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Snyltgästen ?
Studera den stora bilden från årsmötet på sidan
12 i förra numret av Arosiana. Här har vi rivit ut
ett parti ur den bilden. Visst hade du redan upptäckt Kajsa Anka?
OMSLAGSBILD: Drottning Kristina.

E-post: arosiana-vsfk@telia.com

E-post:
Swish:arosiana-vsfk@telia.com
123 088 19 87
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: 405.
Ansvarig utgivare: Kerstin Andersson.

Kerstin Andersson
Släktforskardagarna flyttas varje år
för att öka möjligheten för besökare
ta sig dit. I år var det i Borås, nästa
år blir Skövde värd för släktforskar
dagarna och 2021 är det Göteborgs tur.
På årsstämman representerades vår
förening av Lars Berglöf och Johan
Skogby. Stämman hölls i Caroli kyrka dit ombud från 78 föreningar av
förbundets 163 medlemsföreningar
infunnit sig.
I Rötterbokhandeln finns flera
nya handböcker. Några av dem är
”Släktforska i städer” av Bo Lindvall
och Claes Westling, ”Släktforska utanför Norden” av Thomas Fürth och
”Kom igång med din släktforskning”
av Eva Johansson.
Höstens aktiviteter avslutades
med ett studiebesök på Västerås
polismuseum – ett uppskattat besök.
Om intresse finns kan vi göra ännu
ett studiebesök i vår. Anmäl dig till
Karin Jyrell redan nu!
Nu har det blivit mycket enklare
att hitta uppgifter om när personer
föddes i Västmanlands län. Arkiv
Digital har uppdaterat registret Födda i delar av Sverige för åren 18001840. Totalt innehåller det här registret
2.9 miljoner poster. De uppgifter
som finns med är födelsedatum, dopdatum, barnets namn, födelseplats,
födelseförsamling och föräldrarnas
namn och titlar/yrken. Du ser också
källan och kan gå till originalbilden.
I december stänger Bygdeband
tillfälligt ner för att överföra det
gamla materialet till en ny portal.
Syftet är att förbättra för föreningarna
och de som besöker webbplatsen.
Den 15 mars öppnas Bygdeband åter
för besökare – och då via Hembygd.se.
Riksarkivet har drabbats av stora utgifter och har ett underskott på
58 milj. kronor. Orsakerna är flera,
bl.a. Krigsarkivets flytt från Östermalm till Arninge och en föråldrad
IT-verksamhet som måste utvecklas.
Kärnverksamheten dras ner och personal som bedriver arkivförvarande

verksamhet ”bantas”. Det kommer
att ta längre tid när vi beställer material eller kopior från Riksarkivet.
Landsarkivet i Lund drabbas hårt av
minskad personalstyrka. Databasen
DDSS (Demografisk Databas Södra
Sverige), vars huvudman är Landsarkivet i Lund, läggs i malpåse på
obestämd tid. DDSS har varit en bra
databas för de som släktforskar i
södra Sverige.
År 1753 byttes den julianska
kalendern till den gregorianska (efter mer än 50 års betänketid) för att
undvika hänvisning till påvar. Elva
dagar ströks ur almanackan och den
17 februari följdes direkt av den
1 mars. Har du i din forskning någon
händelse mellan den 18 februari
och 1 mars det året bör du göra en
kontroll av datum! De datumen
existerar nämligen inte.
På Filmarkivet.se kan du fritt ta
del av ett par tusen filmer från 1897
fram till våra dagar. Här finns dokumentär-, journal-, reklam-, barn- och
spelfilmer. Du kan söka efter kända
namn som Greta Garbo, Ingmar
Bergman för att nämna några.
Bankerna tar inte emot kontanter
som tidigare. Därför har föreningen
nu ordnat med ett Swish-konto: 1230881987. Betala gärna kaffet på våra
medlemsmöten med Swish!
Västerås Släktforskarklubb
söker också personer som vill hjälpa
oss när vi har jourhavande släktforskare, Arkivens dag, och Kulturnatten. Det är både intressant, stimulerande och lärorikt att ta itu med
andras släktforskarfrågor.
Slutligen vill jag påminna om att
om du har ändrat adress så meddela
klubben det!
Jag vill tacka för det här året och

önskar dig en fin julhelg.

Forum
E tt ord från redaktören

På tal om den famösa snyltgästen
(sid. 2) – hennes man är inte mycket
bättre, han! Se den övre, stora bilden
på sidan 12 i nr 2-2015. (Du kan läsa
tidigare nummer på vår hemsida under
Arosiana > Arosiana Arkiv.) Vi får nog
hålla ett öga på familjen Anka!

Joakim, Farmor, Kalle, Kajsa, Alexander
Lukas, Tjatte, Knatte och Fnatte Anka.

Nya medlemmar

hälsas välkomna

Tommy Englund
Rosenborg 1, Västerås
Solveig Engström		
Gideonsbergsgatan 5 B, Västerås
Anders Hasselrot
Engsö slott 2, Västerås
Kenneth Holmstedt		
Floragatan 13 A, Västerås
Eva Johansson
Knotavägen 2,Västerås
Bibbi och Ove Lundvall
Bernsborgsstigen 37, Västerås
Elionor Löfstaf
Emausgatan 45 D, Västerås
Roland Sturk		
Regattagatan 55 A, Västerås
Anna Maria Winqvist
Gustavsgatan 31, Västerås
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ERIK
HAHR
– HANS FAMILJ OCH YRKESLIV
Text: Jan-Åke Alkeblad

Erik Mauritz, stadsarki
tekt i Västerås, född
7 december* 1869 på
Ekeby gård, död 12 okto
ber 1944 i Stockholm.
Gift 24 juni 1906 i Stock
holm med Clara Emlia
Rossander, född
19 november 1871
i Stockholm, död 21
november 1909.

T

idigt visar Erik att han har goda
anlag för teckning. Säkert är det
anlag från modern Hilma, som var
konstnärligt lagd. Inledningen på
skolgången i Västerås blev besvärlig
dels på grund av hög sjukfrånvaro,
dels svårigheter med vissa skolämnen.
Han avbryter sina studier vid Högre
Allmänna läroverket efter ett och
ett halvt läsår för att fortsätta med
privata studier.
Vändpunkten kommer under år 1884
då Erik vistas en längre tid hos sin
morbror komminister W F Ljung,
Tunaberg socken i Södermanland.
Där får han privatundervisning i
svenska med tyngdpunkt på rättstavning. Något år senare börjar Erik
studera vid en internatskola i Kasby.
Erik skriver in sig vid Tekniska
afton- och söndagsskolan i Stockholm Skolan är en föregångare till
Konstfack.
Eriks studier är inriktade på
att bli dekorationsmålare och
konsthantverkare. Han fortsätter på
skolans högre konstindustriella avdelning mellan 1988-1891. Rektorn vid
skolan är arkitekten Victor Adler,
*Själv räknade Erik Hahr den 17 december som sin födelsedag.
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Erik Hahr bodde aldrig som
stadsarkitekt i
Västerås. Han
pendlade
mellan jobbet
och bostaden i
Stockholm.

Stadshotellet (ovan).
Fryxellska skolan (under).

som i början 1900- talet ritade Djäknebergsskolan och de första ritningarna
på Turbinhuset i Västerås. Erik kommer i kontakt med dekorations
målaren Carl Grabow i Stockholm.
Hos honom får han på allvar visa sin
konstnärliga förmåga. Han arbetar
hos Grabow på sommarlov och annan
ledighet, arbetet består av dekorationer av teatrar och andra offentliga
rum.
I maj 1891 avslutar Erik sina
studier vid Tekniska skolan, han
är nu utbildad arkitekt och dekorationsmålare. Han har flyttat in till
Stockholm och bor till att börja med
hos släktingar. Vid folkräkningen 31
december 1900 bor Erik tillsammans
med syskonen Klara, Mattis och Carl
Gustaf i en lägenhet på Tjärhovsgatan
söder om Katarina kyrka.
Arkitekt Agi Lindegren anställer
Erik som ritbiträde på sitt kontor i
Stockholm. Erik avbryter inte helt
sitt intresse för konstnärligt måleri.
Under tiden hos Lindegren fortsätter
han utbilda sig genom Konstnärs
förbundets målarskola där han bl.a.
har Zorn som lärare.

