
SEDAN 1993 • PRIS 25 KR • NR 1-2021

Segelleden Vesterås - DrottningholmSegelleden Vesterås - Drottningholm
Lustfärd för Vesterås  folkskolebarn år 1886



2 Arosiana 1-2021

Innehåll
Arosiana: https://arosiana.se
Nättidningen Rötter: www.rotter.se
Bergslagsrötter: http://bergslagen.forening.genealogi.se/AARROOSSIIAANNAAAARROOSSIIAANNAA

3

4

8

11

12

14

17

18

19

20

22

24

OMSLAGSBILD
Illustration till papperet ”Underrättelser för Vesterås 
folkskolebarn under deras lustfärd den 10 juni 1886. 
Barnen reste emellertid inte med en hjulångare, utan 
med ångfartyget Aros (sidan 12).

Forum ..........................................................               

Så minns jag 50-talet i Skultuna ...................

Första utvandraren med flyg till Amerika ......

Svenska släktkalenden ..................................

Lustfärd till Drottningholm 1886 ...................

Smeden Anders Spennare drunknad .............

Kallelse till årsmöte .......................................

Verkssamhetsberättelsen för 2020 .................

Verkssamhetsplan för 2021 ...........................

Digital lokalhistoria i biblioteket ....................

Läsövning .....................................................               

Program .......................................................               

Styrelse
Ordförande: Kerstin Andersson
Uroxvägen 8
722 31  Västerås
Tfn 021-246 58
e-k-k-a@telia.com

Vice ordf.:Pia Hägg Karlstein
Blomstergatan 9
722 25  Västerås
Tfn 070-513 88 73
pia.karl50@gmail.com

Sekreterare: Eva Johansson 
Knotavägen 2
723 52  Västerås
Tfn 070-553 54 48
eva@evagun.se

Kassör: Lars Berglöf
Åmänningevägen 44
724 82 Västerås
Tfn 070-865 43 87
adm.arosiana@gmail.com

Ledamot: Karin Jyrell
Stolphusgatan 4
723 53 Västerås
Tfn 073-680 55 08
karin.jyrell@gmail.com

Ledamot: Sven Olby
Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås
Tfn 021-204 94 
sven.olby@gmail.com

Ledamot: Ingemar Widestig
Vetterslundsgatan 8
724 62 Västerås
Tfn 070-6319 888
ingemar.widestig@gmail.com

Ledamot: Monika Wilander
Sunnanvindsgatan 18 
723 50 Västerås 
Tfn 070-648 51 56 
wilander42@hotmail.com

Ledamot: Anders Hasselrot
Engsö slott 2
725 98 Västerås
Tfn 073-028 30 99
anders.t.hasselrot@gmail.com

Vill du skriva i Arosiana eller har du tips 
om artiklar, så kontakta redaktören!

Bankgiro  5481-4843
Swish: 123 0881 987
Org.nr.  878001-8324
ISSN 1402-300

Medlemsavgift, enskild  200 kr
Familjeavgift tillägg 70 kr
Junioravgift (under 25 år)  70 kr

Västerås Släktforskarklubb e-post: arosiana-vsfk@telia.com
facebook: AROSIANA Västerås släktforskarklubb

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: 380. 

Västerås Släktforskarklubb bildades 1963 och har till ändamål att 
förena dem som är intresserade av släktforskning och liknande 
forskning. Klubben är ansluten till Sveriges Släktforskar förbund.

Redaktör/Grafisk form
Simeon Andersson
Tfn 021-246 58
simeon.a@telia.com

Redaktionskommitté
Sven Olby
Tfn 021-204 94
sven.olby@gmail.com

Karin Jyrell
Tfn 073-680 55 08
karin.jyrell@gmail.com

Monika Wilander
Tfn 070-648 51 56 
wilander42@hotmail.com

vakant

Redaktör hemsidan
Gunnar Andersson
Tfn 070-245 29 15
gg.andersson@telia.com

Revisorer
Lennart Jonsson
Lerkärlsgatan 13
723 51 Västerås
Tfn 021-41 65 24
lennart33@tele2.se

Maria Bäversten
Claréusgatan 6
722 11 Västerås
cissimia@gmail.com

Valberedning
Gunnar Andersson
Soldatgatan 8
723 45 Västerås
Tfn 070-245 29 15
gg.andersson@telia.com

Börje Öhrling
Breds-Hällby 2
745 95 Enköping
Tfn 070-680 44 06
larbor2@gmail.com

Vi har 406 medlemmar, varav 56 är familjemedlemmar.



3Arosiana 1-2021

ForumerstinK nderssonA

Ny medlem
hälsas välkommen

Björn Enbom
Vreten Färna 4, Skinnskatteberg

Dagarna går och pandemin består. 
Vi går omkring i en tid som 

kommer att vila i historien tillsam-
mans med många myter och otaliga 
forskarinsatser omkring sig. Vi har 
letat i kyrkböcker för att undersöka 
om någon i släktleden dött i spanska 
sjukan. Framtidens forskare kom-
mer att undersöka om någon ana har 
dött i Covid 19. