SEDAN 1993 • PRIS 25 KR • NR

1-2020

”De släktforskare
som vill vidga sina vyer
och börjar
använda andra handlingar än de
vanliga kyrkböckerna
kommer att
hitta en helt
ny värld. Det
är nu släktforskningen
börjar på riktigt.”
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Göteborgs adress- och
industrikalender 1891.

E-post: arosiana-vsfk@telia.com

Vill du skriva i Arosiana eller har du tips
om artiklar, så kontakta redaktören!
Författarna ansvarar för riktigheten i sina artiklar.
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända bidrag.
Om du vill citera ur Arosiana så kom ihåg att ange källan!
För publicering av hela artiklar kontakta redaktören.
Tidningens upplaga: 410 samt 54 ex. digitalt.
Ansvarig utgivare: Kerstin Andersson.

Kerstin Andersson

Forum
ANNONS

Att släktforska är att göra en resa. Som släktforskare gör man inte en resa till andra länder utan man
gör resan i tiden. Vi reser till 1900-talet, till 1800-talet
eller kanske ännu längre. De släktforskare som vill
vidga sina vyer och börjar använda andra handlingar
än de vanliga kyrkböckerna kommer att hitta en helt
ny värld. Det är nu släktforskningen börjar på riktigt.
I det här numret av Arosiana har
vi två artiklar om gravstenar. På
kyrkogården, på gravstenarna,
finns vår historia och den ska
bevaras, inte återvinnas. Många
gravstenar tas bort efter den tragiska olyckan i Bollebygd, då ett
barn fick en gravsten över sig och
avled. Med de borttagna gravstenarna försvinner information
som kan vara av betydelse för
släktforskare. Gravstensinven
teringen är viktig. Att dokumentera gravstenar är ett projekt som
drivs av förbundet. På Rötters
hemsida hittar du instruktion hur
man går tillväga vid inventeringen.
Västerås stadsarkiv har tre
intressanta föreläsningar under
våren. Den 18 mars berättar Anders Franzén om Nordanby gård;
Svindlande affärer, ståtliga hus
och inspirerande arkiv. Nordanby
gård ligger utefter Bergslagsvägen
i Västerås. På vår hemsida hittar
du mera om stadsarkivets föreläsningar.

Du som släktforskar i Göteborg eller
är intresserad av dess historia kan få
hjälp av gamla adress- och industri
kalendrar. De finns på Landsarkivet
i Göteborg och stadsbyggnads
kontoret har scannat in 37 av dem på:
http://search.arkivnamnden.org/repository/adresskalender [Obs! Skrivs utan

bindestreck. Red. anm.]
Det är kalendrar från 1850-talet
och fram till 1899. I dessa kan du hitta
göteborgarnas namn, adresser annonser

och kuriosa, t.ex. vad det kostade att
åka droska i slutet av 1800-talet eller
entrépris till Göteborgs stora teater
år 1884 för att nämna något av allt
intressant.
Provinsialläkarnas årsberättelser
finns renskrivna hos Linköpings
universitet: www.ep.liu.se/databases/
medhist/. I de flesta årsböckerna
finns statistik över sjukdomar, namn
på läkare, och tandläkare och mycket
annat, såsom väderstatistik.
När jag tittar på Västerås 1855
finns att läsa; Vintern jemn och kall,
Våren sen men med omvexlande
regn och solsken, sommaren torr och
varm med ömnig nederbörd först i
augusti månad, har haft till följd en
god årswext, så till säd som gräs.

Nu närmar vi oss föreningens
årsmöte. Före årsmötet föreläser
Lennart Klaar om Djäkneberget
och Sam Lidman.
Vi behöver diskutera vår medlemstidning Arosiana. Den är en
stor utgift för föreningen. Ska vi
ge ut den som en digital tidning
eller fortsätta med den i pappersformat?
Kom ihåg att meddela oss om
du har flyttat eller bytt e-post
adress. Vi får många tidningar i
retur och många blir utan information från klubben. Får du inga
meddelanden om medlemsmöten
via mail så saknar vi din rätta
e-postadress!

Författare: Thomas Fürth &
Mikael Hoffsten.
ISBN: 978-91-88341-39-6
Publiceringsår: 2020.
Förlag: Sveriges Släktforskarförbund. Artnr: 204107 .
Antal sidor: 120.
Medlemspris: 119 Kr (129 Kr).
Du som släktforskar på judiska
anor behöver en särskild handledning, eftersom dessa anor
bara untantagsvis finns i kyrkoböckerna för den socken där de
levde – om de överhuvudtaget
bodde i Sverige. Det finns ett
antal källor som inte hör till de
vanliga för släktforskaren.

Nya medlemmar

hälsas välkomna
Torbjörn Althén
Ängesta 6, Västerås
Marja Engstrand		
Vävstugugatan 8, Västerås
Olle Grönwalls
Tegelbruksvägen 20, Västerås
Karin Johansson
Rosengatan 26 , Kungsbacka
Peter Ottosson
Jakobsplatsen 2 A, Västerås
Lena Smedjegård
Eldhusgatan 1, Västerås
Marianne Sollander		
Hökåsvägen 56, Västerås
Mona Thelenius
Dalavägen 49, Surahammar
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Otto Axel Hjalmar Lundberg.

Erik Hjalmar Bergström

Granne med Spågubben i Boda
Text: Kerstin Andersson

S

pågubben Otto Axel Hjalmar Lundberg
föddes den 20 januari 1886 i Västervik.
Hans föräldrar var Nils Johan Lundberg,
född 12 januari 1835 och Christina Lovisa
Johansdotter, född den 3 augusti 1841. Föräldrarna gifte sig den 22 oktober 1865. Axel
Lundberg föddes som nummer fem i syskonskaran. Någon värnplikt gjorde han inte,
utan han blev frikallad. Den 5 mars 1913
flyttade han från Västervik till Södermannagatan 24, Katarina församling i Stockholm.
På samma adress flyttar också hans mor
Christina in. Hon var nu änka då fadern hade
avlidit den 10 maj 1898. Modern avled den 5
september 1918 i Stockholm. Axel flyttar runt
i Stockholm och arbetar som handelsbiträde,
arbetare, handlare och med lumpaffärer.

Den 25 mars 1922 går flyttlasset till Boda
i Breds socken i Uppland tillsammans med
Erik Hjalmar Bergström. Erik föddes den 27
oktober 1896 i Hemse på Gotland och kom
till Stockholm den 2 augusti 1920 från Asker.
I Stockholm utbildade sig Erik till typograf.
Både Axel och Erik hade bott i Katarina församling så troligen lärde de känna varandra
i Stockholm. När de flyttar till Boda/Lundby
står båda skrivna som arbetare i församlingsboken. Det måste ha blivit trångt i den lilla
4
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stugan, för dit flyttar den 3 maj 1923 även
Theodor von Otterström, född den 3 mars
1890 i Böda på Öland. Theodor stannar inte
där så länge utan flyttar efter åtta månader
tillbaka till Stockholm. I Enköpingstrakten
spreds ryktet snabbt om Lundbygubbens
egenskaper och många for långt för att bli
spådda av honom. De kom resande med tåg
från Stockholm och Västerås, steg av vid
Lundby järnvägsstation och gick sedan ett
par kilometer utefter spåret fram till den lilla stugan där Axel och Erik bodde. Stugan
låg intill järnvägsövergången i Boda. Andra
kom med bil eller cyklandes för att ta del av
Axels förmågor. Det var prydligt i stugan
och den som mötte besökarna var Erik, som
serverade gästerna kaffe. Inne i kammaren
spådde Axel sina besökare i kort. Min mor
Elsa Wilén, född Olsson, följde en dag med
sin arbetskamrat till spågubben. Axel ville
inte spå Elsa – om det nu var för att han
kände på sig att hon inte skulle spås. Hennes
far var väldigt religiös och hade talat om för
Elsa att hon absolut inte fick bli spådd. Axel
tog Elsas hand och berättade att hon skulle
gifta sig med en man i uniform och att han
bodde alldeles här i närheten. Väninnan fick
följa med in i kammaren och hon blev spådd

Erik Bergström och Axel Lundberg utanför deras stuga i Boda.

i kort. Efter seansen cyklade Elsa och hennes
väninna tillbaka hem till Sparrsätra och tänkte
väl inte så mycket mer på det. Snart träffade
Elsa en ung man, Ingvar Wilén. Ingvar som
bodde granne med spågubben blev hennes
man. Uniform hade han också eftersom han
var anställd vid SJ. Det var mannen i uniform som Axel talat om några år tidigare!
Mitt minne av Axel var från ett tillfälle då
jag var hemma hos farmor, Alma Wilén född
Tibbelin, i Bred. Farmor tyckte att jag skulle
gå ut och leka men när jag kom ut på yttertrappan så stannade jag. För ute på farmors
bodtrappa satt det en ”lustig” farbror. Jag
vände om, gick tillbaka in i köket igen och
farmor följde med mig ut med orden ”det är
bara spågubben som vilar innan han skall
gå vidare över gärdet hem till sig”. Farmor
har senare berättat att det kunde lysa hemma
hos Axel och Erik till sent in på nätterna. De
hade många besökare som ville ta del av deras olika förmågor.
Erik (hushållerskan) blev också kallad
apotekare. Han hade tillstånd att skriva ut
medicinska recept. Han var också duktig på
att tillverka salvor och kunde på det sättet bota
folk med olika besvär.
Ända in på 1950-talet var Axel aktiv med
sina spåkonster. Förutom inkomsterna från
spåkonsterna arbetade Axel på gårdarna runt
omkring i bygden när det behövdes förstärkning. Axel dog den 23 februari 1959 och begravdes på Breds kyrkogård.
Erik tillbringade sina sista år i Enköping
där han avled den 26 februari 1971. Båda
levde de ogifta och efterlämnade inga barn.
Deras lilla stuga är uppbrunnen sedan flera
år tillbaka men än så talas det om dessa två
män som levde i Boda; Lundbygubben Axel
som klädde ut sig vid seanserna och Eriks
medicinska kunskaper. n

Ge ett
medlemskap
i Västerås
släktforskarklubb som
gåva!
Mottagaren av
medlemskap i
Västerås Släktforskarklubb får ett
medlemsbevis
med givarens
och mot
tagarens
namn.

