora vägarna på 2-3
mils avstånd på båda sidor indelades
i skjutslag, som sände hästskjuts till
gästgivargården. Det kunde upplevas
som närmast katastrofalt att mitt under skörden tvingas avvara ett antal
hästar och även drängar. I Uppland
beräknades 24 skjutsar per år och
hemman och klagomålen var många.
Bönderna hade dessutom skyldighet
att underhålla vägarna.

Gästgiveriet i Edsberga

På Edsberga Gästgiveri
Ernst Moritz Arndt som föddes
1769 på Rügen i dåvarande Svenska
Pommern skriver om ett besök på
Edsberga krog 1804 i Resa genom
Sverige år 1804. Det blev den mest
berömda skildringen av den tidens
Sverige:
”Under sista 1 1/4 milen ifrån
Vånsjö till Edsberga gick det i anseende till den elaka vägen rätt långsamt. Först kl. 7 om aftonen anländer
han till Edsberga, där snögloppet fick
honom att bli kvar över natten i stället för att fortsätta över Breds bro till
Västerås.
Jag tog kvarter utan att först
fråga eller se mig omkring hurudant
härbärge jag där kunde få. Det åldriga värdfolket som emottog mig
var mycket fromma och vänliga …
Jag fick varmt äggul, söt mjölk och
smör, varjämte jag spisade av mitt
eget förråd; men denna lilla gästgivaregård var dock minst inrättad för
nattfrämmande, en vanlig olägenhet i
grannskapet av större städer …
Jag stannade i stugan hos det
goda folket och pratade med dem
så gott jag kunde, till dess man med
några brasor sökt uppvärma den lilla
kammare man ovanpå ärnade mig.
Gubben förde mig sedan upp, tände
på sin pipa och satt sig bredvid mig
framför glödhögen i spisen … Där
hängde helgdagskläder och pälsar,
granna mössor och hattar i långa
rader och vid dörren hade man placerat tvenne stora bössor, en yxa och
en gammal förrostad sabel liksom

insignier för mannens ära och husbondevälde.
Gubben berättade mig i all fromhet några historier om sin far som
varit soldat och burit sabeln. Sålunda
leddes vårt samtal på konung Karl
XII vilken ännu är svenska folkets
avgud såsom en äkta representant av
det mäktiga och idealistiskt kolossala
som ligger i själva den nordiska karaktären. Gammal och ung talar ännu
så snart de hör hans namn med en
sådan värma om honom som om de
var färdiga att följa honom och hans
tappra klinga över hela världen. Min
gubbe började även bli språksam och
sedan han berättat mycket om sin far,
huru han varit med kung Karl i Polen
och även i Norge, då han stupade,
slutade han omsider med dessa ord:
Och det var en Kung! Och härmed
trillade ett par klara tårar över hans
kind.
Trots de brasor som hela 3 timmar lågat i spisen förspordes ändå
ingen värme i kammaren … Väggarna började bli fuktiga, blåst och
snö slog emot de otäta fönsterna,
tuppar gol, hundar och kattor tjöt och
jamade runt omkring mig på vinden
och den lilla värmen satte säkert
också liv i några av kölden stelnade
loppor, ty av dem led jag även ansenligt … Man kan nu föreställa sig
huru väl jag sov och huru jag frös
emot morgonen; dock lämnade jag
raskt min bädd och satt omkring kl.
7 redan åter i mitt åkdon. Klockan 10
var Arndt i Västerås.”

Gästgiveriet torde ha upphört
1852. Byggnaden kom senare att bli
en lanthandel och en tid missionshus
men är nu riven.
När jag åker till min stuga i Edsberga så passerar jag den plats där
gästgiveriet låg utmed vägen. Kanske skulle jag ha tagit in på gästgiveriet om jag hade levt på den tiden?

Taxan för skjuts från
Edsberga Gästgivargård

till några kringliggande

gästgivargårdar:

Tibble, 1 3/4 mil

31 1/2 öre + 10 öre km
t
Långtoraby, 1 3/3 mil

31 1/2 öre + 10 öre km
t
Wadh, 1 mil
18 öre + 6 öre kmt

Irsta, 1 1/4 mil

22 öre + 7 1/2 öre km
t

Källor:
Arvid Bladh: Två sockenkrönikor.
Ingegerd Troedsson m.fl.:
Historia om Enköpingsbygden.
Wikipedia
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Bildsidan

Foto: Sven Olby

där ej annat anges

Släktforskardagarna
i Falköping 21-23/8

Överst: Förbundsstyrelsen
Birger Bergenholtz, Barbro Stålheim, Anna Lövgren,
Björn Jönsson, Anna-Karin Westerlund, Birgitta Larhm,
Lars Sundell och Karl-Ingvar Ångström.
Saknas i bilden: Sonja Sahlén, Gunilla Didriksson och
Anna-Lena Andersson.
Mitten: Vår monter
Sven Olby och Susanne Flygare (närmast honom).
Foto: Gunnar Andersson
Nedan: Studiebesök på Fonus begravningsmuseum.
Begravningskonfekt.
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Bergslagssamverkan
i Ludvika 15/8
Överst:
Barbro Vikström, Folkare,
Birgitta Larhm, Avesta,
Åsa Persson, Örebro, och
Jan Wallin, Örebro.
Under:
Jan-Henrik Marinder, Ludvika,
Kurt Åkerlind, Fagersta och
Gunnar Andersson, Västerås.