På våren 1893 inleder Erik Hahr
en studieresa i Europa. Resan inleds
i Tyskland där han bl.a. besöker
kyrkor och museer i Berlin och München. Försommaren och sommaren
tillbringar han i Italien med besök i
Rom, Florens, Bologna och Venedig.
I september far han till Frankrike.
Där tillbringar han större delen av
1894. Erik Hahr inspirerades av ett
franskt lantslott med torn i Loiredalen. Han är nu helt inställd på att bli
konstnär och han umgås större delen
av året med konstnärer i Paris I början av februari 1894 får Erik via brev
från sin mor budskap om att brodern
Axel är död.
När Erik kommer hem från Europa
resan återupptar han sina arbetsuppgifter hos Agi Lindegren men
övergår efter kort tid till arkitekten
Fredrik Lilljekvists kontor. Där får
han medverka i restaureringen av
Gripsholms slott. Han är Liljekvists
biträdande arkitekt vid rekonstruk
tionen av Gamla stan vid Konst- och
Industriutställningen i Stockholm
1897. Arbetet kring utställningen
blir en stor framgång för Erik och

arkitektyrket blir nu Eriks främsta
intresse. Efter utställningen öppnar
han ett eget arkitektkontor på Karla
vägen 25 i Stockholm. I Västerås,
Eriks hemstad, får han 1898 bl.a.
uppdraget att rita den kombinerade
polis- och brandstationen.
Vid promenader på Mariaberget
invid föräldrahemmet funderar han
på hur det skulle kunna omdanas. År
1900 får han uppdraget att rita den
nya elementarskolan för flickar på
Mariaberget. Den invigs 8 september
1902. I början av 1900-talet får han
uppdraget att rita Västerås Stadshotell.
1906 gifter sig Erik med Clara
Rossander och den 30 augusti 1907
föder Clara en dotter Clara Vendela
Ingegerd. Lyckan för de tre blir
kortvarig, ty hustrun Clara avlider i
tuberkulos den 21 november 1909.
1909 blir Erik Hahr tillförordnad
stadsarkitekt i Västerås. Han blir den
förste stadsarkitekten i Västerås och
tjänstgör vid kommunen två dagar i
veckan. Övrig tid arbetar Erik i sitt
egna företag. Erik pendlar mellan
Stockholm och Västerås. Han blir
aldrig västeråsare utan driver sitt
företag, Arkitektfirman Erik Mauritz
Hahr, från bostad på Karlavägen 25 i
Stockholm. För att klara sitt privatliv
som ensamstående förälder anställer
han Ida Wiberg som hushållerska
och Maria Hellberg som kokerska.
De båda blir kvar hos Ingegerd och
Erik fram till Eriks död.
Hemmet på Hållgatan är i många
år träffpunkten för familjen Hahr.
Pappa Robert bor kvar på Hållgatan
till sin död 1923.
Erik har fått en bra start på sin
verksamhet som stadsarkitekt i Västerås och som ASEAs egen arkitekt
och efter att han ritat Ångkraftverket
med personalbostäder även som
Vattenfalls egen arkitekt.

Den kombinerade polis- och brand
stationen, sedd från Stora torget.

Det blir många projekt genom
åren, främst i Västerås. I boken Erik
Hahr – Arkitekten som formade Västerås
redovisas hans olika byggnadsprojekt.
Hans hus är alltid i takt med tiden
– från det sena 1800- talets nationalromantik, via jugend och 1920-talsklassicim till 1930- och 1940-talets
funktionalism.
1935 börjar Erik Hahr renovera
sin lägenhet med kontor på Karlavägen. Del av kontoret görs om till salong. Där träffas syskonskaran. Han
slutar som stadsarkitekt vid Västerås
kommun på samma sätt som han
börjat sina uppdrag åt kommunen;
Med att rita en ny brandstation på
Kopparbergsvägen. För Asea ritade
han första byggnaden 1898 ”Aseas
egna Folkets hus”, och han avslutar
med att rita Norekontoret som uppförs ett par år efter hans död 1944.
Erik Hahr och hans hustru Clara med
dottern Ingegerd vilar i familjegraven
på Östra kyrkogården i Västerås.

1906 gifter sig Erik med Clara
Rossander.

Ingegerd tecknad av Olga Milles, 1928.

Avskedssupé med från vänster redaktör
Anders Pers, ingenjör Carl Henning,
måleriföreståndare Lundkvist, Erik och
borgmästare Torvald Bergquist.
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Syskonen

Föräldrarna

Robert och Hilma

från Västergötland,
han blir förste lärare
vid den nystartade
lantbruksskolan på
Claestorp utanför
Skövde. Där blir
han kvar till april
1865, då han tillträder en tjänst som
länsagronom vid
Hushållningssällskapet i Västmanlands län.
Den 21 februari
1867 gifter de sig
och bosätter sig
på gården Ekeby,
Dingtuna socken,
en mil väster om
Västerås. 1868
föder Hilma deras
första barn, August,
och året efter föds
Erik Mauritz. I takt
med att familjen
växer behöver Hilma
och Robert en större
bostad och söker
sig nu till Västerås.
1976 på hösten flyttar familjen in till
Västerås, till Berget (Mariaberget).
Adressen blir senare känd som
Hållgatan 5 (kvarteret Neta). Säkert
var det ett av de sista exemplen i
staden på en med lantbruk förenad
bosättning i Västerås. Erik arrenderar
gården Fors i Tortuna i närheten av
Tillberga. Hemmet på Hållgatan
kom i många år att bli en gemensam
samlingsplats för familjen.
På hösten 1877 knackade en yngling på dörren hos Robert och Hilma
och frågar om det finns plats för
honom i deras hem. Han berättade
att han heter August, är uppväxt i
Stockholm och är 14 år. Robert och
Hilma adopterar pojken.

Adolf Robert August, länsagronom,
född 15 september 1835 i Stock
holm, död 10 juni 1923. Gift 21
februari 1867 i Stockholm med
Ragnhild Hilma Ljung, född 12
juli 1840 på Långlid, Frustuna, Ny
köping, död 10 maj 1899, dotter
till sergeanten vid Södermanlands
regemente, sedermera konsistorie
vaktmästaren Gustaf Ljung och
Emilia Bogman, fosterdotter till
grosshandlaren Erik Elias Lindström
och Hanna Sofia Wahlström.

I

september 1863 är Robert Hahr
klar med sin agronomexamen.
Han söker ett antal tjänster vid
lantbruksskolor runt om i landet.
Hilma berättar om sitt liv hos fosterföräldrarna Lindström, hur strängt
hon behandlas som en piga. Så när
Robert får tjänsten som förste lärare
vid nyinrättade lantbruksskolan i
Luleå vill han att Hilma följer med
honom dit.
En dag när grosshandlare Lindström och Roberts far möts på Storbron i Stockholm uppstår en häftig
dispyt mellan herrarna angående
ungdomarnas planer. Någon flytt
tillsammans till Luleå blir det inte.
Nu antar han istället ett erbjudande
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Axel (eg. Robert
August) adopterad
Agronom, förvaltare på Tidö Slott,
Västmanlands län, född 4 januari
1863 i Stockholm, död 9 januari
1894 i Stockholm.

Axel kommer väl tillrätta i sin
nya familj och är till stor hjälp
för Robert med djuren och andra
lantbrukssysslor. Efter några år
kommer han in på lantbrukshögskolan
i Ultuna som frielev. När Axel har
klarat av sin utbildning får han plats
som inspektor på Tidö slott utanför
Västerås, som då ägdes av familjen
Treschow. 1890 köptes slottet av
familjen Carl-David von Schinkel.
Axels hem på Tidö kom att bli en
träffpunkt för barnen på slottet
och syskonen Hahr. Under en resa
till Stockholm i början av år 1894
drabbas Axel av blindtarmsinflammation som leder till att han dör den
9 januari.

August
August, professor i konsthistoria
vid Uppsala Universitet, född 29
oktober 1868 på Ekeby, Dingtuna,
Västmanlands län, död 21 maj
1947 i Uppsala, gift 16 januari 1904
i Kristinehamn med Hilma Elisa
beth Larsson, född 7 oktober 1880
Karlskoga, Örebro län, död 12 au
gusti 1965, Jönköpings län, dotter
till disponenten Josef Larsson och
Hilma Maria Sofia Mogren.

Ebba Anna Elisabeth,
född 27 februari 1873 på
Ekeby gård, död 8 febru
ari 1936 i Västerås, gift
8 januari 1900 i Västerås
med järnhandlare John
Axel Hygrell, född 10
december 1873 i Västerås
död 26 april 1957.

August inleder 1888 sina studier vid
den juridiska fakulteten i Uppsala.
Efter någon termins studier i nationalekonomi slutar de juridiska studierna
och han blir elev till professorn i
estetik, Carl Rupert Nyblom och han
blir nu studiekamrat och vän med
Erik Axel Karlfeldt. August beger
sig 1892 på studieresa till Berlin,
Dresden, München samt Wien och
han återkommer på våren 1893. Han
har då drabbats av en nervsjukdom
som kräver en långvarig läkarvård.
Först 1895 är han återställd och kan
fortsätta sina studier. 1904 gifter han
sig med Elisabet Larsson. De får två
barn tillsammans, Elsa och Henrik.
1917 utnämns han till professor i
konsthistoria och konstteori vid
Uppsala universitet.
Sonen Henrik blev en av pion
järerna inom svensk radio och TV.
Han var den svenska televisionens
förste chef. Han var också VD och
generalsekreterare för Europeiska
Radiounionen – inklusive Euro
visionen. n

Hilma Clara Maria - Clary
Konstnär, född 9 juni 1871 och död
1965 på Ekeby gård, bosatt en tid i
London.

Gerda Elisabeth,
Född 19 november 1876
i Västerås, död 8 novem
ber 1939 i Stockholm, gift 1 mars
1904 i Västerås med arkitekten Carl
Hjalmar Valentin Molin, född 23
februari 1868 i Stockholm, död 4
mars 1954 i Gryt.

Läs mera om kända byggnader i Västerås
som Erik Hahr ritade 1898-1944 i Arosiana
nr 3-2015 av Sven Olby.
Om släkten Hygrell kan du läsa i Arosiana
nr 2-2015 av Barbro Stålheim.

Julia Matilda– Mattis,
Konstnär född 6 februari 1879 i
Västerås, död 7 maj 1951 i Gävle,
gift 7 oktober 1905 i Västerås med
majoren Oscar Petrus Grundell,
född 23 oktober 1872 i Hovra,
Färila, Gävleborgs län, död 15 maj
1961, Gävle.

Carl Gustaf Valdemar
Med. doktor, född 14 november
1881 i Västerås, död 28 juni 1934 i
London.

Ingrid Margareta – Greta
Ingrid Margareta Greta, född 29
december 1883, Västerås, död 4
februari 1981 i Danderyd, gift 4
mars 1911 i Stockholm med över
ingenjör Tryggve Gustaf Lars
Hökerberg, född 14 oktober 1884
i Stockholm, död 19 februari 1960,
Danderyd.

Jan-Åke Alkeblad, som tillsammans med
Anders Lif och Ylva Öhlander, har skrivit
boken Erik Hahr – Arkitekten som
ritade Västerås.
E-post: janake01@gmail.com

Syskonen fotograferade 1935.
Stående från vänster: Erik, Anna och August. Sittandes från vänster:
Gerda, Clara, Mattis och Greta.
(Saknas i bilden: Axel och Gustaf (de avled 1894 respektive 1931).
Arosiana 3-2019
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Text: RoseMarie Sjöberg

Boktips

Ny bok av RoseMarie Sjöberg: Odon

En historisk roman med parallella händelser som så småningom
flätas ihop. En roman med dokumentära inslag och om sökande,
längtan, kärlek och svek.
Jag är äntligen på väg för att söka efter dig. Allt har
varit gåtfullt och ovisst när det gäller din person. Varför
jag till varje pris vill veta vem du är vet jag inte riktigt.
Du har av någon anledning blivit mitt huvudintresse.
Ibland känns det som om du går vid min sida. Petar på
mig, driver på i en bestämd riktning. Så känner jag. Och
det blir värre med åren. Du lämnar mig inte ifred. Det
har gått så långt att jag pratar med dig. Frågar dig om
råd. Och jag får svar. Vi inleder ett samtal. Tror jag i
alla fall.
Till en början visste jag inte ditt namn. Det var något
hemligt över dig, något som inte skulle komma fram. Du
skulle inte finnas över huvud taget, var den känsla jag
hade.
– Gå till arkiven, sa du.
Du sa det bestämt och jag tog mig i kragen, rattade bilen
till Uppsala och landsarkivet en dag i november. Vädret
var perfekt. Ingen sol men grådisigt. Som gjort för att
kura inomhus och i ett arkiv. Jag ser mig vilset omkring,
tar mod till mig och frågar mig fram. Vid läsapparaterna
sitter forskare som är helt inne i sina världar. Ingen tar
notis om mig. Det är tyst och nästan andaktsfullt.
Det är inte lätt att få tag på dig eftersom du byter namn
av någon anledning. När jag äntligen får se ditt namn
börjar de formade strecken skapa dig. Du blir någon.
Men vem?
Du sitter bredvid mig och är tyst, låter mig leta. Din
tystnad betyder något. Men vad?

D

et började med Clara, äldsta dotter till
August och Matilda. Men det var Clara som
manade på mig och varje ny uppgift jag fick
om familjen blev så småningom en historia
som också var min egen och som jag ville berätta och
sprida. Det har tagit några år och i den sökande processen levde jag bokstavligen med familjen. Bitvis var jag
installerad i 1800- talets atmosfär. Att skriva blev ett
måste och jag kunde i den nutida politiska debatten ana
en stor okunnighet om hur majoriteten av det svenska
folket har överlevt. Jag förundrades över hur detta folk
orkade. Och min beundran växte. De blev mina hjältar
och om dem ville jag skriva. Om ett storartat folk som

aldrig fick uppleva sig värdefulla och respekterade. Min
beundran för detta folk är stor och jag vet inte om någon
kommer att läsa min historia. Clara fick mig att föra
hennes och familjens talan i ”Efter herrarnas behag” som
är en historisk roman om det osynliga folket utan röst.
I ”Odon” som är min senaste roman fortsätter berättelsen om Matilda och Gustav.
Var finns hemhörigheten? När blir det inre och yttre
i ett samspel som leder till att sökandet i livet finner en
mening? Finns kärleken och hur svarar den på ett tilltal?
Gustav har sedan barnsben varit i ett ständigt uppbrott.
Som barn är han en flyttfågel som aldrig återkommer till
samma plats. Denna tillvaro fortsätter även som vuxen,
och då går hans färd till olika länder. Några gånger är
han nära att stanna upp men drivkraften manar honom
vidare. Äktenskapet i Viborg slutar tragiskt eftersom
han inte kunde finna ro. Andra kvinnor finns men när de
kommer för nära viker han undan. Först när han passerat
medelåldern går han iland för alltid. Andra världskriget
bryter ut. Gustav är överårig och mobiliseringen behöver
inte sådana som han.
Han har haft en längtan och det till orten där modern
levde de sista åren och det är där han går i land. Äntligen
börjar hans rotsystem fästa i en liten by vid Dalälven.
Byn verkar sovande men under ytan härjar ouppklarade
konflikter och hemligheter. Vid Djupsjö kommer Gustav
nära sig själv. Sjön drar honom till sig men varningar om
vad som hänt och händer vid sjön når honom. Något som
han viftar bort och inte vill kännas vid. Vid sjön finns en
dragningskraft och där händer märkliga saker som ska
påverka Gustav för resten av livet.
Efter en tid får han ett brev från Matilda, mormodern
som han inte träffat sedan barnsben. Hon är över nittio år
och vill träffa honom. Han blir förskräckt eftersom han
trodde att hon var död. När han besöker henne får han en
berättelse som ger svar på många frågor utom en och det
är en fråga som plågat honom sedan barndomen.
Matilda har kämpat i det lilla för en förändring och
framförallt ett rättvisare samhälle. Hon gör vad hon kan
för att få kvinnor och män att kämpa för rösträtten, något
hon ofta får lida för i de egna leden. Att ge upp finns inte
i hennes värld. n

Möt RoseMarie Sjöberg onsdagen den 22 januari 2020 på vårt medlemsmöte.
Då berättar hon om sina böcker. RoseMarie är medlem i släktforskarklubben och vi har
tidigare, i nr 2-2016, beättat om en annan av hennes böcker; Efter herrarnas behag.
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Varför släktforskar du?
Helena Bure Wijk

Hur kommer det sig att du började släktforska?

Har du stött på något problem i
din forskning?

Jag ville så gärna veta mer om min
släkt, varifrån mina anmödrar- och
fäder kommit och hur de hade levt
sina liv.

Min morfar föddes 1901 med anteckningen ”fader okänd” i födelse
boken. Även morfars mors far är
okänd och de där ”luckorna” i form
av okända pappor har sysselsatt
mig de senaste trettio åren. Men jag
hoppas nu att DNA-släktforskning
ska hjälpa till att lösa gåtorna.

Var kommer dina förfäder ifrån?

Min mammas släkt kommer mestadels från Uppland och Östergötland.
Där finns bland annat fransktalande
valloner och tyska smeder långt tillbaka. Genom DNA-test som mamma
och jag har gjort på senare tid har vi
fått veta att mamma även har släktgrenar som kommer från Västmanland, Värmland och Norrland.
Pappas släkt kommer från Jämtland,
Ångermanland, Stockholms skärgård, Blekinge och Norge.
Vad intresserar du dig för inom
släktforskningen?

Genom släktforskningen får jag
möjlighet att lära känna dem som
var här före mig. I alla fall lite grann.
När man släktforskar är det inte
alltid så lätt att hitta information i
kyrkböckerna om de enkla männis
korna och därför kan en liten notis i
en kyrkbok upplevas som en skatt,
om man hittar den. Jag minns när jag
hittade husgrunden till det torp där
min mammas farmor hade bott hela
sitt liv. Intill det som en gång varit
spisen låg några blå porslinsskärvor
som en gång varit hennes kaffekopp.
Och i en grop intill husgrunden
hittade jag tre par svarta kängor och
några hostmedicin-flaskor. För mig
kändes det som om jag hade hittat en
dyrbar skatt. Jag fick en liten, liten
inblick i Charlottas liv. Det är nog
det som intresserar mig. Att hitta de
där små ”skärvorna” som låter mig
få lära känna förfäderna och -mödrarna lite grann.

Ditt bästa tips till andra släktforskare?

Har du upptäckt något ovanligt/
spännande i din släkt?

Min släkt består av strävsamma och
enkla människor. Många torpare,
lantarbetare och soldater har jag
hittat i forskningen. Därför kändes
det främmande när jag hittade hela
kungahus i släkten längre tillbaka.
När vi släktforskar och lyckas ta oss
tillbaka långt i tiden så kommer vi
alla att hitta adel. Och när man väl
har hittat en ”adelsgube” så hittar
man många.
Vikingar har jag också hittat på
flera grenar.
På 90-talet hittade jag en anmoder
som avrättats som häxa i Torsåker,
Ångermanland på 1600-talet. Jag
forskade vidare och hittade ytterligare
tre släktingar som halshöggs och
brändes på bål. Jag började forska
om kvinnorna och häxprocesserna
och nu har jag hittat fler än sextio
släktingar som dömdes för trolldom
och halshöggs 1675.