Enklast är att betala in medlemsavgiften
via internet, bankgiro 5481-4843
och skicka oss ett mail till
arosiana-vsfk@telia.com
med uppgifter om både dig som givare
och om mottagaren:
1. Namn, 2. adress, 3. telefon, 4. e-postadress.
Skriv “Gåva ny medlem” som ”ämne”
i ditt mail och tala om att du har betalat
in avgiften, så sänder vi ett stiligt medlemsbevis till dig.
Medlemsavgift, enskild 180 kr.
Familjeavgift tillägg 50 kr.
Junioravgift (under 25 år) 50 kr.
Arosiana 1-2020

5

Tankar vid en gravhäll
Varje sommar passerar jag den
liggande gravhällen på Ukna (H)
kyrkogård och läser texten:
”Ensam i livet, ensam i döden,
sörjd av ingen”. Allt runt omkring
stillar sig. Jag läser vidare: ”F.d.
lärarinnan Lydia Karlsson” och
sedan födelse- och dödsdatum.
I 19 år har jag stannat upp där
på samma sätt.
Text: Monika Wilander

M

an kan undra över varför jag
som släktforskare inte har tagit
tag i uppgifterna för att få veta mera
vem hon var? Kanske har jag inte
velat störa henne. Men egentligen
borde jag bli upprörd istället. Män
niskan är en social varelse, ska inte
behöva leva och dö i ensamhet.
Hade Lydia själv bestämt vad
som skulle stå på hennes gravhäll?
Troligen. ”Ensam i livet” talar för
det. Var det hennes sätt att för en
gångs skull tala om för omgivningen
att livet minsann inte alltid blir som
man tänkt sig? Hon var småskol
lärarinna. Barnen i 7-8 årsåldern
borde väl ha berett henne en smula
glädje? Eller påminde de henne om
att hon inte hade egna barn? Vid den
tiden tvingades man göra ett val: antingen arbeta som yrkeskvinna eller
gifta sig och stå vid spisen och föda
barn. Hur Lydia tänkte kan vi inte
veta. Vad skulle Lydia tyckt om att
jag rotar i hennes ursprung? Hon får
tåla det. Hon dog i september 1948.
Sekretessen på 70 år är redan passerad.
Lydia Viktoria Matilda, född 2/9
1883 i Västra Ed (H). Föräldrar är
handlaren Karl Fredrik Larsson, född
13/4 1830 i Ukna (H) och Augusta
Matilda Johansdotter, född 28/10
1841 i Vist (E). Paret hade gift sig
18/4 1881. De var då 51, resp. 40 år
gamla. Karl Fredriks nya hustru hade
ett oäkta barn med sig i boet.
Karl Fredrik, som var av bondsläkt, hade ett långt äktenskap bakom
sig 1853-1880. Han hade 9 barn födda

6
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Gravhällen på Ukna Kyrkogård i
Västervik.

mellan 1853-1872 tillsammans med
Anna Sofia Larsdotter född 7/6 1833
i Ukna och död 14/4 1880 i Ukna.
När Karl Fredriks förra hustru dött
försvann de gemensamma barnen i
rask takt. Endast de tre yngsta blir
kvar i hemmet med sin nya styvmor,
men försvinner även de efter konfirmationen. Fyra av barnen emigrerar
till Nordamerika.
Karl Fredrik och Augusta Matilda
fick två barn tillsammans: Gustaf
Henrik född 19/1 1882 och Lydia
Viktoria Matilda, född 2/9 1883, båda
i V. Ed. De var något så ovanligt som
en tvåbarnsfamilj på den tiden. Men
det hade ju sina förklaringar. Det verkar ha funnits resurser i familjen, för
Lydias bror Gustaf Henrik försvinner
iväg och utbildar sig till organist och
folkskollärare endast 21 år gammal.
Lydia utbildar sig till småskollärare,
men det är först 1910 i Herrberga jag
första gången ser att prästen noterar
hennes titel. 1912 finns hon några år i
Ukna och bor då i skolhuset i Skedshult. 1919 får hon den åtråvärda titeln
”ordinarie småskollärare”. Från 1920
finns Lydia i Örtomta (E) i skolan
vid Kanstorpet. Och det är här hon

gör sin längsta gärning som ordinarie
lärare. Lydia går i pension 1944. Hon
flyttar sedan till Björsäter (E) där
hon dör 13/9 1948, 65 år gammal.
Dödsorsaken var hjärnblödning och
lunginflammation.
I SCB-registret anges att hon ska
begravas i Ukna, något som Lydia
troligen givit tillkänna.
I bouppteckningen anges sex döds
bodelägare. Först en brorsdotter
boende i Motala. Därefter två halvsyskon från faderns första äktenskap
och tre ättlingar till redan avlidna
halvsyskon. I boet fanns guldur,
diverse ringar och matsilver. Men
också en orgel, radioapparat, vävstol
och diverse möbler. Lydia hade sparat
i premieobligationer och på bank.
Summa tillgångar 51 650 kr.
I Svensk Porträttarkiv får jag äntligen
möta hennes blick. En dam med
frodigt utseende och håret stramt
mot nacken, vänlig min och jag kan
inte se någon bitterhet i den bilden.
Man får veta att hon tagit examen
1910 och vidareutbildat sig i hembygdskunskap och nykterhetsunder
visning. Hon ska också tidigare i
livet ha undervisat som lärarvikarie
på ”sinnesslöanstalt” i Söderköping,
vilket inte framgått av församlingsböckerna.
Hur såg Lydias nätverk ut? Varför
kände hon sig ensam? De många
halvsyskonen i faderns första äkten
skap kanske inte Lydia hann lära
känna. Hennes far dog 1914 och
modern 1918. Då var Lydia dryga 30
år. Hennes bror gifte sig, men blev
änkling efter 3 år och levde sedan
ensam till han dog 1931. Paret fick
en dotter 1910. Hon utbildade sig i
Uppsala och blev läroverksadjunkt.
Men liksom Lydia var hon ogift och
barnlös genom livet. Hon avled 1993
i Motala. Det har alltså funnits några
nära släktingar i Lydias liv.
Åter till texten på gravhällen.
Kanske var det den stora kärleken
hon saknat i sitt liv? n

Tankar vid en gravhäll

Vem var Simon Lundberg?

Det här är ingen fullständig
redogörelse för grav nr 1, men
den är en av de intressantaste på
Breds kyrkogård. Här är en liten
förstudie.

Karlsson, Lydia Viktoria Matilda. Född
2 september. 83 i V. Ed (H). Småskollärarex. Linköping 10. Fortbildningskurser:
hembygdskunskap och nykterhetsunder
visning. Vik. lär. sinnesslöanstalten
Söderköping 11, ord. Kanstorpets skola,
Örtomta sedan 21. Adress: Anniero,
Lakvik.
Källor i urval:
Fotografi: Svenskt Porträttarkiv
Västra Ed (H) C:12 (1880-1891) sid 63
Västra Ed AI:35 (1881-1886) sid 69
Ukna AIIa:2 (1901-1914) sid 346
Örtomta AIIa:4 (1916-1925) sid 285
Björsäter Riksarkivet SCB döda 1948
Linköpings domsaga FII:25 (1948) sid 354

Vem var Simon Lundberg?
Fem personer är begravda i den
Lundbergska graven nr 1.

Simon Lundberg 1877-1926, Teklas son.
Elin Lundberg 1881-1963, Simons
hustru.
Anders Andersson 1834-1918, bror till
Tekla.
Anna Lena Jansson 1827- 1914, Anders
hushållerska.
Karin Lundberg 1912- 1941, Simons
och Elins dotter.
Då gården i Boda varit i släktens ägo
långt ner på 1700-talet är troligtvis denna
gravplats en familjegrav långt innan
ovanstående personer finns registrerade.
Därför har det nog funnits en tidigare
gravsten på samma plats.

Text: Börje Öhrling.
ill Breds Boda 5/31 mantal kommer i november 1895 Karl Simon
Lundberg från Sollentuna, där han
också var född. Han arbetar där som
dräng t.o.m. 1902, då han söker sin
lycka i Nord-Amerika. Simons mor
var Tekla Lovisa Andersdotter och
Bodagården var hennes föräldrahem.
Det är Teklas ogifta bror Anders som
driver gården. I födelseboken för
Sollentuna står Teklas syster Anna
som gudmor till Simon. Det är f.n.
okänt vad Simon gjorde i Amerika.
Simon återvänder till Breds Boda
19091217. Samma datum kommer
också hans blivande hustru Elin
Andersson från Stora Tuna till Boda.
Om Simon träffat Elin i Amerika är
okänt.
Elin var född 1881 i Stora Tuna. 1910
ingår Simon och Elin äktenskap och
samma år föds deras första barn, Ester
Maria. Nu står Simon som ägare av
gården Breds Boda 5/31. Nästa barn,
Karin Elisabeth, kommer 1912. Åren
går på gården men 1926 drabbas
Simon av lungsot (tbc) och avlider
vid 48 års ålder.
Vad var nu anledningen till den
ovanligt pampiga graven nr 1 på
kyrkogården? Bouppteckningen
skulle nog kunna ge svaret, men där
finns ingen förmögenhet upptagen
förutom gårdens värde. Inte heller
något om kostnad för gravstenen.
Men i Folkräkningen 1930 finns en
ledtråd! Efter Simons död säljs gården
och Elin flyttar till Granlunda i Nora

T

socken utanför Sala, där också de två
döttrarna bor och tituleras hembiträden.
Ovanligt nog finns i folkräkningen 1930 angivet Elins respektive
döttrarnas förmögenhet. Elins för
mögenhet är 22 000 kr, Ester har
12000 kr och Karin har 11 000 kr.
Det motsvarar i 2019 års penningvärde 656 740 kr – 358 222 kr resp. 328
378 kr!
Det är nog inte sannolikt att Simon
tjänat och efterlämnat denna förmögenhet på den lilla gården Breds
Boda 5/31. Är det möjligt att Simon
på 7 år i Amerika kunnat tjäna en
förmögenhet? Men var fanns i så
fall dessa pengar, det är den stora
frågan! Vi får ju inte heller utesluta
att Simon eller hustrun Elin har fått
ett stort arv.
De efterlevande ville ju uppenbarligen hedra Simon med detta
pampiga gravmonument och vi får
nog tro att han var en högt älskad
make, far och svärson på Bodagården.
Simon och Elins dotter Karin förblev
ogift och avled i Mycklinge Tillberga socken 1941. Dottern Ester gifte
sig och fick en dotter 1954. Hennes
namn är Kerstin Sandell i Djurås i
Dalarna!
Jag kontaktade Kerstin, men inte
heller hon vet något om Simons tid
i Amerika, så här finns utrymme för
mer forskning.
Simons mor Tekla Lovisa hade
11 syskon. Föräldrarna var Anders
Jansson född 1796 och modern Anna
Greta Ersdotter född 1799. Anna
Greta födde sista barnet 1849 då hon
var på sitt 50:e levnadsår. n
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Varför släktforskar du?
1. Hur kommer det sig att du
började släktforska?