Arkivens dag
i Västerås 14/11

ORKA-mässan i Västerås 2/9

Överst: Kerstin Andersson och Karin Jyrell.
Under: Monica Holmgren

Gunnar Andersson.

Kulturnatt
i Västerås 19/9

Vänster:
Mikael Genbergs hus på
månen – symbol för årets
Kulturnatt.
Klubben var aktiv i bibliotekets släktforskarrum.
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Bilder från klubbmöten

Höger:
Gunilla Zimmermann, Västerås, föreläste den 3 september om tysk invandring till Västerås efter andra
världskriget. Hon berättade om varför de lämnade sitt
hemland, varför de kom just hit och hur det gick för
dem.
Nedan vänster:
Elinor Elmborg, Södertälje, talade den 1 oktober om
hur man bör ordna sitt släktarkiv. Hon har gett ut en
ny bok i ämnet med titeln ”Arkiveringsguide för släktforskare”.
Nedan höger:
Håkan Henriksson, Örebro, höll den 19 november ett
tal, betitlat ”Järnkärringar”. Det handlade om kvinnor
i gruv- och järnhanteringen.
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Foto: Sven Olby

Var/hur
hittar jag information om mitt hus?
Husets historia är inte bara byggnadens – minst lika intressant
är att veta vilka som ägt och bott på fastigheten samt hur de
levde. Beroende på vad man vill veta finns en mängd olika
informationskällor. Här följer en kort sammanställning över
några av dessa.
Text: Lars-Eric Johansson

Tidigare ägare eller grannar

Dessa har ofta mycket att berätta
både om byggnader och om personer. Många gånger finns gamla fotografier som de kan visa.

Handlingarna är inte sökbara på
Internet, men LA Härnösand har en
mycket bra hemsida och där bör man
starta. Man kan beställa dokument
från LA, men det kan vara några
veckors leveranstid.

Lagfarter och köpebrev

Har du tur följde det med gamla
köpebrev vid husköpet. Om inte, så
finns dessa i arkiven. Köpebreven
kunde förr innehålla intressant information, t.ex. om ”pensionsförmåner”
för säljaren. Dessa handlingar finns
på Landsarkiven (LA). Fokalpunkten
kan man säga vara LA i Härnösand
där handlingar efter 1933 finns, i en
del fall även äldre. Gamla handlingar
finns på det regionala LA (för Västmanland är detta Uppsala LA).

Kartor och förrättningsprotokoll

Dessa finns hos Lantmäteriverket
och de har mycket bra tjänster på internet. Man kan se mycket på datorn,
men utskrifter tar de betalt för. Här
kan man hitta omfattande förrättningsprotokoll från fastighetsbildningar och intressanta dokument från
Storskifte (1757), Enskifte (1807)
och Laga skifte (1827). Klicka på
”Historiska kartor”.

I samband med förrättningsprotokollen är ofta även husen inritade.
Det kan ge en uppfattning om vilka
byggnader som fanns vid en viss
tidpunkt.
En del kommuner har egen lantmäteriförvaltning där också intressant material kan finnas.
Länsmuseer

Bl.a. Västmanlands läns Museum
har genomfört och publicerat många
sockeninventeringar. Är Ditt hus från
1800-talet är det stor sannolikhet att
det finns med där. Förutom det som
publicerats finns det kompletta undersökningsmaterialet sparat och det
kan ge dig värdefulla ledtrådar.
15

Museet kan också ha samlat på sig
annan dokumentation från din fastighet. Fråga!
Har du tur kanske det finns föremål från din fastighet eller omgivande trakt i depån i Hallstahammar.
Bl.a. har man där en stor samling av
de skyltar som satt på soldattorpen.

”Byggnadsarkeologisk”
undersökning

Byggnadsstil, fönster, dörrar, beslag,
tapeter, bakom tapeterna mm. Tänk
på att man återanvände dörrar och
bytte ut fönster. Spår här kan därför
vara missvisande. Man återanvände
också gammalt timmer, t.ex. vid flytt
i samband med laga skifte.