Fråga dina nära och kära om släkten
i stort som smått. Jag gjorde misstaget
att inte fråga mina morföräldrar när
de fortfarande fanns hos oss, av oro
för att mina frågor kanske skulle
göra dem upprörda. Det ångrar jag
djupt.
Dokumentera berättelser och
eventuella släktskrönor. Skriv ned
vilka personer som finns på gamla
fotografier, när bilderna togs och var
de togs.
Var inte rädd för att be om hjälp.
Ta kontakt med andra släktforskare
genom släktforskningsföreningar och
forum på internet.
Ett DNA-test kan hjälpa dig att
verifiera din pappersforskning, få
nya släktingar och eventuellt lösa
släktgåtor med okända fäder.
Du läste väl Helena Bure Wijks
artikel om Dora Emerentia
Rödlund i Arosiana nr 1-2016,
sidan 18?
Efter hennes död fick Helena
ärva en opublicerad diktsamling som Dora skrivit under sin
livstid. Hennes texter väckte
nyfikenhet och fick Helena att
börja släktforska.
Läs också Arosiana nr 1-2018,
sidan 9, om häxan Elisabeth!
Arosiana 3-2019
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Återinvigning av minnesstenen på Viksäng
Under årtionden har minnesstenen efter Spanska sjukans offer fått
förfalla. Men den 21 september återinvigdes minnesstenen. Huvud
attraktionen var friluftsteatern, där vi fick veta mer om Sverige under
åren kring när spanska sjukan härjade.
Landshövding Minoo Akhtarzand talade innan en kransnedläggning och
avtäckning av de nya plaketterna. Andra talare var kommunfullmäktiges
ordförande Lars Kallsäby, kommunalrådet Markus Lindgren och överste
Robert Nylèn från Luftstridsskolan (LSS). Västerås Släktforskarklubb
var medarrangör.

Text: Maria Olby, foto Sven Olby.

Lördagen den 21 september, en
vacker sensommardag, samlades en
stor mängd viksängsbor och även
folk från andra delar av stan. Det var
hundra år sedan spanska sjukan härjade runt om i världen och då över
50 miljoner människor dog. Även
Västerås och regementet I18 drabbades. 96 personer dog, både militärer
och sjukvårdspersonal.
Det började med samling utanför
Viksängs centrum där Anette Wennerström från kulturföreningen Vi i
Viksäng höll ett välkomsttal. Sedan
spelades första delen av en vandrande teater upp. Scenen var sjuksalen
på regementet med sköterskor och
värnpliktiga i tidstypisk klädsel. Skådespelarna kom huvudsakligen från
Viksäng och alla var amatörer, men
de gjorde ett mycket bra framförande.
Sedan vandrade både publik och
skådespelare vidare till Potatis-Maja
(Margareta Henriksson), som berättade om matbristen under första
världskriget och om hur värdefull
potatisen var då.

Nästa anhalt var ett gäng damer som
propagerade för kvinnlig rösträtt
med både tal och sång. Vi vandrade
vidare och fick se vad kvinnor mest
sysslade med för hundra år sedan,
mycket tvätt och andra hushållssysslor.
Därefter var det dags för återinvigningen av den stora sten, som tidigare haft plaketter med namnen på alla
avlidna vid regementet. Plaketterna
var i koppar och samtliga hade stulits. Nu hade man i stället gjort nya i
mässing. Vår landshövding, Minoo
Akhtarzand, höll invigningstalet.
Därefter talade kommunfullmäktiges
ordförande Lars Kallsäby, kulturnämndens ordförande Markus Lindgren och sist överste Robert Nylén.
Det blev en tyst minut för att minnas
vad som hände och efter den lade
man en vacker krans på stenen och
de fyra nya plaketterna avtäcktes.
Vår medlem Gunnar Andersson har
medverkat med en del släktforskning
om de avlidna.

Läs mera och se bildspel:
www.spanskasjukan.se
10
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Plakett med namnen på avlidna civilpersoner.
Ovan: Demonstranter.
Under: Potatis-Maja.

Närmare 200 personer var samlade för att
minnas de människor som dog under span
ska sjukans härjningar, och speciellt då alla
västeråsare. Det var det som högtidlighölls
när minnesstenen fick nya plaketter.

Plakett med
namnen
på avlidna
soldater
från 1:a
bataljonen.

Kransnedläggning vid monumentet
på Viksäng. Foto: Annica Ljungström.
Kulturnämndens ordförande Markus
Lindgren, Kommunfullmäktiges
ordförande Lars Kallsäby,
Landshövding Minoo Akhtarzand.
Överste Robert Nylén och
Landshövding Minoo Akhtarzand
Under: Spelet börjar.
Prästen Lars Eliasson hos tvätterskor.
Björn Jonsson, invigningstalare
Anette Wennersten och Gunnar
Andersson (till höger).

Arosiana 3-2019
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Bild

sidan

Gunnar Andersson och Nils Almgren. Foto: Sven Olby

Lennart Klaar från föreningen Vänliga Västerås
under guidning på Djäkneberget i Sam Lidmans
spår. Lennart berättar om Djäknebergets stenar på
årsmötet. Se även programmet.
Foto: Kerstin Andersson

Årsmöte
Västerås släktforskarklubb
kallar till årsmöte
onsdag den 11 mars kl. 18
på Kyrkbacksgården.

Anders Hådell och Lars Berglöf. Foto: Sven Olby

Se programmet, sidan 24!
Kristina Johansson
och Johan Skogby.
Foto: Kerstin Andersson
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Mona och Clas Svanberg. Foto: Sven Olby

Vänster: Boråssonen Helge Skoog.
Mittenbilden: P-O Höög, klädd som knalle,
invigningstalade. Foto okänd
Höger: Peter Sjölund talade om verktyg

för DNA-släktforskning.
Nedtill höger: Utställningshallen.
Foto: Yvonne Skogby

Rapport från Riksstämman 2019 i Borås
Den 23 augusti
hölls Sveriges
släktforskarförbunds årsstämma i Borås,
närmare bestämt
i vackra Caroli
kyrka. 129 ombud
representerande 78 olika medlemsföreningar deltog.
En informationskonferens hölls
innan stämman. Huvudsponsorn,
ArkivDigitals Niklas Hertzmann,
presenterade kommande nyheter.
Bl.a. kommer det framgent bli möjligt
att inom ArkivDigital bygga sina
egna släktträd med länkar in till källmaterialet.

SwedPop är ett projekt för att
samordna en mängd historiska befolk
ningsdatabaser – inklusive Sveriges
dödbok. Projektet leds och presenterades av Elisabet Engberg. Därefter
öppnade förbundsordförande Erland
Ringborg stämman. 2018 års resultat
var positivt, mycket tack vare goda
intäkter från försäljning av Sveriges
dödbok. Flerårsplanen för verksamhet och ekonomi godkändes och
avgiften för medlemsförening och
sammanslutning fastställdes till 20
kr per medlem. Det uppdrogs till
förbundsstyrelsen att undersöka
möjligheterna till en ordförande-/
samrådskonferens under 2020 och
återkomma med förslag.
Fyra motioner hade inlämnats,

vilka presenterades i Angeläget
nr 1/2019. Styrelsens linje bifölls,
utom i motionen som rörde namn i
Anbytarforum, där Storstockholms
genealogiska förening genom Ulf
Berggrens motion bifölls. Det innebär att förbundet ska gå tillbaka till
att skribenternas verkliga namn syns
i Anbytarforums inlägg istället för
deras användarnamn.
Samtliga val av ledamöter, revisor m.m. följde helt valberedningens
förslag.
För er som önskar mer information, stämman är filmad och finns
att se på www.rotter.se/senastenytt/2933-stamman-2019-pa-youtube

Där finns också Michael Lundholms
föreläsning om källkritik.
Text: Johan Skogby
Arosiana 3-2019
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verktyg för din DNA-släktforskning
Vi släktforskare är ett tålmodigt släkte. En bra egenskap
när det gäller att lista ut släktskap med de tusentals nya
släktingar (matchningar) man erhållit via ett autosomalt
DNA-test. Nu finns ett antal verktyg, som ska hjälpa oss
att komma vidare med att hitta hur vi är släkt med våra
matchningar. Om dessa – och lite till – höll experten på
DNA-släktsforskning, Peter Sjölund, ett fullsatt föredrag.
Text: Yvonne Skogby

Peter Sjölund visar
kluster.
Foto: Johan Skogby (montage).

Vill du …
-testa dig och ha hjälp med att välja test?
-komma vidare när du fått ditt testresultat?
-dela med dig av din DNA-forskning?
Varmt välkommen på klubbens DNA-café
som arrangeras en gång per månad i Västerås
stadsbibliotek! För aktuella tider, se

arosiana.se/program/
På tapeten just nu – matchkluster.
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Polisens användning av DNA
Några ord om polisens användning
av DNA-databaser i sitt arbete att
lösa grova brott. I USA har polisen
lyckats lösa flera mordfall genom
att använda sig av öppna DNA-
databaser, som t.ex GEDmatch.
Peter beskrev hur man gått tillväga.
Svenska polisen överväger att pröva
detta tillvägagångssätt. Vi som har
fört över vårt DNA -resultat till
GEDmatch kan bistå i polisarbetet
genom att tillåta att polisen kan få
se vårt data. Det gör man genom
att logga in på sitt GEDmatchkonto
och klicka på den överkryssade
Police-ikonen.