I slutet på 1980-talet började min
äldre bror att forska i sin frus släkt
som kom från Hälsingland. Där har
man mer eller mindre bott i samma
socken i många generationer. Då
gällde mikrofilmer och läsapparat.
Det gick rätt snabbt att komma långt
bak i tiden i den släkten. Han fortsatte sen med vår släkt men gick hastigt
bort 1997 men hann upptäcka att
våra föräldrar var släkt med varandra
på flera sätt bakåt i tiden.
Den tjocka pärmen med antavlor
och personakter gick då ”i arv” till
min yngre bror. Då hade den nya tekniken kommit med släktprogram på
internet, så han skaffade programmet
Min Släkt och arbetade i flera år med
att skriva av och lägga ut arbetet på
DISBYT där han också hittade nya
uppgifter att komplettera med.
När jag så i juni 2009 slutade min
40-åriga lärargärning övertog jag
alltsammans. Jag hade inte alls sysslat
med släktforskning tidigare och var
helt novis på området. Så jag tog det
säkra före det osäkra och anmälde
mig till en nybörjarkurs, där Sven
Olby lärde mig grunderna. Samtidigt
började jag gå igenom släktpärmen
person för person för att kontrollera
uppgifterna med källorna i Arkiv
Digital och SVAR som jag fick lära
mig på kursen. Mycket nyttigt! Jag
hittade en del fel och kunde rätta till
dem.
Efter den första terminen kände
jag behov av att lära mig mer och
det sörjde Ingemar Widestig för att
8
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jag gjorde. Ju längre bak i tiden jag
forskade ju svårare var det att läsa i
kyrkböckerna så det blev ytterligare
en kurs med Ingemar i att ”Tyda
gammal handstil”.
2. Var kommer dina förfäder
ifrån?

Hade jag fått den frågan för – säg 15
år sedan – hade jag kunnat sjunga
tillsammans med Birgitta Andersson
i ”Jag är så glad att jag är svensk, tut
tut”. Nu vet jag bättre …!
Eftersom min morfar kommer
från Grangärde i Dalarna och min
farfar från Lesjöfors i Värmland
finns bland alla torpare och bönder,
skräddare och skomakare en uppsjö
av bergsmän, smeder, valloner och
skogsfinnar. Här är ett axplock:
❶ Wellam Classon Beneux, vallon
från Liège och bergsman i Grangärde. Jag härstammar från tre av hans
barn.
❷ Gottfried Vieweg, från Sachsen,
Tyskland och bleckplåtsmedmästare
i Skinnskatteberg.
❸ Hans Stockhaus från Münster,
Tyskland och smed i Fellingsbro.
Andreas Gefvert flamländare från
Liège, hammarsmed.
➍ Erik Andersson Trummel/Turnbull
släkt från Roxburgshire, Skottland
smed i Ramnäs.
➎ Nicolas de Bouvengne (Bovin)
från Liège, smältarmästare och död
på Lövsta bruk.
➏ Henrik Brewitz (okänt ursprung)
smedmästare i Fellingsbro.

Hittills har jag hittat 17 skogsfinska släkter som jag härstammar från.
Sen har jag under arbetets gång upptäckt att min morfar, farfar och farmor är släkt på olika sätt. Märkligt!
Så visst kan jag fortfarande
sjunga: Jag är så glad att jag är
svensk, tut tut! En salig blandning
alltså – som de flesta av oss svenskar
nog är.
3. Vad intresserar du dig för
inom släktforskningen?

Under cirka två år har jag forskat i
norra Böhmen, där min mans släkt
kommer ifrån. Det har verkligen inte
varit lätt, eftersom man saknar något
väsentligt - nämligen husförhörsböcker! Vi kan verkligen skatta oss
lyckliga här i Sverige som har denna
guldgruva. Jag har lyckats få ihop
mannens föräldrars respektive an
tavlor med i alla fall alla namn minst
fyra generationer tillbaka, även om
en del födelse- och dödsdatum saknas.
Jag har fått en del hjälp i de genealogiska facebookgrupper jag är med i.
Eftersom många av mina egna
anor kommer från Värmland – främst
från Rämmens socken – blev jag
så glad när jag såg att Värmlands
släktforskarförening gett ut en DVD
med 73 värmländska socknars kyrkböcker. Efter en titt på innehållsförteckningen blev jag väldigt besviken
– inget om Rämmen! Då skrev jag
till föreningen och frågade när man
skulle få se en skiva där Rämmen var
med. Svaret var mycket nedslående.
Ingenting var på gång där. Kan jag
hjälpa till på något sätt? undrade jag.

Husförhörsböcker – vi kan verkligen skatta oss
lyckliga här i Sverige som har denna guldgruva.

Christina Weigel
Det stod inte på förrän det rasslade
till i datorns inkorg och där låg ett
excelark bara att fylla i! Så detta har
upptagit min tid en bra stund!
För att få lite omväxling har jag
också börjat att intressera mig för de
många soldater, ryttare och grena
diärer som är mina direkta anor. Det
kapitlet av släktforskningen måste
jag nog sätta mig in i lite mer. Verkar
svårt!
4. Har du upptäckt något ovanligt/spännande i din släkt?

Nja, något ovanligt vet jag inte men
det är ju spännande med alla ”kändisar”
som finns i släktträdet. Genom mina
anor från Vieweg i Skinnskatteberg är
jag släkt med författaren Liza Marklund och skådespelerskan Maud
Adams. Genom Dala-anorna är jag
släkt med Björn Skifs, Jussi Björling,
Dan Andersson, Anders Zorn, Raoul
Wallenberg och Carl Michael Bellman.
Värmlandsanorna delar jag med
dirigenten, pianisten och kompositören Sten Frykberg.
Mitt släktskap med Gefvert delar
jag med astronauten Edwin ”Buzz”
Aldrin, den andra människan att sätta
sin fot på månens yta.
Erland Algutsson född omkring
1538 i Stora Tuna och död 1638 i
Grangärde, bergsman och nämndeman var min mf fm mf mf mm ff och
mf fm mm fm mm ff. Han var också
mf mf mf mm mm ff och mm fm fm
fm mf f och mm mm mm mm mf f
till nobelpristagaren i kemi år 1951,
Glenn Seaborg, USA. Han föddes 19

april 1912 i Ishpeming, Marquette
County, Michigan. Det märkliga är
att han föddes bara en liten bit ifrån
den ort min farfars far emigrerade till
1891 och dog i 1934 – Negaunee!
5. Har du stött på något problem i din forskning?

Självklart! Men det som tagit mest
tid att lösa har varit att hitta min
farfars far i USA.
Min farfar, född 1890, var ett så
kallat ”oäkta” barn till smeden Carl
Johan Persson Pjes och smeddottern
Alma Charlotta Forsberg i Lesjöfors.
Kanske var planerna på att emigrera
redan rotade hos Carl Johan men att
Alma inte var så pigg på att med ett
litet barn lämna Sverige på den långa
resan. Det får vi väl aldrig veta. Men
Carl Johan gifte sig i januari 1891
med en annan kvinna och for iväg
i maj samma år med destination
Negaunee.
När farfar blev vuxen ville han
söka rätt på sin pappa och åkte två
gånger till Chicago. För att få råd till
biljetterna sålde han allt som gick
att sälja av sitt och hustruns hushåll,
till och med barnen leksaker. Båda
gångerna kom han hem utan resultat.
Min äldre bror försökte också
med de medel som fanns då men
fick väl bara anteckningarna från
Emigrantregistret i Karlstad.
Då min yngre bror lade ut släkten
på Disbyt hörde en amerikansk kvinna
av sig. Hon reagerade på namnet
Pjes och berättade att hon var Carl
Johans systers dotterdotter. Systern
emigrerade året innan Carl Johan

och bosatte sig i Chicago, Cook, IL,
där hon gifte sig och bildade familj.
År 1904 var det en av bröderna som
emigrerade och bosatte sig i Rockford, Winnebago IL där han också
gifte sig och bildade familj. Men hon
hade ingen aning om vart Carl Johan
tagit vägen. Båda syskonen kallade
sig Pearson i USA.
När det så blev min tur att överta
denna släktgåta tog jag hjälp av Anbytarforum. Och undret skedde! En
som tydligen var vanare än jag att
söka i amerikanska census hittade
honom med namnet Charles J. Peter
son! Han hittade till och med hans
dödsdatum!
Sen vidtog en jakt på fler uppgifter – facebookgrupper hjälpte
till igen – plus tips på en kvinna
i Negaunee som hjälper till med
släktforskning åt skandinaver och
amerikaner. Efter långt om länge fick
jag veta, att Carl Johan blivit änkling
1901, gift om sig med en kvinna som
i olika census hade namnen Thea och
Tillie och var två år yngre än han,
dött 1934 och att hustrun dog 1935.
Men det tycks vara omöjligt att få
reda på vad hon egentligen hette
och hennes riktiga födelseuppgifter.
Finns ingen bouppteckning efter någon
av dem och inget obituary [sv.: nekrolog, red. anm.] efter hustrun. Där
får jag nog ge upp!
6. Ditt bästa tips till andra
släktforskare?

Gå med i Facebook! Om inte annat
så för all hjälp man kan få om man
går med i olika släktforskningsgrupper.
Ett annat tips är att vara noga
med att kontrollera i kyrkböcker
och andra källor. Släktträden i tex.
Ancestry och DISBYT kan vara bra
som underlag och ge en del uppgifter
men de är ju andrahandskällor och
måste alltid kontrolleras. n
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Läs också Var/Hur hittar jag information om mitt hus? i Arosiana 3-2009.
Kontakta redaktören och beställ artikeln som en PDF.

Gårdsforskning steg för steg
Många släktforskare har jobbat med sin forskning i många år och
kommit långt tillbaka i tiden och kanske även fyllt på med ättlingar
i många led. De flesta har också avverkat emigranterna och solda
terna i släkten. De senaste åren har DNA-forskningen kommit till
och sporrat många att expandera forskningen och knyta kontakter
med nu levande släktingar. Nu är det kanske dags för nya utmaningar
– gårds- och bygdeforskning.
Gårdsarkivet bör följa gården.

Text: Anna-Lena Hultman
Nya släktforskare tar ibland allt
för många genvägar och ”plockar”
sin släktforskning från andras släktträd
på nätet – utan att tänka på att kontrollera var uppgifterna kommer ifrån och
om dom är korrekta. Släktträd som
skapas på det sättet är bara ”skelett”
utan vare sig mjukdelar eller kläder.
Genom gårds- och bygdeforskning
kan man klä på sina släktträd och
kontrollera att man har gjort rätt.
Här nedan följer en liten guide för
dig som vill ta ett första steg till en
s.k. gårdsgenealogi, en ägarlängd för
en gård eller en by. Det är lagfarterna
som är nyckeln till allt ägande av
fastigheter.

1.

Resan bakåt i tiden börjar
idag. Vem äger fastigheten nu?
Det kan tyckas allt för enkelt, men
många vet inte fastighetsbeteckningen
och det är något som är viktigt. Gå
till www.hitta.se och skriv in fastighetens namn eller navigera på kartan.
Zooma in tills du ser markören för
byggnaden, klicka på den och du får
fram adressen. Byt till Tomt-vyn,
dubbelklicka, och du får fram fastighetens gränser och fastighetsbeteckningen.
2. Bekräfta nu att du fått fram
rätt fastighetsbeteckning på sidan
https://butiken.metria.se/fsokalla/

3. Dags att kontakta Lantmäteriets kundtjänst på tel. 0771-63 63 63
eller maila till kundcenter@lm.se
Uppge fastighetsbeteckningen. Be att
få uppgift om nuvarande ägare och
10
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Foto: Anna-Lena Hultman

närmast tidigare ägare. Du kan be
om utdrag via mail. Du får massor av
uppgifter om t ex byggnadsår, taxeringsvärde m.m.
4. Beställ uppgifter ur Fastighetsboken från Riksarkivet för åren
1933-1980. Tidigare kunde man
själv hämta uppgifterna från Riksarkivet/SVAR direkt online, men i och
med GDPR togs den möjligheten
bort. Nu går du till www.riksarkivet.
se och använder formuläret Fastighetsinskrivning. Fyll i och skicka
iväg. Väntetiden uppges till tio
veckor, men det brukar gå på ett par
dagar. Pris 4 kr per sida.
5. Nu kan det vara bra att veta
i vilket härad fastigheten låg och
vilken domsaga den tillhört under
olika tidsperioder. Skriv in församlingsnamnet + socken i Wikipedia.
Då hittar du häradet. Skriv in häradsnamnet + härad hos Wikipedia, så
får du fram Län, fögderier, domsagor,
tingslag och tingsrätter om du skrollar
ner på sidan
6. Lagfartboken 1875-1933 är
nästa steg. Lagfartsböckerna finns
hos Arkiv Digital under flikarna Arkivsök/Arkivtyp/Inskrivningsdomare
och hos Riksarkivet/Digitala forskarsalen/Specialsök. Nu har du nytta av
namnet på domsagan. Det kan krävas
en del letande för att hitta fastigheten, men när du väl hittar den är det
lätt att följa fastighetsaffärerna köp
efter köp. Alla rader i Fastighetsboken hänvisar till en lagfart som kan
beställas från landsarkivet.

7.

Den äldsta noteringen i Lagfartsboken brukar innehålla uppgift
om säljarens åtkomst av fastigheten.
Det innebär ofta att man får ett lagfartsdatum långt tidigare än 1875.
Med det datumet som utgångspunkt
kan man gå vidare bakåt.
8. Lagfarterna finns i häradsrätternas arkiv hos landsarkiven under
rubriken Lagfartsprotokoll, Små
protokoll eller Domböcker. Före 1875
skulle alla fastighetsförsäljningar
”uppbudas” tre gånger vid tinget innan
den nye ägaren beviljades lagfart.
Släktingar kunde då kräva förköpsrätt. Vid första uppbudet lämnade
köparen in köpekontraktet, ett dokument som visar köpesumman, eventuella undantag m.m. Än så länge
är bara en liten del av domböckerna
och lagfartsprotokollen digitaliserade,
så då blir det besök på landsarkivet
som väntar.
9. Skatteköp kallas fastighetsköp
där säljaren är kronan, d.v.s. staten.
Sådana köp registrerades inte hos
häradsrätten. Förhoppningsvis kommer
även dessa att digitaliseras framöver.
10. Torp och förpantningslägen
heter uppstod ofta genom en inteckning i en gård. Intressanta uppgifter
kan finnas i domböckernas inteckningsprotokoll. När torpsystemet
avvecklades i början av 1900-talet
såldes torpen ofta ifrån gården. Då
finns det lagfarter.
Det finns en stor mängd av andra källor
för gårdshistoria. Här är ett axplock.

Geometrisk avmätning 1695 för Häpplinge i Tortuna finns hos Lantmäteriet.

Mantalslängder finns hos Riksarkivet www.sok.riksarkivet.se Välj
Digitala forskarsalen. Specialsök.
Välj Mantalslängder 1642-1820. Välj
län och församling. Kolla sedan
år för år. Mantalslängderna upptar
den som brukade jorden, familjens
huvudman. Senare mantalslängder,
efter 1820, finns på mikrofilm på
länsbiblioteken och på landsarkiven.
Även Arkiv Digital har mantalslängder, Arkivtyp Häradsskrivare. De
mantalsbeteckningar som finns, ¼
mantal, 1/8 mantal, 3/32 mantal osv
är ett mått på hur mycket skatt som
skulle betalas. Det kan inte omsättas
till gårdens yta.
Husförhörslängder och försam
lingsböcker ger garanterat en felaktig bild av ägarförhållandena bakåt
i tiden. Prästen hade bara muntliga
uppgifter att gå på och det var inte så
viktigt att notera om personerna ägde
eller brukade/arrenderade stället.
Dessutom ändrades ofta mantalsuppgifterna när barnen delade upp ett
arv och sedan köpte ut varann. Där
emot är dessa längder oumbärliga för
uppgifter om familjerna.
Bouppteckningar för att få fram
sterbhusdelägare och konstatera om
det finns fast egendom vid dödsfall.
Arkiv Digital har bouppteckningar långt in på 1900-talet. Välj den
socken där dödsfallet skedde. Välj
Bouppteckningar. Kolla om det finns
register. För senare bouppteckningar
finns beställningsformulär hos Riksarkivet www.riksarkivet.se Beställ

uppgifter och kopior. Bouppteckningar efter 1 juli 2001 finns hos
Skatteverket. Ingen sekretess.
Kartor ger extra information. Gå
till www.lantmateriet.se. Välj Kartor
och geografisk information. Välj
sedan Historiska kartor. Skrolla ner
till ”Till Historiska kartor”. Du får
upp kartan över Gävle. Välj län. Välj
kommun. Välj närmaste ort. Nu visar
kartan ”ditt” område. Zooma in med
gården du söker i mitten. Zooma alla
stegen. Klicka på Sök (över bilden).
Nu ser du de flesta kartorna äldre än
1928. Om du får felmeddelande kanske du zoomat för lite eller kommit
lite snett. Flytta kartan lite och sök
igen.
Lantmäteriet har verkligen en
skattkista att gräva i. Där finns de
färgglada Häradsekonomiska kar
torna, som tyvärr inte finns för hela
landet, geometriska avmätningar från
1600-talet, enskiftes- storskiftes- och
laga skifteskartor, avstyckningar och
gränsjusteringar. I stort sett alla kartorna
åtföljs av beskrivningar, men hur
detaljrika de är varierar mycket. Om
man har tur kan beskrivningen till en
laga skifteskarta innehålla detaljerad
beskrivning av byggnaderna med
storlek, byggnadsteknik, takmaterial
m.m.
Bland övriga källor för gårdsforskning kan nämnas böckerna
Svenska Gods och gårdar och Sveriges bebyggelse. De finns även på
DVD hos Old books http://www.
obdr.se/. Arkiv Digital har också

börjat lägga
ut skannade
böcker. Uppgifter finns
ofta om husens
byggnadsår,
men man kan
inte vara helt
säker på att det
stämmer.
Andra
böcker som
kan ge värdefulla inblickar
i gårdarnas
och bygdens historia är alla de hembygdsböcker och torpinventeringar
som hembygdsföreningarna producerar.
Missa inte att ta kontakt med lokala
hembygdsföreningar. De har ofta
samlingar av både dokument och fotografier, ibland utlagda på www.bygdeband.se (ombyggnad på gång).Du kan
få kontakt med hembygdsföreningen
via www.hembygd.se
Nordiska museet och andra museer
har också fotosamlingar.
Arkiv Digital lägger också ut foton.
Det är flygfoton från ett flertal flygfotoföretag som nu har digitaliserats.
Här behövs din insats för att identifiera bilderna och placera ut dom på kartan. Snart kommer också möjligheten
att namnge ställena.
Sveriges släktforskarförbund har
på hemsidan www.rötter.se både grav
stensinventeringen och porträttfynd
som kan bidra till en fylligare gårdsforskning.
Svenska dagstidningar äldre än 115
år finns delvis online hos Kungliga
biblioteket på för läsning hemma eller
på bibliotek med abonnemang. Lokala tidningar har ofta annonser om
gårdsförsäljning och arrenden. Även
de svenskamerikanska tidningarna på
www.mnhs.org, Minnesota Historical
Society, har mycket information om
Sverige.
Resultatet av en gårdsforskning
blir vad du gör den till. Det kan bli en
lista med ägare från 1600-talet (eller
ännu längre tillbaka) till idag, eller en
omfattande historik med fakta, foton
och berättelser. n
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Boktips

Text: Stig Hammarstedt

Välkommen att ta del av Enköpings femtiotal i bilder. Ett decennium
med livsluft efter 40-talens krigsår. Det är nu Enköpings centrum byter
skepnad. Från träkåkstad till en modern småstad. I boken får du
träffa kändisar som Lennart Hyland och Ingemar Johansson men de
flesta är ”vanligt” folk som arbetar på Bahco, Hettemarks och Selfa.
Ungdomar som pluggar på Läroverket och Folkskolan. En tidsresa
med nymodigheter som plast och pommes frites.