Hembygdsföreningar

Många hembygdsföreningar har i
form av studiecirklar genomfört
torpinventeringar. Dessa kan omfatta
både beskrivningar och bandade
intervjuer med tidigare ägare.
Kyrkböcker

Kyrkböckerna är många gånger den
källa som snabbast leder till intressant information. Genom att följa
husförhörslängder, födelse- och
dödböcker kommer man snabbt långt
tillbaka i tiden. Man får veta vilka
som bott där – däremot inget om
byggnaderna. Ett problem kan vara
att hitta gården i böckerna.
Landets kyrkböcker är mikrofilmade och finns samlade på bl.a.
riksarkivets filial i Arninge norr om
Stockholm. På Stadsbiblioteket i
Västerås finns mikrokort för Västmanland. Släktforskning på nätet är
också möjligt, men detta är förenat
med en del kostnader. (Arkiv Digital,
Genline och SVAR)
Kommunens arkiv

Är huset beläget i tätort inom detaljplanerat område är kommunarkiven
intressanta. T.ex. Stadsarkivet och
Stadsbyggnadskontoret. Här kan
finnas bygglovshandlingar, ritningar
och protokoll. Dock sällan originalritningar för byggnader från tiden
före 1910-talet.

han många gånger velat framhålla
byggnaden som märkligare än den
egentligen var. Finns nu att köpa på
sökbar DVD.
Mera allmänna böcker om arkitektur och byggnadsteknik kan ge
dig en bättre förståelse för hur ditt
hus är byggt.
Dokumentera själv

Övriga källor

Andra källor med intressant information kan vara:
• Gamla gårds-/bruksarkiv –
om torpet tillhört ett större gods
eller bruk.
• Krigsarkivet – gamla syneprotokoll från t.ex. soldattorp. Tyvärr
ganska magert såvida det inte är
officersbostäder.
• Gåramålare kan ha målat av
huset.
• Flygfoton kan finnas bevarade.
Aerobilder i Enköping finns på:
www.aerobilder.se
• Kyrkoarkiven – för gamla skolbyggnader, prästgårdar och löneboställen.
• Mantalslängder, bouppteckningar och domböcker – finns på
Landsarkiven.
• Hushållningssällskapen – tyvärr
ofta inte tillgängliga för forskning. T.ex. Brunnby gård.
• Bibliotek – varje stad – har (oftast) någon bok som behandlar
dess byggnadshistoria och här
kan ditt hus finnas med. Gamla
dagstidningar kan ha reportage.
Böcker av typen ”Svenska Gods
och Gårdar” har givits ut under olika
tidsperioder. Eftersom det är ägaren som har lämnat uppgifterna har

Glöm inte att dokumentera de förändringar du själv gör på fastigheten.
Kommande generationer kommer att
vara tacksamma för detta.
Arkivsökning är intressant, spännande men kan kräva mycket tid om
man inte begränsar sig. Kom ihåg att
det på arkiven finns kunnig personal
som hjälper dig gratis.

Kontakt:

Lars-Eric Johansson
Litrum Byggnadsvård
Västerås
Tel. 070-7299782
lars.eric.johansson@swipnet.se

Referenser:
• ”Hur hittar jag mitt torp i arkiven?” Anteckningar om fastighetsforskning, Gunilla Lundberg Ehnström.
Utgiven av Landsarkivet i Uppsala varifrån den kan beställas (www.statensarkiv.se/ula). Pris ca 30 kr.
• www.statensarkiv.se - Landsarkiven.
• www.lantmateriverket.se - Lantmäteriverket.
• www.bygdeband.se - Här kan hembygdsföreningar lägga in material.
• Västmanlands Läns Museum. Arkiv och bibliotek, arkivarie Ivan Klaesson, tel. 021- 156106
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A MERIKA
HITTA SLÄKTEN I

Text: Anna-Lena Hultman och Ted Rosvall
Foto: Kjell Björk

Några källor till emigrantforskning
Litteratur

Passagerarlistor

Clemensson: Emigrantforska steg för steg
Ola Lindbäck: Låt farfar vila i frid

Till de svenska passagerarlistorna finns register på CDEmigranten. Med hjälp av biljettnumret kan man få fram
personer som reser tillsammans. Ofta anges destinationsort i Amerika, vilken dock ofta inte är densamma som
slutdestinationen.