Länklista:
geneticaffairs.com
familytreedna.com
myheritage.se
ancestry.se
dnapainter.com
gedmatch.com

Matchkluster/autogruppering

Gemensamma matchningar/In Common
With (ICW)

Tänk dig att du fått ditt testresultat, och förvirrat undrar hur man ska få
någon ordning i materialet. Då är det läge att skapa matchkluster,
dvs att sortera matchningarna. Ifall man har anor från olika geografiska områden kan klustren bli tydliga, och omfatta släktingar
(matchningar) via ens mor- och farföräldrar eller någon av deras föräldrar.
Optimalt får man fyra tydliga kluster, ett från varje mor- och farförälder.
Särskilt tydliga blir dock inte matchklustren om ens mor- och farföräldrar
har anor från samma område. Resultatet kan i värsta fall bli ett enda stort,
tämligen oanvändbart kluster.
Hur går man tillväga för att skapa ett matchkluster?
Peter Sjölund visade på verktygen i GEDmatch, MyHeritage och Genetic
Affairs. I MyHeritage kallas funktionen Autogruppering. GEDmatch
har en bra funktion för klusterskapande, men den ingår i ett abonnemang
med månadsavgift. I GeneticAffairs verktyg kan man skapa kluster från
tester gjorda i FamilyTreeDNA, Ancestry och 23andMe. Ett antal kluster
genereringar är kostnadsfria. Man går in på geneticaffairs.com, skapar
ett gratiskonto, anger varifrån det autosomala testresultatet ska hämtas
och ställer in diverse parametrar. Klustergenereringen tar ca 30 minuter.
Resultatet skickas med e-post. Det består av en bild där de olika klustren
visas samt en lista med personer som ingår i de olika klustren. Styrkan
med sistnämnda verktyg är möjligheten till parameterinställningar som
kan påverka klusterskapandet. Dessutom finns direktlänkar till släktträd
för individerna i listorna.

För att vara säker på ett
släktskap måste man hitta
minst tre personer som
härstammar från samma
ana. Verktygen In Common With
(FTDNA), Gemensamma matchningar (MyHeritage) och Delade
DNA-matchningar (Ancestry)
hjälper oss hitta alla matchningar
som är släkt med både dig och
med en viss utvald matchning.
Här gäller det att vara observant,
för gemensam matchning betyder
bara att släktskap finns, inte att
man härstammar från samma ana!
Triangulering är metoden för att
säkra en gemensam ana. Hur trian
gulering går till beskriver Peter
i sin nya bok Från DNA-test till
släktträd, som finns att köpa via
Rötters hemsida.

Kromosomläsaren/Chromosome browser

Shared CM Project

Enligt Peter Sjölund är kromosomläsaren det viktigaste i verktygslådan. Det används för att se vilket DNA som är lika mellan flera
personer. Man jämför sitt eget DNA med DNA från personer ur
matchlistan och ser då på vilka kromosomer DNA överlappar. Här
gäller det också att vara observant. Verktygen visar upp varje kromosom
som om den vore en. Egentligen är det fråga om ett kromosompar, med en
kromosom från mamma och en från pappa, vilket verktygen inte kan urskilja.
Metoden för att hitta delade DNAsegment beskrivs i ovan nämnda bok.

3

4

DNA Painter

GEDmatch

Haploträd hos FTDNA

5

Ett sätt att få fler matchningar är att ladda upp
sitt testresultat till GEDmatch. Dit kan testresultat från FamilyTreeDNA, Ancestry,
MyHeritage och 23andMe laddas
upp. GEDmatch fungerar som en
stor databas, där man inte bara
kan se sina matchningar, utan också
sina matchningars matchningar.
Här finns många funktioner att
laborera med, några gratis, andra
är kopplade till en månadsavgift.

1

Ett verktyg för att få ordning och reda i varifrån
DNA-segmenten kommer. Först måste man ha
identifierat matchningar som man
vet att och hur man är släkt med.
Därefter hämtar man data från
kromosomläsaren i sitt testföretag,
lägger in det i DNA Painter och
anger om datat kommer från morseller farssidan. Succesivt byggs
en bild upp över vilka anor man
ärvt DNA ifrån. Verktyget finns på
dnapainter.com.

6

2

Detta är ett verktyg som
tar reda på hur nära
släkt man är med sina
matchningar. FTDNA,
MyHeritage och Ancestry gör en
egen uppskattning av avståndet i
släktskap. Dessa uppskattningar
kan vara bra att kontrollera och
det gör man med hjälp av verktyget Shared CM Project som är
åtkomligt under dnapainter.com.

7

Det finns två andra tester
man kan göra hos FTDNA.
mtDNA kan göras av både
män och kvinnor. Den visar vilken
haplogrupp ens raka moderslinje
tillhör. YDNA är det test som visar
den raka farslinjen, och kan bara
göras av män. I släktforskningssyfte kan testerna vara användbara
t.ex om man på den raka morseller farslinjen letar en okänd
person. På samma sätt som vid den
autosomala testen blir resultatet en
lista med matchningar.
Arosiana 3-2019
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DROTTNING

Kristina

– Tro, hopp och kärlek
Text: Karin Borgkvist Ljung
Kristina var drottning av Sverige
från 1632 till 1654 och från sin
myndighetsdag år 1644 regerande
drottning. Hon var någonting
alleles extra, eller som riksrådet
Gabriel Gustafsson Oxenstierna
uttryckte det: Kristina har ett
extraordinarie ståtligt ingenium
[ingenium = förstånd, begåvning, red.anm.].
Kristina föddes 8 december
1626 och skriver i sin självbio
grafi: ”Jag var luden över
hela kroppen och hade
en grov, stark röst.
Detta ledde kvinnorna som tog
emot mig, att
tro att jag var en
pojke. Hoppet och önskan bidrog till
att alla misstog sig. Men kvinnorna
blev mycket förlägna när de insåg att
de hade haft fel ... Kungen, Gustaf II
Adolf, däremot, skrattade gott åt att
den lilla lyckats lura hela hovet!”
Kristinas mångsidiga person och
rika liv förtjänar att belysas från
olika perspektiv. När hon i vår tid
enbart uppmärksammas för sina
förmenta lesbiska begär blir hon
förminskad – och det säger mer om
samtiden än om henne själv.
Så fort man framhåller hennes
synnerligen rörliga intellekt, såsom
till exempel ypperliga språkkunskaper
(latin, flamländska, tyska, franska
samt även i någon mån grekiska)
och vetgirighet gällande filosofi,
musik, religion m.m. kommer alltid
samma fråga; men var hon inte lesbisk?
På Kristinas tid fanns, till skillnad
mot i Tyskland, bara en enda uppfostran gällande blivande regenter
nämligen en manlig sådan. Bland
16
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Drottning Kristina som ung.

hennes lärare fanns Johannes Matthiae
och Axel Oxenstierna, som lämnade
ett djupt intryck på den unga Kristina.
Varför har då hennes sexuella
läggning blivit så intressant idag att
man nästan helt glömmer hennes intressanta persona? En ensam, okuvlig och intelligent ung kvinna på
en utsatt post – mer behövdes, eller
behövs heller inte i dag, för att sätta
igång rykten och spekulationer.
Man intresserar sig för den relation drottningen hade med Ebba
Sparre, eller Belle som Kristina
kallade henne i sina brev. Kristina
skriver hur mycket hon saknar Belle.
Hon talar om sin kärlek till henne
och vill försäkra sig om att den ännu
är besvarad, trots avståndet dem
emellan. Hon ”kysser” Sparre tusen
gånger som avslutning. Detta samt
det faktum att hon inte ämnade gifta
sig och la till namnet Alexandra till
Kristina efter det att hon konverterat
till katolicismen är tydligen tillräckligt

för att få Kristina att
framstå som en lesbisk
kvinna. När det istället
var en hyllning till
påven Alexander VII
som så varmt
välkomnat
henne till Rom
och till den
katolska kyrkan!
Kanske
detta ohöljda
intresse för
hennes sexuella läggning helt
enkelt bottnar i
en skrämmande
historielöshet,
där ett brev från 1600-talet som börjar
med min älskade eller innehåller
kärleksbetygelser som för en modern
människa är helt främmande räcker
som ”bevis” för att personen ifråga
inte bara kan vara vän med mottagaren
av brevet!
Den 6 juni 1654

Redan 1651 hade Kristina haft för
avsikt att abdikera eftersom hon
var trött på regeringsbestyren och
kände sig fast besluten att övergå
till katolicismen. Då hon möttes av
starka protester föll hon tillföga och
stannade. Dock retade hon folket
med sina dyrbara nöjen. Tidigare
hade hon bjudit in tidens mest uppburna tänkare såsom filosofer och
astronomer, men dessa blev nu på
den ökände charlatanen Bourdelets
inrådan ersatta av unga, dansanta
kavaljerer. Böcker ersattes av kome
dier och bollspel. Något sådant gör
man inte ostraffat och i en nidskrift