Stig Hammarstedt.

Enköpings femtiotal
Boken, Enköpings femtiotal, kan
liknas vid ett stort fotoalbum eller
mer korrekt ett koncentrat av nyhetshistoria under ett decennium. Precis
som i Västerås revs hela centrum
under 1950-talet. Våra stora industrier Bahco, Nordströms linbanor, Selfa
och Hettemarks konfektion expanderade kraftigt och inflyttningen till
staden var kraftig. 1950 bodde 8.300
i tätorten och 17.800 på landsbygden. 1959 levde och arbetade 12.800
i staden. Många förfäras idag över
den burdusa rivningen som förekom
när träkåkstaden blev en betongstad.
Då var människorna tacksamma för
nyproduktion av lägenheter som
innebar inomhustoalett och rinnande
vatten ur kranarna i köket.
Decenniet innebar också mer
fritid. 1953 infördes tre veckors
semester och om man ägde en egen
bil började semesterresorna gå till
våra grannländer i Norden. Men
väldigt många packade cykelväskorna med tält och spritkök och besökte
de lokala campingplatserna. Fritid
var också att se på TV, som slog
igenom med dunder och brak till
fotbolls-VM 1958. Kvällarna med
örat mot radion var historia och en
viss Lennart Hyland bänkade folk i
sofforna hemma. Det fanns en stad
innan TV och en annan efter.

Busstationen 1952 med Korv-Nisses
lilla kiosk. Då gick riks-11:an genom
centrum. 1958 bytte den namn till
E-18 och fick en annan sträckning.
Foto Stig-Lennart Johansson

Redaktören, undertecknad (f. 1956)
har vaga luktminnen av Dialonpuder vid blöjbyten och diffusa barndomsminnen från en uppväxt i Boda
Lundby, åt Västeråshållet. Att nu
lära känna hela femtiotalet blir till en
gåva. Eftersom jag inte genomlevt
50-talet i vuxen ålder har jag tagit
hjälp av fem gästförfattare som inom
sina ämnesområden skriver om nöje,
näringsliv och sport.
Jag kan nu inse att det är en
fördel att jag själv inte varit en del
av det jag beskriver. Det har sporrat nyfikenheten att leta fakta och
sammanhang och förhoppningsvis
gjort boken intressant även för en
yngre läsekrets som kan bilda sig en
uppfattning om det som deras moroch farföräldrar upplevde. Boken
innehåller cirka 670 namngivna
enköpingsbor och cirka 280 bilder så
igenkännandet är stort. Jo jag tycker
att jag med den här boken och den
förra ”Enköpings sextiotal” har gjort
en kulturgärning. Har cementerat
händelser och människor i en liten
stad för eftervärlden.

Margareta Sunds balettskola visar upp
sig i Folkets Hus.
Enköpings femtiotal
Foto Björn Lundevall.
Utgivningsdatum:
2019-11-15
Antal sidor: 277
Pris: 409 kr
Förlag: Fotograf
Stig Hammarstedt
ISBN: 9789151921198
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Överst:
Det hölls omröstning om högertrafiken redan 1955. I skolvalet segrade
högeranhängarna men i det officiella
valet segrade vänsterfalangen.
Foto Björn Lundevall.

Hela 7000 hade samlats för att beskåda TV-inspelningen Stora famnen med
Lennart Hyland och värdinnan Siw
Malmqvist.
Foto Kaj Annebrant.

Hela centrum revs under 50-talet.
Träkåkstaden fick stadiga betonghus
med centralvärme och rinnande vatten.
Foto Carl Carlsson.

Hjulstabron mot Strängnäs invigdes
1953 av prins Bertil. Minst 3000 personer vandrade över bron invigningsdagen. – ”Hm, kan det vara punka?”

Hummelstabaren på vägen till Västerås
invigs 1959. Då med namnet Wild
West Bar. Lennart Cederlöf som varit
över till Amerika har hämtat inspiration till vägbarer.
Foto Kaj Annebrant

Foto från Upplandsmuseet.

Enköpings sextiotal

Enköpings-Postens fotografer bjuder på sina bästa bilder. En nostalgisk tripp där
tidsmarkörerna svämmar över. Gästförfattarna berättar inom sina specialområden
om det mytomspunna decenniet.

1967. Högertrafikomläggningen. Foto Lars Fahlén
1962. Lill-Babs dimper ned
med en helikopter utanför
Korsängsskolan där hon
håller en konsert i matsalen.
Foto Bosse Johansson

1968. Historiskt möte på
Torggatan. Foto Lasse Sandström
1962 Västeråsraggare på
besök i Enköping krockade i
hörnet Kungsgatan-Källgatan.
Foto Bosse Johansson

Enköpings sextiotal
Utgivningsdatum:
2017-11-22
Antal sidor: 280
Pris: 379 kr
Förlag: Fotograf
Stig Hammarstedt
Medarbetare (förf.):
Leif Ahnlund, Örjan
Englund,
Göran Lundberg, Mats
Taxén och Håkan Wall.
ISBN: 9789163942082
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Lovisa Bovins amerikanska släkt
En dag i slutet av februari i år skrev Lisa B Nelson från USA
på Romfartuna hembygdsförenings Facebooksida att hon och
hennes faster Charlotte Nelson, 82 år gammal, skulle besöka
Romfartuna i början av juni. De besökte ingen släkting när de
var här, utan de besökte bygden där deras anmoder Charlotta
Lovisa Bovin, född 1860, hade bott innan hon emigrerade. Mer
visste de inte om henne. Själv är jag inte släkt, jag råkade bara
se Lisas inlägg på Romfartunas Facebookgrupp. Eftersom jag
håller på med släktforskning kunde jag inte låta bli att fråga
Lisa om jag fick ta fram information och ordna en överraskning
åt dem. Jag tänkte att det måste finnas levande släkt i Sverige – och förhoppningsvis i Romfartuna. Sedan såg mina grannar
i bygden att jag hakade på och då började de också att erbjuda
sig att hjälpa till.

Charlotta Lovisa Bovin.
Lovisa är hennes tilltals
namn och hon gifte sig
med Martin Nelson, därav
namnet på amerikanerna.

Text: Anette Wennerström
Ett stort detektivarbete resulterade i
83 släktingar från 1818 och fram till
omkring 1980 talet. Sedan finns det
betydligt fler i nutid. Av de 83 släktingarna så levde 46. Jag började
förstå att detta måste vi göra något
av. De måste få en upplevelse när de
kommer hit till vår fantastiska bygd
och de måste få träffa sina svenska
släktingar. Erbjudanden börjar
komma in från människor i området
i närheten av kyrkan. Emma skrev:
”Jag kan köra Grålle* med vagn” och
Siv kunde visa sitt fantastiska museum som hon inrett som från mitten
av 1800-talet. Jag ringde runt till alla
levande släktingar och berättade om
det hela. Inbjudan till alla släktingarna skickades ut. Och så kom den
stora dagen den 4 juni. Jag hade
frågat Lisa och Charlotta om jag
fick ordna en överraskning.
Dagen började med att jag hämtade Lisa och Charlotte vid hotellet
i Västerås på morgonen och körde
hem till Siv Vestman i Frändesta by.
Där möttes vi av Linda och Siv i
vackra västmanländska folkdräkter.
Lisa och Charlotte blev så glada,
de fick en visning inne i huset och
fick berättat om livet här på slutet av
1800-talet. Vi kom fram till att troligtvis kände Sivs farmor deras an*)Grålle: En Ferguson traktor.
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fader för det var bara två år emellan
dem. När klockan närmade sig elva
så åkte vi vidare till Romfartuna kyrka.
Jag visste att där skulle det finnas
släktingar som hade kommit från
Eskilstuna, Uppsala, Gävle, Västerås
och Romfartuna (bingo!). Det fanns
en släkting kvar i bygden, Sven Ove
i Böle. Så fantastiskt!
När vi rullade fram bilen ute på
vägen och stannade vid grindarna, så
sa Lisa, att … ”det är massor av folk
däruppe. ”Ja”, svarade jag, ”det är

Linda Vestman, Emma Hermansson
och Siv Vestman. Foto: Don Bech

volontärer för dagen samt era svenska
släktingar.” Hon tappade andan. Vilken
känsla att kliva ur bilen och gå upp
för gången och högst upp står det
släktingar viftande med svenska
flaggor! Jag är inte släkt med dem,
men jag kunde inte hålla tårarna borta.
Så mäktigt!
Vi gick in i kyrkan. Där välkomnade vi alla till denna dag. Jag
berättade lite om vad som skulle
hända under dagen. Emma talade om
kyrkan och Acke Lundholm berättade en anekdot om Romfartuna på
1940-talet.
På kyrkogården fanns en
familjegrav kvar efter Anders
Johan Bovin född 1857 som var
gift med Alma Gunstedt och den
besökte vi. Sen blev det dags
för mat och kaffe i Tiondeladan,
för självklart så bjöd vi på fint väder.
Det pratades som om alla hade träffat
varandra innan, men ingen av släkten
kände varandra – nya och härliga
möten! Men som vanligt, när man
har som trevligast var det dags för att
bryta upp, dock inte för att avsluta
det hela, utan vi stod redo med Grålle
och lövad vagn med både svenka och
amerikanska flaggan. Och vem satt
bakom ratten? Jo, Emma i folkdräkt.
Det blev en guidad tur i Bovins liv
från mitten av 1800 talet och framåt
till slutet av 1800 talet.