Börja på hemmaplan

Leta brev, vykort och adressböcker.
På gamla fotografier finns ofta fotografens namn och
hemstad.
Fråga ut släktingar – kanske har kusiner eller sysslingar
sparat gamla brev mm.
Var slog sig andra emigranter från samma ort ner? Fråga
hembygdsforskare.
Om du hittar en gammal adress: Skriv ett brev till adressen, men klistra inte igen brevet – om inte adressaten
eller dess ättlingar finns kvar, kanske någon som vet vart
de flyttat är nyfiken och öppnar brevet.
Husförhörslängder och flyttningslängder

I husförhörslängden står oftast endast ”Amerika” i
utflyttningskolumnen. Tänk på att även titta på utflyttningslängden.
Emigranter bytte ofta efternamn – på båten, vid landstigningen eller kanske redan i den svenska hamnen. Kvinnors ”dotternamn” ändrades ofta till ”sonnamn” redan
vid utvandringen, t ex Johansdotter blev Johansson eller
Johanson eller Johnson.
Persdotter och Persson ändrades ofta till Peterson i Amerika. Vid familjeutvandring antog hela familjen familjefaderns efternamn.
Bouppteckningar, småprotokoll och dombokens inneliggande handlingar

Kontrollera om det finns en bouppteckning efter emigrantens föräldrar eller syskon utan bröstarvingar. Där
kan finnas upplysningar om emigrantens hemort.
Om emigranten var delägare i en fastighet behövdes en
fullmakt vid försäljning. En sådan kan finnas i domstolens småprotokoll eller dombokens inneliggande handlingar.

Internet
Danska emigrantarkivet med bl. a. de danska
passagerarlistorna (Gratis):

http://www.emiarch.dk/home.php3
Hamburgs stadsarkiv med passagerarlistor

(Gratis):
http://fhh1.hamburg.de/fhh/behoerden/staatsarchiv/link_
to_your_roots/english/index.htm
Norska digitalarkivet, passagerarlistor från
flera norska hamnar (Gratis):

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/wc/webcens.exe?slag
=meny&kategori=5&spraak=e
Ellis Islands officiella hemsida

(Gratis, registrering krävs):
http://www.ellisisland.org/default.asp
Ellis Island

Inkommande emigranter till New York 1892-1924, ofta
med detaljerad information om destination i USA. Har
bättre sökmöjligheter än föregående. (Gratis, registrering krävs):
http://www.jewishgen.org/databases/eidb/ellis.html
Passagerarlistor

Bl.a. emigranter som anlände till New York 1850-1891
(Avgiftsbelagd via Ancestry):
http://www.ancestry.com/search/rectype/immigration/
default.aspx
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SAKA, Svenskamerikanska kyrkoarkiv finns på mik-

rofilm på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Många
emigranter blev medlemmar i svenska församlingar i
USA eller Kanada. Medlemslängder och andra arkivalier
för dessa församlingar kan ge värdefulla upplysningar.
Dataregister till SAKA har tagits fram för att underlätta
sökningen.
Svenskamerikanska tidningar m.m.

Att hitta en ”obituary”, dödsruna, för en avliden emigrant kan ge upplysningar om dödsfallet, begravningen,
barn och barnbarn mm. Svenska Emigrantinstitutet har
många tidningar på mikrofilm och även dataregister till
några. Även svenskamerikanska föreningars och ordenssällskaps medlemlängder och protokoll finns i Växjö.

Vigda i Illinois 1763-1900 (Gratis)

Genealogy.com Avgiftsbelagd. Här finns census 1900
och 1910 med index.
http://www.genealogy.com/index_a.html
Döda i Illinois 1916-1950 (Gratis)

http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/
idphdeathindex.html
Födde-vigde-döde i Rhode Island 1636-1930

(Avgiftsbelagd via Ancestry)
http://www.ancestry.com/search/rectype/vital/rivitals/
main.htm
Döda i Kalifornien 1940-1997

Amerikanska folkräkningar

(Avgiftsbelagd via Ancestry)
http://www.ancestry.com/search/rectype/inddbs/5180.htm

1930*

1890*

1850*

1810*

1920*

1880*

1840*

1800*

Minnesota death certificates

1790*

(Avgiftsbelagd via Ancestry, gratis via denna länk)
http://people.mnhs.org/dci/Search.cfm

1910

1870*

1830*

1900

1860*

1820*

Alla med * är indexerade.De skannade censussidorna är endast
tillgängliga mot betalning. Man kan söka och få fram namnlistor
gratis men sedan måste man betala.

Census (folkräkning)

Finns i USA för jämna 10-tal år. Ibland finns även federala census för årtal som slutar på 5. Svenska Emigrantinstitutet har census för 1850, 1860, 1870, 1880, 1900
och 1910 på mikrofilm, företrädesvis svenskbygderna.
Många census finns som dokument på internet, men man
behöver helst bredband för att ladda upp sidorna på skärmen.
Genealogy.com

Avgiftsbelagd. Här finns census 1900 och 1910 med index.
http://www.genealogy.com/index_a.html
Födda-Vigda-Döda

SSDI, Social Security Death Index med 71,444,533
namn på avlidna personer med socialförsäkring 1962
-2003. (Gratis)
http://www.ancestry.com/search/rectype/vital/ssdi/
main.htm
Online Serchable Death Indexes for the USA