1651 av far och son Messenius

förlöjligades drottningens livsstil.
Messenierna fick böta med sina liv,
då Kristina ansåg: ”Att smäda mig är
att angripa solen!” Hon fortsatte att
slösa med pengar ur statskassan och
förvandlade slottet Tre kronor till ett
nöjespalats.
Drottningen insåg nu alltmer att
hon inte kunde bibehålla riksstyrelsen
utan förändring i sitt något slösande
hushållssystem och folkets klander
retade och sårade henne, så hon
beslöt att göra allvar av sin abdikationsplan.
Genom Spaniens kung Filip IV
sökte hon kontakt med påven i Rom.
Axel Oxenstierna, Ebba Sparre,
hennes mor änkedrottningen Maria
Eleonora, ja alla bönföll henne att
stanna, men hennes beslut var orubbligt.
Den 6 juni 1654 tog Kristina kronan
från sitt huvud och överlämnade den
åt sin kusin Karl Gustaf av Pfalz (son
till Karl IXs dotter Katarina och Johan
Kasimir av Pfalz) och sökte fortast
möjligt komma utanför landets gränser.
I förväg hade hennes dyrbarheter –
”kronjuvelerna” – förts ut ur landet.
Utklädd till spansk kavaljer, med
stövlar, värja och plymagerad hatt,
red hon mot danska gränsen. I Ham
burg hyrde hon rum hos den judiske
homme d’affaires Diego Texeira.
Texeira fick den grannlaga uppgiften
att ta hand om och ordna Kristinas
ekonomi. Det var nämligen inte
småsmulor hon vid sin abdikering
hade förbehållit sig. Underhållet
utgjordes av städer och länder, bl.a.
Öland, Gotland, Norrköping, Ösel,
Poel och Neukloster i Mecklenburg,
Wolgast och stora delar av Pommern.
Avkastningen av allt detta skulle årligen inbringa inte mindre än 200 000
daler silvermynt vilket i dagens penningvärde är över 55 miljoner SEK.
Texeira befarade att när Sverige
får veta att Kristina övergått till
katolicismen skulle man då inte
tycka sig vara löst från sina förpliktelser och dra in underhållet? Det
blev ett riktigt sisyfosarbete för Texeira att driva in fordringarna åt sin
klient.

Konverteringen

Kristina i Peterskyrkan i Rom, här inför
påven Alexander VII 24 december
1655 och antar därvid namnet Maria
Kristina Alexandra. (Brev skrivna efter
1655 undertecknades nu med Kristina
Alexandra). Konstnär: Angelo Trevisani. (Detalj).

Kristina var sedan tidig ålder
öppen för olika religiösa influenser
och hade länge närt en önskan att få
övergå till den katolska läran, som
enligt henne kunde ge henne ett
friare liv, då hon ansåg att protestantismen var alltför dogmatisk. Senare
på väg till Italien övergick Kristina
offentligen till katolicismen och
konverteringen skedde i Innsbrucks
domkyrka den 24 oktober 1655.
Kristina i Rom

Drottningen gjorde sent på aftonen
den 20 december 1655 sitt intåg i
Rom, incognito, men mycket folk
var i rörelse för att få en glimt av den
märkvärdiga främlingen. På påven
Alexander VII befallning togs hon
emot av kardinal Decio Azzolino
och det berättas att när hon skulle
stiga av vagnen lade Azzolina sin
slängkappa över en vattenpöl och
i brev till Ebba Sparre uttrycker
Kristina att från denna dag var hon
”förlorad”!
Hennes första bostad blev den
av Innocentius VIII uppförda Belve
derepaviljongen även kallad Torre
dei Venti. Påven Alexander VII
hade först varit tveksam att ha en

medlem av det ”farliga könet” under
samma tak, men då paviljongen var
en alldeles självständig byggnad
var han lugnad. Påven gav order om
att gipsa över en inskrift under en
personifikation av Nordanvinden, ity
där stod följande: Omne malum ab
Aquilone (= Allt ont kommer från
Norden).
Den 24 december 1655 konfirmeras hon i Peterskyrkan och antar
därvid namnet Maria Kristina Alexandra. Den 26 december samma år
flyttade hon till Palazzo Farnese där
hertigen av Parma ställt i ordning
en våning åt henne. När drottningen
återkom till Rom den 15 maj 1658,
efter sitt besök i Paris, intog hon sitt
kvarter i kardinal Mazarins palats på
Monte Cavallo. Egentligen hade hon
helst velat komma tillbaka till Palazzo
Farnese, men hertigen av Parma var
missnöjd med den vårdslöshet varmed Kristinas uppvaktning hanterat
hans egendom.
Vidare hade nyheten om hennes
grymhet mot Monaldesco gjort att
hennes världsliga rykte fått sig en
törn. Följande hade nämligen utspelat
sig: Markis Gian Monaldesco, drottning Kristinas förste hovstallmästare,
får Kristinas fulla förtroende vilket
han utnyttjar och plundrar hennes
kassa samt säljer för egen räkning
hennes dyrbarheter. Hans största
brott var att svika hennes förtroende,
då han avslöjade Kristinas och kardinal
Mazarins planer på att erövra Neapel
från spanjorerna. Monaldesco avrättades, utan dom och rannsakning,
i slottet Fontainebleau på order av
Kristina. I ett brev till påven Alexander VII (skrivet av Kristina från
Fontainebleau) i december 1657
antyder hon att hon har ”vissa förhinder” vilket gör att hon inte kan
återvända till Rom ”precis nu”.
Först 1663 när Kristina var trettiosju
år flyttade hon definitivt in i palatset
Palazzo Riario i Trastevere och detta
blev hennes fasta bostad ända till
hennes död.
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Palazzo Riario, nuvarande Palazzo
Corsini. Nicodemus Tessin d.y. har
noga antecknat hur Kristinas konstverk var placerade i palatset Decio
Azzolino. Målad av Jacob Ferdinand Voet.

Alkemisten Kristina

Att Kristina skulle bli intresserad av
alkemi är inte så anmärkningsvärt som
man i förstone kan tro, då alkemi var
lika mycket en andlig föreställning
som kemi. Guldmakeriet hade under
1600-talet blivit en furstlig sport.
En kort tid hade hon även en alkemist från Mallorca i sin tjänst, som
förklarade att man kunde förvandla
kvicksilver till guld genom en tillsats
av någon hemlighetsfull mixtur, fila
av lite från ”de vises sten”, extrakt
av undergörande örter, kroppens flytande avsöndringar skulle noggrant
kokas i särskilda för ändamålet avsedda kolvar, himlakropparna skulle
ha ett gynnsamt läge m.m. Alltid var
det något som inte fanns tillgängligt,
varför mannen från Mallorca ansåg
sig tvungen att resa för att hämta
några ”undergörande kryddor” och
till denna resa behövde han låna
pengar av Kristina. Han erhöll en
summa pengar och reste iväg för att
inte återkomma.
Även om alkemin inte var att betrakta som vetenskap gjorde alkemister
många viktiga tekniska uppfinningar,
till exempel destillation, och de
upptäckte och isolerade ämnen som
kvicksilver.
Korrespondensen

Kardinal Decio Azzolino var den
ende som under ca trettio år stod
Kristina nära och för första gången i
sitt liv lät hon leda sig av en man,
Korrespondensen mellan Azzolino
18
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och Kristina skrevs ofta som så kallade
petit billets, det vill säga brev som
skickades med en betrodd kurir ety
de ofta kunde innehålla text som
borde hållas hemlig för illvilliga ögon!
Ett sådant delvis chiffrerat brev
till Azzolino är ett av många kärleksförklaringar som ingår i Hamburgbreven, det vill säga de brev som
skrevs under perioden 1666 till 1668
när Kristina vistades i Hamburg för
att med hjälp av sin bankir att få
ordning på sin trassliga ekonomi.
Brevet/biljetten avslutas med orden:
”Jag ... . älskar Er in i döden ...
jag vill leva och dö som Eder slav.”
Kristina hade allt sedan hon mötte
René Descartes närt en dröm att få
lägga grunden för en vetenskaplig
akademi som först 1674 blev verklighet då hon inrättade Accademia
Reale i Rom. Denna akademi välkomnade även kvinnor vilket väl får
sägas är anmärkningsvärt!
Drottningen gjorde sig förutom
mycket annat känd för sin slagkraftig
het och detta kan man läsa i hennes
maximer som vid denna tid lästes av
många ur den så kallade eliten.
François de la Rochefoucauld
var en annan vars maximer lästes
av många – och fram för allt av
drottningen själv. Hertig Rochefou
cauld (1613-1680) satsade stort på
sällskapslivet efter att ha misslyckats i politiken och i sina korta,
välformulerade visdomsord, visar
han upp ett psykologiskt skarpsinne
som ännu imponerar. En del av maximerna är lätta att begripa:
Orsaken till att älskande aldrig har
tråkigt i varandras sällskap är att de
alltid talar om sig själva.
I våra bästa vänners motgångar finner
vi alltid något som inte misshagar oss.

Här ett exempel på Kristinas maximer, utan tvekan riktad till hennes
vän Azzolino:
Livet rymmer bara en enda kärlek. Det
är för kort för att man skulle kunna
uppleva två.