Utdrag ur Lisa Nelsons facebookinlägg:

”It was an amazing day, and we are blessed to have
connected with Anette and the local people who
made it all possible. Proud of our Swedish heritage!”

Vår tur gick förbi Valla mot Ut
råbyvägen och den gick över både
väg och åkrar. Jag berättade och visade
var deras anfädrar hade jobbat och
var de föddes. Anders Peter Bovin,
född 1818, kom till Romfartuna 1839
och han arbetade på flera gårdar som
dräng samt som skomakarlärling.
När han träffade sin käraste Carolina
Jansdotter så bodde hon i Wiggby
och han i Stora Gesala. De bodde
sen i Stenbron vid Bölekorset med
de fyra barnen, Sofia, Anders, Lovisa
och Carl.
Turen fortsatte sen bakvägen
via Pasta, Tå och Skönborg och jag
passade även på att berätta om de
gårdarna. När vi sen kom tillbaka
blev det kaffekalas, visning av bilder
och utbyte av vad man visste om sin
släkt och det var mycket värme och
kärlek.
Avslutningsvis följde Lisa och
Charlotta samt Sven-Ove och Monica
med till May Karlssons hus i Igelsta
där Sven-Ove föddes. Sedan vidare till
Håkan Lifs hus i Igelsta där Bovins
släkt också har bott.
Lisa och Charlottas dag i Romfartuna var nu slut och de blev inskjutsade till hotellet och fick samtidigt
en guidad biltur i Västerås. n

Karta över de platser som vi
åkte förbi med traktor och vagn.
Stenbron är den plats där deras
anmoder föddes. Charlotte och
Lisa bodde där med syskon och
föräldrar.

Släktfotografering
framför kyrkan.
Amerikanerna
håller i svenska flaggorna. Den äldre
är Charlotte Nelson
och den yngre heter
Lisa B Nelson.
Foto: Don Bech

Charlotte Nelson
sitter på vänstra
sidan, tredje personen framifrån.
Hon håller i flaggan. Lisa Nelson
sitter längst fram
på höger sida.
Artikelförfattaren
Anette Wennerström står upp
längst bak i vagnen. Hon var guide.
Bakom henne
sticker ett huvud
fram, det är Emma
Hermansson,
chauffören som
körde traktorn.
Foto: Selfie av Lisa
Nelson
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Asterisk och frågetecken som hjälpmedel vid sökning.
Asterisk (*) underlättar sökning i databaser som
t.ex. Sveriges dödbok och Riksarkivets digitala
forskarsal. Stavningarna av person- och ortnamn
varierar. Det gör att det många gånger kan vara
svårt att hitta det som man söker efter. Metoden
att använda jokertecknet heter (språklig) trunkering.
Text: Kerstin Andersson

❶

Här kommer några exempel på hur
du kan använda dig av tecknen vid
sökningar i Riksarkivets digitala
forskarsal. Asterisken står för noll,
ett eller flera valfria tecken medan
varje frågetecken svarar mot ett
tecken.
1. Exempel på sökning i Bouppteckningar

Jag söker på en Tibbelin i Bro. Namnet
Tibbelin stavas väldigt olika, därför
så skriver jag tib*lin i sökrutan och
bro som hemförsamling. Då kommer
det upp 7 träffar. Om jag osäker på
församlingen (ser bara ett b) så skriver jag b* i församlingsrutan. Då får
jag 14 träffar i träfflistan.

❷

2. Exempel på sökning i Folkräkningar

Jag letar efter en Kristina Tibbelin
och är osäker på stavningen – både
på förnamnet och efternamnet. Jag
söker på *stina för jag vet att förnamnet slutar på stina. Efternamnet
skriver jag som tidigare tib*lin. Det
blev för många träffar, 58 stycken.
Jag anger Uppsala som län och
genast blev det mer hanterbart. Nu
kom det upp 29 personer i träfflistan
att leta bland.
16
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❸

3. Exempel på Frigivna straff
arbetsfångar

Nu vet jag bara att det finns ett ari
med i förnamnet. Skriver *ari och
får 4 personer i träfflistan.

➍

Du får också ett exempel på att ta
hjälp med frågetecken (?). Om den
personen som jag söker efter vet jag
att il ingår i efternamnet. Jag skriver
då *il??? och det blir 7 träffar att
arbeta vidare med.

4.

➎

5. Söker en person

Namnet jag har är Fredrik Tiblin
men var han är född och vilket år är
okänt. Här använder jag asterisktecknet (*) i efternamnet. Frågetecken
(?) för födelseort och årtal. Du måste
skriva fyra ? i årtalsrutan. 12 namn
finns på träfflistan och bland dem
finns den person som jag letar efter.

Källa: https://sok.riksarkivet.se/om-soktjansten?infosida=sokhjalp
Arosiana 1-2020
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Prästmordet i mörka augustinatten
En sen kväll under hösten 1717 kom prästmannen i Teda
socken (C), Gabriel Cloverus, körandes med häst och vagn
från Närke utmed stora landsvägen vid Bred s:n. Inte långt
från Breds kyrka, i höjd med en skogsdunge, blev han överfallen och ihjälslagen. Han hade troligtvis hämtat ett arv
som han förvarade i vagnen. Mordet klarades aldrig upp.
Gabriel Cloverus är min fm ff mf mf.
I augusti 1717 befann sig prästen i
Teda socken, Gabriel Cloverus, på
resa från Närke genom Västmanland,
sedan han enligt änkans klagotext,
hade besökt sin svåger i Örebro.
Uppgifter säger att han hämtat ett arv
som nu förvarades på Gabriels kärra.
Natten mellan den 14:e och 15:e
augusti kom Gabriel fram till Breds
kvarn i Breds socken där han i nattmörkret motvilligt fick hästen att gå
över den knarriga gamla träbron över
Sagån. Men varför kom Gabriel den
vägen när hans hem var i Teda socken? Den närmaste vägen till hemmet
hade varit via bron vid Nykvarn
drygt en halv mil längre söderut.
Gabriels bror Hans Cloverus hade
varit präst i Sparrsätra socken men
avlidit där 1710. Hans änka bodde
kvar i Sparrsätra och det är sannolikt
att Gabriel var på väg till sin svägerska,
för att kanske dela ett arv.
Efter passagen av Sagån går
vägen i en brant backe upp i Breds
socken och Gabriel passerade snart
vägen som går ner till Breds kyrka.
Gabriel kunde bara ana kyrkan i den
mörka augustinatten. Några hundra
meter längre fram passerar vägen
genom en skogsdunge och där blir
Gabriel brutalt överfallen och slagen
med störar. Han hittas liggande död
i diket dagen efter. Det finns inget
i skriftliga handlingar som talar om
vad som hänt med Gabriels häst och
kärra, men sannolikt tog väl mördarna till flykten med Gabriels häst,
kärra och skattkistan.
Gabriels hustru, Britta Kvek, fick
nu besked om vad som hänt. I hemmet
i Teda fanns också sönerna Eric född
1704, 13 år gammal och Olof född
1706, 11 år gammal, samt endast 15
18
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månader gamla dottern Anna Elisa
bet. Om Eric, står skrivet i änkan
Brittas klagobrev … ”intet kan föga
tala och ej sitt förstånd haver”.
Spaningarna efter mördarna förblev resultatlösa och mordet klarades
aldrig upp. Men det blev ändock en
påföljd för Åsunda härad enligt Svea
Hovrätts brev 1720.
Då mördaren icke kan finnas
dömes allmogen i Åsunda härad
att böta 40 mark silvermynt, enligt
Dråpmålsbalken, cap. 25 och 26.
I Uppsala domkapitel finns två bevarade brev som här återges i originalstavning. Det är dels ett från änkan
Britta Kvek och ett från pastorn i
Teda Petrus Lundensius, båda ställda
till ärkebiskopen i Uppsala.
Cirkeln är sluten! (Epilog)

Under slutet av 2018 fick jag en
DNA-träff på Charlotta Medin, vars
far visade sig vara min 4-männing.
Efter att vi fått kontakt fick jag
vetskap om mordet på Gabriel och
att vi är släkt med prästen Gabriel i
direkt nedstigande led 9-10 generationer bort. Det visade sig också att
denna nyfunna släkting lyckats spåra
släkten ytterligare ett par generationer bortom Gabriel till slutet av
1500-talet!
Det är den vid mordet 15 månader gamla dottern Anna Elisabet som
förde Gabriel Cloverus och Britta
Kveks gener vidare till vår släkt
idag.
Jag är född i Breds socken och vi
bor ca en km från platsen där Gabriel
blev mördad för 302 år sedan, så jag
kan med fog säga att cirkeln är sluten. n

Text: Börje Öhrling

X

Högvärdigste fader Hr Doctor
och Archiebiskop Samt högvärdiga fäder Doctores och Consistoriales.
Prästgården d. 20 Sept 1717
Jag kan ej underlåta med mindre
jag uti ödmjukast min andrliga
fäder och förmän skall gifwa tilkänna den mycket sorgerliga och
beklagrliga händelsen, som sig
tilldragit, med min medarbetare uti
Ordet, För detta Cappellanen här
i Theda församling, Myndige och
Wähllärde Hr Gabriel Cloverus som natten emellan d. 14 och
15 sistledne Augusti, ähr på ett
grymt och Barbariskt sätt, när
han på sin rätta resa Mördat och
ihielslagen på Stora Landsvägen
emellan Breds qwarn och Edsberga i Breds Sn. Ej ähr hans fattiga effterlämnade änkia med sina
små barn, öfver den beklagliga
händelsen i sin hiärtans stor sorg
förstäld.
Petrus Lundenius
Pastor i Theda