En förteckning över dödsregister från hela USA,
uppdelad på gratisregister och abonnemangsregister.
http://home.att.net/~wee-monster/deathrecords.html
Obituary collection

Dödsrunor från dagstidningar. Innehåller mest nyligen
införda noteringar.
http://www.ancestry.com/search/obit/
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VitalCheck

För att beställa dödscertificat mm
http://www.vitalchek.com/?clicked=1
Obituaries and Death Notices i
Chicago Tribune

(2.5 million) – very unique data covering 1860-1984,
including front-page obituaries for notables from
Chicago and worldwide. Chicago Tribune Morgue
clippings file (nearly 3 million) – major stories covering
events and issues clipped and indexed by the Chicago
Tribune staff at time of publication. Coverage is from
the 1920’s through 1984. Front pages (16,614 pages
containing over 155,000 articles) – image of entire front
page as it appeared when published from the early 1900
through 1984.
http://www.infoweb.newsbank.com/iw-search/we/
HistArchive?p_product=CTHA&p_action=keyword&p_
theme=ctha&p_nbid=Y55U5BPSMTA1OTg2MjI4Ni4
1Nzk3ODA6MTo1Omd1ZXN0&p_clear_search=&s_
search_type=keyword&s_category=none
Obituary Daily Times

Dödsrunor
http://obits.rootsweb.com/
Kyrkor, kyrkogårdar och begravningsbyråer

Kyrkor kan det löna sig att kontakta. Adresser till
luterska kyrkor finns på:
http://www.lutheransonline.com/
Klicka på ’Congregations’.

Det finns även en släktforskningssida där man kan lägga
ut frågor:
http://www.thrivent.com/lutheransonline/genealogy/
Kyrkogårdarna har ofta ett kontor med god ordning på
begravda och gravrättsinnehavare. På internet läggs fler
och fler gravstensinventeringar ut. Lokala inventeringar
hittar man på:
http://www.cyndislist.com/cemetery.htm#Locality
I USA använder släktforskare ofta begravningsbyråerna
för att skaffa information om efterlevande till en avliden.
Adresser hittar du här:
http://www.funeral.com/funeral/f_home_finder.jsp
Sök även på:
http://www.accessgenealogy.com/cemetery/

Diverse
RootsWeb med bl a WorldConnect Project,
släktutredningar från hela världen.
http://www.rootsweb.com/
Ancestry.com, massor av databaser med över 2 biljoner
namn från hela världen.
http://www.ancestry.com/
Nätportalen Rötter
www.genealogi.se
Tryck ”Länkar”, därefter: Utländska
Cyndi’s List
Över 220.000 släktforskningslänkar över hela världen.
http://www.cyndislist.com/
Mormonernas databaser (Gratis)
http://www.familysearch.org/

USGENWEB
Där man stat för stat och county för county kan hitta
lokala databaser, adresser till släktforskarföreningar,
bibliotek, begravningsbyråer, kyrkor, kyrkogårdar mm.
http://www.usgenwe.org/statelinks-table.html
Arbetsinvandrare i Danmark
http://ddd.dda.dk/immibas1.asp
Telefonkataloger (mest avgiftsbelagda). Telefonkataloger
1994 och 2000 finns på Ancestry.
http://www.freeality.com/findt.htm
GenForum Frågelåda. Där kan du lägga in förfrågningar
och läsa och besvara andras frågor
http://genforum.genealogy.com/
Ancestry message board
Kan närmast jämföras med vårt Anbytarforum
http://www.ancestry.com/share/
RootsWebs message board, anbytarforum
http://boards.ancestry.com/mbexec/script/main/rw
County-sök, för sökning av orter i USA
http://geonames.usgs.gov/pls/gnis/web_query.gnis_web_
query_form
Mapquest, om du söker en karta eller vägbeskrivning
http://www.mapquest.com/
Om du ändå inte lyckas hitta släkten i Amerika, kanske
dom kan hitta dig. Lägg ut många frågor på olika ställen
på nätet med ordentliga adresser att svara till. Ett tips:
Sätt upp ett anslag vid din kyrka ”Söker du dina rötter
i vår bygd” på svenska och engelska. Erbjud din hjälp
med släkt- och hembygdsforskning. Ett annat tips: Titta
i kyrkans gästbok. Kanske har dina släktingar varit på
besök någon gång utan att hitta dig.
Lycka till!
Anna-Lena Hultmans
släktforskningsstudio
i Hössna.
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Läsövning
Samma dag framkom
Corporalen Johan /
Hällenberg, under H:
r Öfwerst Creimers
Regemente / och Capetein
Johan Joens Compagnie,
och angaf / huroledes han
på senaste Compagnie
Möte, som / skedde I
Swedwj Sochn och Tuhna by
d: 29 Octobris / sidstledne,
blef af een Solldath Nills
Modig ben: d / då dhee om
Morgonnen bittida skulle
skiuta / till måhls på Taflan,
skutin, sedan Kuhlan tagit
/ först marck, och sedan
Kuhlan träffat honom / i
ansichtet på wänstre sijdan
om Näsan, men / blifwit i
hufwudet qwarsittiandes,
att Kuhlan / måste uthskäras
baak i Nackan. / Sedan
tillfrågades Corporalen
Johan Hällenberg om / han
kan påläggia Solldaten Nills
Modig, dhet han honom,
/ med willja skutit hade,
der till Corporalen swarade
/ at skåttet lärer sådant
uthwijsa, eij eller kan han
ho-/ nom på börda, sådant
med willja giordt; Änn till- /
frågades Corporalen om
dhee sins emellan någon
/ owänskapp tillförende
haft, der till han swarade
/ Neij. Och emädan det af
wåda skedt är, dy anhåller /
Corporalen, dhet Solldaten
betahlar Barberare /Löhnen,
och förlijker honom för sin
Sweda och Wärck, /med
24 dal:r Kopp:r mt / Nu
tillspordes Solldaten Nills
Modig, om han / Corporalen
med willja skutit hafwer,
eller dhee / något oeense
waret, det han så Muntel:
n som Skriftel:n / alldeles
nekar, uthan sådant wara
af een olyckelig / händellse
skedt, och tillbiuder sig
betahla Barberare
20