Förutom sina kända maximer författade Kristina andra litterära verk
bland annat memoarer som dock

Decio Azzolino. Målnig: Jacob Ferdinand Voet

enbart tar upp hennes tidiga barn och
ungdomstid.
Hon förblev ogift och barnlös,
men levde inte ett liv utan kärlek
och gemenskap. Friherren Carl Bildt
skrev två verk om drottningen och
det ena av dem handlar framför allt
om hennes kärleksförhållande till
kardinal Decio Azzolino.
19 april år 1689 dör Kristina och
Azzolino är hennes universalarvinge,
det vill säga han får alla hennes brev
och tillhörigheter. Han ser till att hon
får sin grav i Peterskyrkan med högtidlig ceremoni 23 april. ■

Källor
Tryckta:
Carl Bildt, Svenska minnen och märken i
Rom (1900)
Knut A. Beckman, En drottning med temperament (1943)
Marie-Louise Rodén, Drottning Kristina
och kärleken (meddelanden från Postmuseum nr. 49)
Marie-Louise Rodén, Drottning Kristina i
Rom. Två källsamlingar i Riksarkivet (RA:s
årsbok 1995)
Otryckta:
Azzolinosamlingen
Svenska drottningar
Kungliga handskriftsamlingen
Del Montesamlingen
Erik Dahlbergs samling (kartavd.)
Säfstaholmssamlingen

Karin Borgkvist Ljung,
fil. mag., 1:e arkivarie,
Riksarkivet.

Sammanfattningar av två föredrag under släktforskardagarna
som behandlar kyrkans och prästernas betydelse och påverkan
på svenskarna under historien.
Text: Gunilla Laudon Andersson

Svenskarna och deras kyrkor
Hanna Enefalk, docent i historia, ger en historisk över
sikt om kyrkans roll i Sverige från kristnandet fram till
1900-talet.
Årets ämne för släktforskardagarna var kyrkan och dess skatter.
Personligen tycker jag att årets
föredrag höll sig väl till ämnet.
Hanna Enefalk ville med sitt
föredrag ta oss med på en 1000årig resa i Sverige och kyrkornas
historia. Det finns mycket information om svenskarna bevarat i
kyrkoarkiven. Hon berättade på
ett både seriöst och underhållande
sätt om kyrkans stora påverkan
på svenskarna. Kyrkans makt har
varit stor i Sverige under historisk
tid. I själva kyrkorummet kunde
man visa sin status i samhället.
Folket som hade makten i samhället satt på de främsta bänkarna
i kyrkan. Enefalk berättade att det
finns källor från 1680-talet i Norrköping, som berättar om pigor
som orsakade slagsmål mellan

kyrkobesökarna för de försökte
tränga sig ner på bänkarna längre fram
i kyrkan, trots att dessa bänkar redan
var reserverade för andra kyrkobesökare.
Kyrkans viktigaste roll har varit
att utöva social kontroll över folket
i samhället. Denna kontrollfunktion har varit både på ont och gott.
Kontrollen ledde till att angiveri
gynnades. Det ledde senare också
till häxprocesserna i Sverige under
1600-talet.
Enefalk berättade att det var ungefär 300 personer som avrättades
under häxprocesserna, men det var
mer än dubbelt så många personer
som avrättades för tidelagsbrott.
Kyrkan lydde under kungamakten. Kyrkan blev egentligen kungamaktens förlängda arm för att hålla
koll på folket. Kyrkans män var inte

alltid så bekväma med att stå under
kungamakten.
Under 1600-1700-talet samt även
under 1800-talet utbildades många
präster. Detta faktum resulterade i en
viss överetablering av präster.
Det har funnits gott om kyrkor i
Sverige. Många av de gamla kyrkorna från 11-och 1200-talet revs emellertid under 1800-talet. Det skulle
byggas nya och större kyrkor. Ärkebiskopen Esaias Tegnér ansåg att
kyrkorna skulle vara stora och helst
rymma alla personer som bodde i
socknen. De nya kyrkorna kallades i
folkmun för ”Tegnér-lador”.
Befolkningens plikt att närvara
vid högmässan upphörde emellertid
i och med 1809 års regeringsform,
men ändå levde kyrkans makt kvar
hos den svenska befolkningen in på
1900-talet.

Alla dessa präster

Gunnar Wetterberg, historiker, berättade om prästernas roll
som överhetens företrädare på bygden och om deras
betydelse som anfäder till många av den svenska kultu
rens stora.
Gunnar Wetterberg är en mycket
karismatisk och underhållande person
att lyssna på. Han berättade bl.a. om
prästerna och deras ingiften med varandra samt om deras roll som över
hetens företrädare.
Föredragshållaren menade att det
bildades en ny samhällsklass under
reformationen; Präster. Under den
katolska tiden var prästerna ofta
adelns söner. Det var ofta de söner
som inte fick ärva godsen som utbildade sig till präster. Att utbilda sig till
präst blev en entrébiljett till makten.
Prästerna fick inte gifta sig och
bilda familj. Celibatet infördes redan

på 1300-talet. Wetterberg menade att
tvånget att leva i celibat inte alltid
genomfördes i verkligheten. Han
nämnde källor från 1100-talet om en
biskop Eskil i Lund som hade många
ättlingar.
Prästerna har haft stor makt i Sverige. De hade även ett stort informationsövertag i bygden. Makten avtog
efter reformationen och adelssönernas
intresse att utbilda sig till präster avtog
också. I den lutherska kyrkan var det
istället välbärgade bönder som ville
att deras söner skulle utbilda sig till
präster. Det var mer lönsamt att utbilda sig till präst i Skåne än i övriga

delar av Sverige. Förklaringen var att
den skånska adeln och prästerna fick
behålla sina tidigare privilegier från
den danska tiden efter att Skåne kom
att tillhöra Sverige år 1658. Detta förhållande levde kvar in på 1900-talet.
Prästernas roll som viktiga kulturbärare i bygden får inte glömmas
bort. Det är också många präster som
blivit anfäder till många framstående
män och kvinnor i Sverige.
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in farmors syster Ingeborg emigrerade till Amerika.
Hennes familj utökades med tre barn, och systrarna
höll genom åren kontakt brevledes. Först 2011
lyckades jag få kontakt med ett barnbarn till Ingeborg, Ida
Mae. Nyligen fick jag av henne en kopia av ett litet brev
från en nio år gammal flicka, som hette Solveig. Hon skrev
våren 1939 till Ida Mae, då fyra år. Uppgifterna i brevet ledde
till att släktskapet kunde utredas. Jag fann att Solveig, nu 88
år gammal, hade sett ett foto från Amerika, där Ida Mae var
brudnäbb! I brevsamlingen på Granberget hittade jag fotot av
brudnäbben. Ida Mae skriver, att hon fortfarande, 80 år senare,
har den lilla brudnäbbshatten kvar! Tillsammans med tidigare
brev ger det en bild av hur olika trådar ibland kan knytas
samman.

Vem var Solveig?
För mera än ett hundra år sedan,
lämnade min farmors syster Ingeborg den lilla byn Granberget mellan
Sikeå och Gumboda i Västerbotten,
och emigrerade med sin make Adolf
och deras son Knut till Amerika.
Som småskollärarinna, utbildad ”uti
Westerbottens Länsseminarium i
Burträsk” som det står i hennes betyg,
kunde hon nu som gift och mor nog
inte räkna med fortsatt anställning.
De fann sig väl tillrätta i Tacoma,
strax utanför Seattle, i USAs nordvästra hörn. Två bröder valde att
också emigrera, och bosatte sig i
samma del av det nya landet. Hennes
familj utökades med tre barn, och
systrarna höll genom åren kontakt
brevledes, utan att någonsin träffas
igen.
För tjugo år sedan berättade min
kusin Hans om våra utvandrade släktingars brev, vilka fortfarande fanns
på Granberget. Jag fick kopior av
dessa, mitt intresse väcktes, och jag
började bygga mitt släktträd. Som
många andra kunde jag konstatera,
att jag alltför sent börjat fråga äldre
släktingar i livet om deras minnen,
men här fanns ganska många brev,
där Ingeborg berättat om sin egen
familj, och övriga syskon där.
Först 2011 lyckades jag få kontakt
med ett barnbarn till Ingeborg, Ida
Mae, en av mina okända tremänningar.
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Sedan dess har jag för hennes
räkning översatt de flesta av breven
från Tacoma till engelska, eftersom
ingen av släktingarna i USA längre
förstår svenska.
Nyligen fick jag av henne en
kopia av ett litet brev från en nio år
gammal flicka, som hette Solveig. Hon
skrev våren 1939 till Ida Mae, då
fyra år, eftersom ”moster Signe skulle
skriva till morbror”. Uppgifterna i
brevet ledde till att släktskapet kunde
utredas. Morbror Adolf, Ingeborgs
make, var bror till Signes mormor.
Jag fann att Solveig, nu 88 år
gammal, bodde i Umeå. Brev till
henne, följt av ett väldigt trevligt
telefonsamtal, gav nästa pusselbit.
Hon hade sett ett foto från Amerika,
där Ida Mae var brudnäbb!
Det kändes bekant, och lösningen
fanns i ett av de brev jag tidigare
översatt till engelska! Farmors syster
hade i brev beskrivit hur duktigt
det fyraåriga barnbarnet varit som
”blombärare” vid ett bröllop, och
fotot hade tydligen sänts till såväl
Granberget som till Överklinten.
Min kusin Hans kunde i brevsamlingen på Granberget hitta fotot av
brudnäbben, samtidigt som Ida Mae
skriver, att hon fortfarande, 80 år
senare, har den lilla ”brudnäbbshatten”
kvar! n

Text: Lennart Lindberg

Anteckning på kopian:
”Jag tror att Solveig skrev detta till
mig när jag var väldigt ung. Jag
är särskilt intresserad av detta
brev. Hon kom till US på besök.
Jag träffade henne flera gånger.”
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Studiebesök på Västerås polismuseum

2
1 Rolf Nilsson visar en
bygel (brandvaktssax).
2 Äldre brott studeras.
3 Hans Schenning berättar om brottsutredningar.
4 Hans Schenning demonstrerar handfängsel.