Högwärdigaste fader Hr Arkibiskop och Högw. Fäder herrar
Ooctorer och Profoss.
Jag kan icke utan största sorg och bedröfliga anklagan andraga, huru som min man för detta Comminister i Theda Sn
hr Gabriel Cloverus år 1717, då han för resa till sin svåger i
Örebro och något att förrätta, blef gry, nämeligen och på ett
mordiskt sätt ganska illa tracterat och tyrannsligen ihjelslagcn vid återresan på Stora Landsvägen något litet ifrån bred
sochnens kyrka, så att ögonen voro sönderslagna, näsbrosket
förfallit, utbolmade, ett stort stycke af hufvudskålen utfallit,
händer och kropp sårat och blonat, och vid 2ra Extra Ordinarie ting sökt att få någon kunskap om baneman har man ej
kunnat honom till denna dagen träffa.
Ty nödsakas jag fattig enkia i djupaste ödmjukhet fly till
högvördigste fadren och höga fäderna som med 3 stycken barn
faderslösa i denna besvärliga tiden dem måst föda af vilka ene
sonen på sitt 17 år och intet kan föga tala och ej sitt förstånd
haver, och där bos lomhörd. De täcktes af högbevislig barmhärtighet mig förhjälpa igenom sin misskundsamhet på något
sätt till understöd för mig och de mina uti min stora bedrövliga sorg och elände, igenom sin höggillande recommendation
till mansbot och skulle jag inte någon ansökning göra där icke
min nöd och trångmål mig därtill tvingade, Gud som alla
nödlidandes bön hörer, han välsignar högvördiga fädren och
högvärdige fädren, och förläna dem sin nåd, och under denna
min ödmjuka begäran att fullborda i hvarpå jag avvaktar en
nådigste Resolution och uti dens högstas gudomliga beskydd
anbefaller och förbliver Högvördigste fädrens och samtliga
högv. fädrens herrar Doct och Proff.
Allra ödjukaste tjänarinna

Källa:
Uppsala domkapitel EV:129
Dom-Capitlets Archiv förvarade Handlingar rörande Theda Församling

Britta Kwek, en högt bedrövad enkia
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Släktforska om soldater!

Soldater är väldokumenterade
och de allra flesta går det att
hitta uppgifter om i andra arkivhandlingar än kyrkböckerna.
Text: Eva Johansson
Den som var indelt soldat deltog i
mönstringar och övningar med jämna mellanrum och dessa mönstringsrullor finns digitaliserade, både av
Riksarkivet och av Arkiv Digital. Du
behöver känna till vilket regemente
eller båtsmanskompani soldaten
hörde till, vilket kan framgå i husförhörslängden, där även rotenumret
ibland är inskrivet. Med hjälp av
detta är det lättare att hitta soldaten
i mönstringsrullorna. Uppgifter om
detta finns också i Grills Statistiskt
sammandrag af svenska indelningsverket, som finns både hos Riksarkivet
och Arkiv Digital.
Bra länkar:

Hans Högmans hemsida:
www.hhogman.se/militaria.htm

Detta är en mycket innehållsrik
hemsida med viktig information om
soldater, regementen och den militära
organisationen.
Centrala soldatregistret:
www.soldatreg.se/sok-soldat/

En sökbar databas med uppgifter om
mängder av indelta soldater. Hittar
du din soldat här kan du som regel få
information om när han antogs som
soldat och när han fick avsked men
andra uppgifter kan också finnas.
Hemsidan har också mycket information om soldater och soldatliv.
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Böcker:

° Soldatforska! av Lars Ericson

Wolke, 2013. En oumbärlig handbok
om allt som rör släktforskning om
soldater, utgiven av Sveriges släktforskarförbund.
° Lars Ericson har också skrivit boken
Svenska knektar, utgiven första
gången 1995. Den handlar om de
indelta soldaterna och den militära
organisationen.
° Skärgårdsflottan, av Hans Norman,
2000. Boken handlar om Flottans
historia och båtsmännen som tjänade
där.
° Indelt soldat och rotebonde, av
Elfrid Kumm, 1949. En äldre bok
liknande Svenska knektar, där för
fattaren går igenom det praktiska
soldatlivet, vilka krav som ställdes,
om soldattorpet med mera.
För flera regementen och båtsmans
kompanier finns egna böcker som i
detalj berättar om dessa.

ANNONS

Författare: Lars
Ericson Wolke
Publiceringsår:
2012.
Förlag: Sveriges
Släktforskarförbund.
Artnr: 204004-1
SBN: 978-9187676-63-5
Sidor: 168
Handbok nr: 4
Pris: AdLibris
bok 378 kr,
Rötter bokhandeln PDF 99 kr
Författare:
Eva Johansson
Publiceringsår:
2017
Förlag: Sveriges
Släktforskar
förbund.
Artnr: 204017
ISBN: 978-9188341-10-5
Sidor: 161
Handbok nr: 16
Inbunden
Pris: 235 kr
(265 kr)

Författare:
Lars Ericson
Utgivningsår:
2004
ISBN: 978918
5057559
Pocket,
330 sidor
Pris: 229 kr

Tips

• Om din soldat dött men du inte hittar

honom i dödboken kan det betyda att
han dött under krigstjänstgöring och
inte begravts i hemsocknen. Döds
dagen kan däremot finnas noterad i
den sista mönstringsrullan.

• På Facebook finns en grupp för den

som forskar om soldater och soldattorp, gruppen heter ”Soldattorp och
indelta soldater”. n

Författare:
Red. Hans
Norman
Utgivningsår:
2000
ISBN: 978918
8930507
Inbunden,
414 sidor
Pris: Slutsåld
på förlag.
(Se Tradera)

Inbjudan till aftonmåltid hos kung Gustav V
Under åren före första världskriget stod försvarsfrågan i
centrum i Sverige. Europa rustade inför ett fruktat storkrig.
Den svenska regeringen var emot en kraftigare rustning,
Förnyelsen av flottan avbröts. Det blev orsaken till en höger
inspirerad demonstration 1914 i Stockholm – bondetåget.
Kungen beslutade att inbjuda vissa utvalda från varje land
skap till en ”aftonmåltid” på slottet. Min farmors bror var en
av de inbjudna.
Text: Kerstin Andersson

O

nsdagen den 19 november 1913

var godsägaren Uno Nyberg på
Långtora gård, mellan Enköping och
Uppsala, ute och jagade tillsammans
med direktören för tidningen Uppsala, John Möllersvärd. Nyberg sa ”vi
lantbrukare borde slå oss samman
och resa upp till kungen och säga att
han kan lita på oss”. Det blev starten
på en politisk lavin som ledde till att
regeringen fälldes.
Den 6 februari 1914 tågade
32.000 bönder från hela Sverige in
på borggården till Kungliga slottet
i Stockholm. Man hade räknat med
att c:a 10.000 lantmän skulle delta
men tre gånger så många anslöt sig!
Det vädjades till allmänheten om
gästfrihet, för nu behövdes det fler
inkvarteringsplatser. Uno Nyberg höll
tal för Sveriges bönder. Kung Gustaf V
tog emot med ett tal och bedyrade att
försvaret borde förstärkas. Kungen
fick regeringen att avgå.
På kvällen den 6 februari bjöds
2300 lantmän på kunglig supé eller
som det stod på inbjudan, en aftonmåltid. En av dem som blev inbjuden
var Oskar Leonard Tibbelin, som var
en av min farmors bröder. Han var
då lantbrukare i Teda socken utanför
Enköping. Han var också engagerad
i en rad olika nämnder och styrelser i
socknen. Därför utsågs han till socknens representant i bondetåget.

Leonard Tibbelin, min farmors
bror, och min farfar Ivar Willen.
Johan Fredrik Tibbelin och Johanna
Augusta Hernriksdotter fick sex barn;
fem söner och en dotter. Deras tredje
son Oscar Leonard Tibbelin föddes
den 18 maj 1876 i Yttergran (C).
Leonard gifte sig den 20 juli 1901
med Hildur Elfrida Björklund, född
den 21 februari 1881, Björksta (U).
Deras familj växte till nio barn.
Leonard övertog 1909 arrendet
av Walla komministergård i Teda
socken. En mark så fylld av sten att
man knappt kunde tro det var åkrar.
Han röjde sten och täckdikade och
efter tre år kunde han börja bruka den
60 tunnland stora gården. För den
här odlingsfliten belönades han 1921
av Åsunda hushållningsnämnd med
en stor buckla. Han hann också med
att vara kommunalt engagerad i bl.a.
fattigvårdsstyrelsen och kyrkorådet.
Leonard köper den 40 tunnland

stora gården Edsberga 9/32, av Albert
Andersson den 10 maj 1937 för
18.000 kr. Flyttlasset går från Teda
till Edsberga i december samma år.
Året därpå flyttar även dottern Viola
och maken Knut till Edsberga med
sina barn Stig, Rolf och Holger. Viola
och Knut tog över skötseln av gården
när inte Leonard orkade längre. Viola
och Knut fick sex barn och än idag
så finns gården kvar i släkten. Nu i
Leonards barnbarnsbarns ägor.
Leonard var först och främst
en framgångsrik bonde men även en
mångsysslare. Han var intresserad av
affärer och redan som barn så målade
han ”tavlor” som han sålde till sin
lärarinna för 5 öre. Han kom att syssla
med hästhandel, drev åkerirörelse
och sålde fastigheter.
Efter att han avlidit den 19 decem
ber 1962 i Bred (C) fann barnbarnen
inbjudan till Konungens aftonmåltid
i hans samlingar. Av en dagboksanteckning framgår att Leonard verkligen deltog vid kungens aftonmåltid. n
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Lennart Klaar, utsedd till årets västeråsare 2017
för sitt engagemang i projektet Vänliga Västerås,
föreläser om Sam Lidman och Djäknebergets
historia före årsmötesförhandlingarna.

Kyrkbacksgården,

Mitt i Västerås ligger Djäkneberget. Här finns cirka 800 namn
och sentenser i ristningar på hällar
och bautastenar, vilka vittnar
om ett sällsamt människoöde.
Sam Lidman föddes som son till
domprosten i Linköping, Sven
Fredrik Lidman och Ebba Margaretha Annerstedt. Han hade elva
syskon, därav åtta bröder. Nästan
alla av dem gick ovanliga och
tragiska öden till mötes. Sam var
en lovande officer när han fick
benet avskjutet av en granat. Han
fick då ändra sin yrkesinriktning
och kom till Västerås läroverk
1861. På gravsten på Linköpings
kyrkogård lät han sätta de trotsiga
och triumferade orden ”Fyrtiosju
lyckliga år på träben”.