Källa:
Krigsarkivet, Västmanlands Regemente, Rättskipningsavdelningen,
Krigsrättsprotokoll, år 1686-1724 serie II.

I lösningarna anges ny rad med: /

Den 26 november 1686 hölls
krigsrätt för Västmanlands
Regemente på Västerås
Slott. Två mål var uppe till
avgörande. Det ena rörde
en soldat som begått dråp,
tvegifte och rymt från regementet. Det protokollet återgav
vi i Arosiana nr 3 2008.
Det andra målet rörde en
korpral, Johan Hällenberg, som
allvarligt vådaskjutits av en
soldat, Nils Modig. Det är detta
mål som är läsövningen.

löhnen, och Corporalen förlijkning
med Tiug(o) / dal:r Kopp:r myndt;
dessuthan angifwer / Capetein,
det Solldaten Nills Modig uthom
/ order skutit hafwer, dhet
Solldaten eij nekar / uthan sielf
bekänner. / Resolutio
Alltså haar KrigsRätten funnit
skiäligt / för det Solldaten uthom
order skutit, dömma / honom at
löpa 3 gångor gatulopp igenom
/ heela Compagniet widh nästa
Möthe, och för / skiutandet
betahla Barberare löhnen, iempte
/ förlijka Corporalen med dhee
20 daler han honom / budit, dher
med dhee och å begge sijdor
förnögde / woro, och handrächte
hwarannan uthj Krigs- / Rättens
Närwaro, Actum ut Supra
Daniel Mårgonstierna
Johan Urlander
Annotation angående Execution /
På nästa Mötet sedan KrigsRätten
war hållen / haar han efter
domens Innehålld, luppit / genom
Compag: 3 gångor gatulopp, och
/ förlijkt Corporalen.
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bl andat
Sockenfrågan

Genline bildkvalitet

Klang och jubel!
Folkbokföringsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande nästan exakt
det som Släktforskarrörelsen i många
år kämpat för, nämligen att den instabila församlingsindelningen skall
överges som grund för folkbokföringen till förmån för sockenbegreppet så som det var vid tiden
för svenska kyrkans skiljande från
staten, d.v.s. vid årsskiftet 1999/
2000. Visserligen har man bytt ut
namnet ”socken” mot det nya begreppet ”distrikt”, men det kan vi
leva med.
Utredaren lyfter fram två huvudskäl för denna förändring, båda två
mer eller mindre lyfta från förbundets argumentation: 1. Instabiliteten
i församlingsindelningen, och 2. Det
principiellt felaktiga i att låta folkbokföringen bygga på ett trossamfunds interna indelning.
Det förefaller faktiskt som om
släktforskarrörelsen har vunnit den
sega kampen om socknarna – detta
under förutsättning att riksdag och/
eller regering följer utredarens förslag.
Vykortskampanjen ”Rädda våra
socknar” inspirerade ett antal riksdagsledamöter att skriva motioner
och till sist tog riksdagen beslut om
att tillsätta en utredning.
En eloge till utredaren, som
uppenbarligen släppt all prestige i
frågan och kommit fram till den enda
rimliga slutsatsen!
Låtom oss jubla och vara glada!