1

3

P

olisen – då och nu, har varit litet
av höstens tema vid Västerås
släktforskarklubb. Den 16 oktober
höll f.d. polisen Jan Ståhl ett välbesökt föredrag om polisens verksamhet från stadsvaktens tid till idag. En
dryg vecka senare var det dags för
klubbmedlemmarna att besöka Västerås
polismuseum, beläget i polishuset.
Där blev vi väl mottagna av de f.d.
poliserna Rolf Nilsson och Hans
Schenning. På ideell basis förestår
de polismuseet. Rundturen inleddes
med att Rolf Nilsson berättade om
några historiskt spektakulära brott,
som polisen i Västmanland utrett. Ett
sådant var de mord och rån som den
s.k. Salaligan begick på 1930-talet.
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Ett annat var massmordet ombord på
s/s Prins Carl år 1900. Om det senare
kan man även läsa i Arosiana nr
3-2016.
Därefter var det dags att ta sig en
trappa upp och beskåda museets
utställningar. Här fanns diverse
material från Västerås gamla polisstation, ritad av Erik Hahr (som vi
kan läsa mer om i detta nummer av
Arosiana). Våra guider Jan och Rolf
visade olika utrustningar polisen
haft genom tiderna: sabel, batong,
handeldvapen, handbojor m.m. För
historieintresserade släktforskare
fanns ytterligare en utrustningsdetalj
– bygel, även kallad brandvaktssax.
Det var ett verktyg som dåtida lagens

4

Text och foto:
Yvonne Skogby

väktare var utrustad med för att greppa störande personer om halsen –
bygling. Rolf Nilsson visade upp en
bygel, och berättade att ordet byling
har sitt ursprung i just bygling.
Hans Schenning berättade om nutida
brottsutredningar man varit inblandade i, de s.k. IKEA-mordet och
de två morden i Arboga. Efter en
visning av beslagtagna prylar och
vapen, rundades visningen av med
några anekdoter från livet som polis,
till klubbmedlemmarnas stora förtjusning. En lyckad förmiddag, och
stort tack till Rolf Nilsson och Hans
Schenning. n

Summering av föredraget den 24 april 2019
på kyrkbacksgården i Västerås.

Kvarteret Ida
– Jag skall berätta om mina hus i
kvarteret Ida som finns/funnits inom
området Jakobsberg i Västerås.

Familjerna Svanholm, Sundberg och Hedrén byggde 1902
Villa Tidhem till vänster, Villa Sundberg i mitten och Stora
Tallbacka till höger.

Text: Silva Pettersson

S

edan år 2009 har min sambo
och jag bott i Stora Tallbacka
(Ida 24). Huset ombildades
till bostadsrättsförening år 2000 och
i dag finns här nio lägenheter med
familjer.
Vid vårt första styrelsemöte på
Stora Tallbacka 2009 saknades en
presentation över de människor som
bodde i huset men också vilken
historik som fanns. I källaren fanns
ett antal pärmar med olika notiser,
tidningsurklipp från VLT, gamla protokoll och minnesanteckningar från
Margareta Björkum som ägde huset
mellan åren 1974-1987. Hon byggde
om och flyttade runt i huset när det
blev någon lägenhet ledig. Hon var
adjunkt i Svenska, historia på Rudbeckianska gymnasiet och även utbildad keramiker.
Mitt syfte var från början att
enbart skriva om Tallbacka men
eftersom Villa Sundberg (Ida 25)
ligger så nära blev det naturligt att
även ta med detta och söka efter
dess historik. Ägare var guldsmed
Axel Sundberg som kom ifrån Trosa
liksom hans hustru Amanda. Jag
träffade barnbarnet Margareta, gift
Wächter, ett flertal gånger och fick
höra hennes berättelser om morfar
och mormor.
Här kan man verkligen fundera
över varför Hedrén som ägde Stora
Tallbacka och Sundberg byggde sina
hus så nära varandra. Vid sekelskiftet
gällde nämligen 1874 års byggnadsförordning. Den behövde dock inte
tillämpas utanför stadsgränsen. Hedrén, och även Sundberg, hade bara

med Viktor och Beda Svanholm som
att inhämta muntligt tillstånd från
hade levt och bott i sitt hus i 50 år.
kommunalordföranden i S:t Ilians
Det sägs att det var Beda som varit
socken.
arkitekten till huset. Det kan man
Nu började mitt allvar med
förstå när jag fick läsa om Viktors
sökandet i källaren; Jag skrev till
öde – han blev blind på båda ögonen
Riksarkivet, som hänvisade mig till
vid 12-13 års ålder.
Landsarkivet i Härnösand där lagViktor kom till Tomtebodaskolan
farter och ägarhistorik och mycket
i Stockholm och vistades där i fem
mera finns idag. Efter kontakt med
år. Han var mycket musikalisk. Så
Stadsarkivet fick jag tips om donasmåningom utbildade han sig till
tioner som tillhört familjen Björke
predikant inom Evangeliska fosterbaum och som hade donerats till
landsrörelsen som var något nytt och
stiftsbiblioteket av Margareta Björstort runt sekelskiftet. Hur han träffade
kum 1998. I brevsamlingen, fanns
fotografier, brev och en mängd skatter Beda har barnbarnet Erik berättat. Det
fanns flickor under sin utbildning
att ösa ur. Jag sökte upp människor
som jag hade fått tips om, kollade på som besökte personer med bl.a.
Birtday.se, tog kontakt med och har
träffat ett flertal personer som har
berikat mina skrifter.
När Stora Tallbacka och Villa
Sundbergs skrifter var färdiga så
kände jag att det måste få bli en
fortsättning med de övriga husen
som finns/funnits; Villa Tidhem som
låg strax nedanför Tallbacka med
kvartersnamnet (Ida 26). Jag fick
stifta bekantskap med arkitekterna
Erik Hahr, som varit arkitekt för Pilbo,
(Ida 19), Brf. Åsgården (Ida 11) och
Brf. Berggården (Ida 27), och Paulli
Harder, arkitekt för (Ida 20).
Viktor och Bedas bröllopsfoto.
Villa Tidhem har fått en särskild
plats i mitt hjärta. Ägare var Viktor och nedsatt syn/blindhet och hade högläsning.
Beda Svanholm. För att få tillgång
Kärlek uppstod och de fick fyra
till den Svanholmska donationen,
vilken hade överlåtits till stadsarkivet, pojkar tillsammans. Ett av barnen
avled i tidig ålder. Natanael, Set och
var jag tvungen att skriva en förTore var deras söner. Beda utbildade
frågan till barnbarnen Erik, Set och
sig till småskolelärarinna och arbetade
Bengt Svanholm för att be om lov.
på Djäknebergsskolan. n
Nu började ett spännande möte
Arosiana 3-2019
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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

Lördagen den 18/1 kl. 10-14
Stadsbiblioteket,
släktforskarplatsen.
Ingen föranmälan.

Släktforskningens dag
Temat är ”Officerare och soldater
– deras liv och bostäder”

Onsdagen den 22/1 kl. 18
Lykttändaren
Anmälan senast 12/1 till
Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08
eller karin.jyrell@gmail.com

Om ett storartat och anonymt folk
RoseMarie Sjöberg berättar om sina böcker. De baseras på vad
som forskats fram i kyrkböcker, brev och muntligt berättande.
Det är släkthistoria med dokumentära inslag och berättandet
är den skönlitterära formen.

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 hur samhället såg på det
oäkta barnet och dess moder.

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 i skolan, i skarpskytterörelsen och som skapare av Djäkneberget.

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 Gravvalvsallvarligt till dödskul
Lennart Palm letar sig ner i gravvalv och dokumenterar gamla
gömda och glömda kistor. Han berättar många roliga episoder
om några av de personer som vilar i dessa gravvalv.

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, dotter till en indelt soldat, mötet
med Lewi Petrus, sjuksköterskeutbildning, 3 resor till Afrika
som missionär och hennes sista tid vid Bondebacken.

Information och anmälan
Torsdagarna den 30/1, 27/2,
26/3 och 23/4 kl. 17-18.45
till Lars Berglöf
tfn. 070-865 43 87 eller
adm.arosiana@gmail.com

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

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

Klubben bjuder på kaffe/te och smörgås, men beställs i förväg vid anmälan.

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

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

-café
Träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter av DNAsläktforskning.

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna den 19/2, 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 19/2 kl. 18-19 Föredrag i fackavdelningen av Stig Svärd, som berättar och visar bilder om
handelsbodar och butiker i Skultuna under 1800- och 1900-talet. Arr: Västerås stadsbibliotek och Västerås släktforskarklubb.
Den 18/3 kl. 18-19.30 Föredrag i fackavdelningen av arkivarie Johan Andersson berättar om sin
forskning om värdshuset Klippan, en tidigare samlingspunkt för nöjeslystna västeråsare. Arr: Som ovan.
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