Förslag till dagordning

Vid sidan av sin verksamhet som
gymnastiklärare på nuvarande Rudbeckianska gymnasiet ägnade Sam
Lidman sig åt skarpskytteföreningen.
Skarpskyttarna hade sin övningsplats
på Djäkneberget som då var ödemark.
Omkring 1867 påbörjade han det
stora arbetet på Djäkneberget att
med hjälp av skarpskyttarna röja det
oländiga berget från enrisbuskar,
ogräs och sten. Djäkneberget gjordes
om till ett parkområde. Det anlades
dammar, stigar, vägar, utsiktsplatser
och paviljonger. Bautastenar och
obelisker restes och stenytor försågs
med inskriptioner. Tillsammans är
det omkring 800 stycken i olika storlekar. Tobaksfabrikör Axel T. Sundin
förstod Sam Lidman och köpte 1866
berget från egendomen Jakobsberg
och skänkte det till skarpskyttarna.
Arosiana 1-2020
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Kallelse till
årsmöte

Västra Kyrkogatan 8, Wallinsalen

1 Årsmötets öppnande
2 Frågan om stadgeenlig utlysning
av mötet (minst en vecka före mötet)
3 Val av mötesfunktionärer
   a   Ordförande
   b  Sekreterare
   c   Två justerare, tillika rösträknare
4 Fastställande av dagordningen
5 Godkännande av röstlängden
(närvarolistan)
6 Styrelsens verksamhetsberättelse
7 Resultat och balansräkning
8 Revisorernas berättelse
Förslag att årets resultat, jämte ingående
kapitalbehållning, balanseras i ny räkning
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Förslag till budget för år 2020
11 Verksamhetsplan för 2020
12 Styrelsens arvode 2021
13 Val av fem ledamöter för två år
14 Val av ordförande för två år
15 Val av två revisorer för ett år
16 Val av valberedningskommitté två personer
(varav en sammankallande) för ett år
17 Motioner och förslag till årsmötet
18 Medlemsavgift för 2021
19 Övriga frågor
20 Årsmötet avslutas

Verksamhetsberättelse för Västerås Släktforskarklubb 2019
Styrelsen består av: Kerstin Andersson ordförande, Lars Berglöf vice ordförande, Johan Skogby kassör, Monika Wilander sekreterare, ledamöterna Yvonne Skogby, Ingemar Widestig, Sven Olby, Karin Jyrell och Torbjörn Wedholm.
Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden.
Redaktionskommitténs ledamöter: Simeon Andersson redaktör, Sven Olby, Karin Jyrell, Yvonne Skogby och Monika
Wilander var ansvariga för medlemstidningen Arosiana. Redaktionen har haft fyra möten. Arosiana har utkommit
med tre nummer.
Medlemsantal vid årets slut var 431.
Medlemsmöten:
Jan. 23
Medlemsmöte. ”Jordbruksrevolution eller stillsam utveckling” Föredrag av Mats Morell.
Febr. 20
Medlemsmöte. ”Som nybyggare i Kanada” Föredrag av Gunilla Zimmermann.
Mars 27
Årsmöte. Eva Wassén Eriksson Föreläste om ”Faktorer som påverkade Amerikaemigrationen”.
April 24
Medlemsmöte. ”Hus som finns och har funnits i kvarteret Ida” Föredrag av Silva Pettersson.
Maj 15
Nya medlemmar inbjöds till Stadsbiblioteket för en informationskväll.
Maj 22
Medlemsmöte. Vad kan det finnas för band mellan en italiensk sångfågel och min mormor från Rytterne?”
		
Föredrag av Gert Viebke.
Sept. 4
Medlemsmöte. ”Finnar i Västmanland” Föredrag av Gunnar Larsson.
Okt. 16
Medlemsmöte. ”Polisen – då och nu” Föredrag av Jan Ståhl.
Okt. 24
Studiebesök på Västerås polismuseum.
Dec. 4
Nya medlemmar inbjöds till Stadsbiblioteket för en informationskväll.
Öppna aktiviteter:
Jan. 19
Släktforskningens dag, Tema ”Fotografiet och släktforskning”. Skärmutställning. Släktforsknings		
hjälp till besökande. Utställning med saker ur styrelsens privata släktlådor, arkiv och fotoalbum m.m.
Febr. 13
Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek ”De amerikanska nödlandarna i Västerås under andra
		
världskriget” Föredrag av Lars-Göran Dybeck.
Mars 13
Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek ”Aina Wifalk – kuratorn från Västerås och kvinnan
		
bakom utvecklingen av dagens rollator” ett föredrag av Kerstin Rännar.
Maj 18
Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek och Svenska kyrkan. Släktforskning, John Rothlind
		
visade visitationsprotokoll samt föredrag av Joakim Vikström om svenska folkbokföringen.
Aug. 24-25
Släktforskardagar i Borås. Tema ”Kyrkans skatter”.
Sept. 14
Kulturnatten. Vi deltog på Karlsgatan 2. Skärmutställning och släktforskarhjälp.
Sept. 21
Återinvigning av minnessten för avlidna i Spanska sjukan. Samarrangemang med bl.a. Vi i Viksäng
Okt. 2		
Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek “Var Tunakvinnan Sveriges första häxa?” Föredrag
		
av Helena Bure Wijk.
Nov. 9
På Arkivens dag deltog vi på Karlsgatan 2. Tema ”Gömt och glömt”. Skärmutställning och 		
		släktforskningshjälp.
Nov. 20
Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek ”Gräv där du står – att forska om kvarteret där du bor”
		
Föredrag av Silva Pettersson.
Jourhavande släktforskare 13/2, 13/3, 10/4, 2/10 och 20/11. Vi hjälpte allmänheten med släktforskarfrågor.
DNA-café. Lars Berglöf ledde diskussioner vid nio mötestillfällen.
Gunnar Andersson har deltagit i en arbetsgrupp tillsammans med Vi i Viksäng inför återinvigning av minnesstenen.
24 jan. gav Monika Wilander information på Vuxenskolan om vår förening.
14 juni deltog Kerstin Andersson på Stadsbiblioteket för planering om släktforskarplatsen.
23 aug. Släktforskarförbundets årsstämma i Borås. Ombud var Lars Berglöf och Johan Skogby.
4 sept. deltog Kerstin Andersson i informationsmöte om Västerås Stads Föreningsstöd.
21 sept. deltog Sven Olby och Gunnar Andersson på Viksäng vid återinvigningen minnesstenen.
26 okt. höll Lars Berglöf introduktion på Stadsbiblioteket om släktforskning för en herrklubb.
DIS Mac-fadder är Sven Olby.
Hemsidan, http://arosiana.se, administreras av Gunnar Andersson.
Styrelsen tackar för, det gångna året.

Kerstin Andersson
Lars Berglöf
Johan Skogby

Monika Wilander
Sven Olby
Ingemar Widestig

Yvonne Skogby
Karin Jyrell
Torbjörn Wedholm
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Avs: VÄSTERÅS SLÄKTFORSKARKLUBB
Kerstin Andersson
Urox vägen 8, 722 31 Västerås

B

PORTO BETALT

OSORTERAD
SÄNDNING

Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 8

Program Västerås Släktforskarklubb

Onsdagen den 26/2 kl. 18
Lykttändaren
Anmälan senast den 16/2 till
Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08
eller karin.jyrell@gmail.com

Fader okänd
Calle Lindström ger en föreläsningen som belyser frågan runt
oäkta barn, socialt, juridiskt och vilka källor man kan söka i.
Vidare ges en historisk tillbakablick.

Onsdagen den 11/3 kl. 18
Wallinsalen
Anmälan senast 1/3 till Karin
Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller
karin.jyrell@gmail.com

Årsmöte. Före årsmötet föreläsning av Lennart Klaar
Sam Lidman och Djäknebergets historia. Sam Lidman kom 1863
till Västerås och blev en viktig person som skapare av Djäkneberget.
Klubben bjuder på kaffe/te och smörgås, men beställs i förväg vid anmälan.

Onsdagen den 15/4 kl. 18
Lykttändaren
Anmälan senast 5/4 till
Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08
eller karin.jyrell@gmail.com

Från Gravvalvsvarligt till dödskul
Lennart Palm letar sig ner i gravvalv och dokumenterar gamla
gömda och glömda kistor. Han berättar många roliga episoder.

Onsdagen den 13/5 kl. 18
Lykttändaren
Anmälan senast 4/5 till Karin
Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller
karin.jyrell@gmail.com

Missionären Alma Björk
Gert Viebke berättar om Alma; hennes möte med Lewi Petrus,
sjuksköterskeutbildning, tre resor till Afrika som missionär och
hennes sista tid vid Bondebacken.

Information och anmälan
Torsdagarna den 27/2, 26/3
och 16/4 kl. 17-18.45
till Lars Berglöf
tfn. 070-865 43 87 eller
adm.arosiana@gmail.com

Lördag-söndag 22-23/8
Arena Skövde, Egnells väg 1
Hemsida: sfd 2020.se

Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.

-café
Träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter av DNAsläktforskning.

Släktforskardagarna i Skövde
Årets tema är Från viking till soldat.
Utställningar och föreläsningar.
Arrangeras av Skövde släktforskarförening

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna den 18/3 och 22/4 kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning). Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag,
dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden.
Den 22/4 kl. 18-19.30 Föredrag i fackavdelningen av arkivarie Johan Andersson berättar om sin
Den 22/4 om
kl. 18-19.30
Föredrag
fackavdelningen
av arkivarie
Andersson
berättar om sin
forskning
värdshuset
Klippan,i en
tidigare samlingspunkt
förJohan
nöjeslystna
västeråsare.
forskning
om värdshuset
Klippan, en tidigare samlingspunkt för nöjeslystna västeråsare.
Arr:
Västerås stadsbibliotek
och Västerås släktforskarklubb.
Arr: Västerås stadsbibliotek och Västerås släktforskarklubb.
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