Ibland kan det vara svårt att läsa texten i kyrkböckerna, inte bara för att prästen skrev otydligt eller använde en gammaldags handstil utan även för att
kvaliteten på bilderna i vissa fall inte är perfekt, beroende på olika omständigheter. Dessutom var Genlines tjänst från början anpassad för användare
som var uppkopplade mot Internet via modem och inte med bredband.
Nu har vi gjort det möjligt att titta på bilderna i en betydligt högre kvalitet
vilket innebär att texten blir tydligare och lättare att läsa. Vi har även förbättrat läsbarheten ytterligare genom att lägga till fler funktioner för bildinställning i Genline FamilyFinder.
När en bild finns tillgänglig i högre bildkvalitet hittar du en grå knapp i
verktygsfältet. Det är den knapp du ser längst till höger i bilden nedan. Om
du klickar på den knappen laddas bilden i högre bildkvalitet ned. Nu kommer
du att kunna se en avsevärd skillnad i bildens skarphet. Detta blir extra märkbart när du zoomar in i bilden.

Text: Ted Rosvall

Bortskänkes
Vi har några olika mikrokortsläsare som vi skänker bort.
Tag kontakt med Sven Olby
E-post: sven.olby@telia.com

När du tittar på bilden i högre bildkvalitet blir knappen grön.
I det läget kan du ytterligare förbättra bildens kvalitet genom att klicka på
knappen för bildinställningar:

Dra i de tre reglagen för att få en tydligare bild. Det bästa är att testa sig
fram för att se vilken inställning som ger bäst kvalitet. Detta varierar från
bild till bild beroende på hur bilden ser ut från början.

Nu finns 65% av bilderna i det digitala bildarkivet tillgängliga för nedladdning i högre bildkvalitet. Du hittar mer information i Genline family
Finders användarguide.
I produktion just nu

Vi har påbörjat arbetet med att skanna in SCB-materialet för födda, vigda
och döda från 1921 fram till 1937. Västmanlands län har precis blivit tillgängligt i bildarkivet och nu publicerar vi materialet för Östergötlands län
samt har påbörjat skanning av Jönköpings län.
Källa: Genline
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Ta kontroll över dina källor
För att enkelt kunna kontrollera uppgifter direkt i källorna, så gör jag s.k.
”skärmdumpar” ur alla databaskällor på Internet (SVAR, Arkiv Digital och
Genline). Man skulle kunna säga att en skärmdump är som att fotografera av
bildskärmen.
På detta sätt så kan jag alltid läsa i mina källor utan Internetuppkoppling.
Jag spar mina skärmdumpar som jpg-filer (bildformat) och lägger sedan
dessa under fliken Länkar i programmet Min Släkt. De bilder jag sparar är
födelse, dop, vigsel, död, husförhör, generalmönsterrullor o.s.v.
Givetvis kan många fundera om detta inte tar stor plats? Svaret är nej. Jag
har idag ca 1000 fotografier, Wordfiler och skärmdumpar. Allt detta tar 540
MB d.v.s. 0,5 GB. Ett vanligt USB-minne från t.ex. Clas Ohlson är på 16 GB
och kostar ca 200 kronor.
Att göra en skärmdump i SVAR

1. Välj Zoomverktyget
2. Ställ muspekaren i övre vänstra hörnet, håll ner vänster musknapp och dra
sedan nedåt högra hörnet över det område du vill ”fotografera”. När du har
markerat ditt område, släpp musknapen
3. Tryck på knappen PRT SCR på tangentbordet
4. Öppna ett bildredigeringsprogram eller ett ordbehandlingsprogram
5. Välj klistra in och spara.
Att göra en skärmdump i Genline eller Arkiv Digital

1. Zooma in bilden till önskad storlek
2. Tryck på knappen PRT SCR på tangentbordet
3. Öppna ett bildredigeringsprogram eller ett ordbehandlingsprogram
4. Välj klistra in och spara.
Text: Michael Persson

Arkiv Digital
Nu har Arkiv Digital släppt sitt nya
program ADOn Line 2. Då man nu
inte behöver Javastöd, så går det
mycket snabbare att få upp en sida
på skärmen. Dessutom kan man
utnyttja hela skärmens bredd.
Du hittar det här:
www.arkivdigital.se/produkter/adonline/

Klicka på ’Installation’ och ladda ner
det och installera enligt anvisningarna.

Konfirmationsbild

Kommer du ihåg efterlysningen i
Arosiana nr 3/07, sid 22, med en
konfirmationsbild? Lösningen har
kommit, det är Katrineholms kyrka.

Sökfunktionen
Sondera
http://sondera.kb.se/

Nu finns Sondera, en sökfunktion
på Internet där du samtidigt söker
i bibliotekskatalogen LIBRIS, de
svenska arkivens databas NAD och
Svensk mediedatabas. Sök brett och
generellt på ett ämne i Sondera och
sedan vidare på djupet i någon av
de tre databaserna. Sondera ger dig
möjlighet att upptäcka nya typer av
material – böcker, tidningar, TV- och
radioprogram, arkiv med mera, som
speglar ett ämne, en person eller en
företeelse i tre nationella källor.

Släktforska
på bilar?
Funderar du på vad som hände med
din ungdoms första bil eller vilken
historia din nuvarande bil bär på?
Det går att släktforska om bilar.
För sex år sedan fick Riksarkivet
i Ramsele ansvar för fordonsregistret mellan åren 1972 och 1994. Det
finns information om alla registrerade bilar från dessa årtal i de stora
släktforskningsarkiven i Ångermanland. ”Orsaken till att vi har just från
1972 är att det nya systemet med registreringsskyltar infördes då. Innan
dess fanns det länsbeteckningar på
bilarna”, säger Urban Höglund som
är handläggare på Fordonsarkivet i
Ramsele. Att arkivet bara sträcker
sig till 1994 beror på att fordonsregistret digitaliserades då.
Att få svar från Fordonsarkivet
kan dock dröja lite eftersom informationen finns på så kallad mikrofilm.
Vill man ha tillgång till historik
före 1972 blir det dock lite knepigare.
Innan 1972 arkiverades informationen i det län bilen tillhörde. Om
en bil sålts mellan två län kan alltså
dokumentationen om bilen finnas i
två olika arkiv. Vilka arkiv som har
vilka läns bilar varierar och är inte
alltid helt enkelt att förstå.
Landsarkivet i Uppsala har till
exempel fordonsregistren för bland
annat Västmanlands län (U) och
Södermanlands län (D).
Även om själva dokumenten inte
finns i Fordonsarkivet i Ramsele kan
man med hjälp av dokument därifrån
ofta ta reda på vilket registreringsnummer bilen hade innan 1972, vilket behövs för att leta i landsarkiven.
Källa: Thomas Arnrot, TT Spektra
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Program Västerås släktforskarklubb
Torsdag 28 januari kl. 18.00
Wallinsalen, Kyrkbacksgården
Västra Kyrkogatan 8
Anmälan senast 24/1 till Karin
Jyrell, tfn 021-841588 eller e-post:
karin.jyrell@tele2.se
Torsdag 25 februari kl. 18.00
Lykttändaren, Kyrkbacksgården
Västra Kyrkogatan 8
Anmälan senast 21/2 till Kerstin
Andersson, tfn 021-24658 eller
e-post: e-k-k-a@telia.com
Lördag 20 mars
Stadsbiblioteket.
kl. 10.30-12 Hörsalen
kl. 12-16 Släktforskarrummet

Problemlösarkväll

Vi fortsätter med en ny problemlösarkväll, där vi gemensamt hjälper
varandra att lösa släktforskarfrågor. Vi laddar upp med databaser på
CD och via Internet.
Som vanligt dricker vi te/kaffe och äter en smörgås under kvällen.
Förtäringen kostar 30 kr.
Hertig Larson, äventyrare, missionär och upptäckare

Börje Öhrling föreläser om Frans August Larson,
hjonpojken från Hällby gård i Västmanland. Han
reste som 22-åring till Kina som missionär och kom
att skapa tidningsrubriker världen över som Duke
Larson.
Släktforskningens dag

Vi har öppet hus och hjälper nya och gamla släktforskare leta efter
sina anor.
Klockan 10.30-12.00 håller Lars-Eric Johansson från Litrum
Byggnadsvård ett föredrag om hur man hittar information om sitt
hus.

Ingen föranmälan.

Onsdag 24 mars kl. 18.00
Wallinsalen, Kyrkbacksgården
Västra Kyrkogatan 8
Anmälan senast 20/3 till Gunnar
Andersson, tfn 021-123548 eller
e-post: gg.andersson@telia.com
Torsdag 22 april kl. 18.00
Lykttändaren, Kyrkbacksgården
Västra Kyrkogatan 8
Anmälan senast 18/4 till Karin
Jyrell, tfn 021-841588 eller e-post:
karin.jyrell@tele2.se

Kallelse till årsmöte

Dagordning kommer i nästa nummer av tidningen.
Efter årsmötet tar vi en fika och sedan informerar Håkan Holmgren
om hur man behandlar sina fotografier.

Pila-Britta

Kerstin Rännar och Margareta Machl berättar om
en barnmorskas levnadshistoria.
Avslutning med frågestund och fika.
Försäljning av boken á 50 kronor.

Jou

jourhavande släktforskare
Onsdagarna 13/1, 10/2 och 14/4 kommer det att finnas en eller flera hjälpande händer i släktforskarrummet
på biblioteket kl. 16-19. Jourhavande brukar ha grå väst på sig. Det är bara att gå fram och be om hjälp!
Västerås Släktforskarklubb • Arosiana nr 3-2009
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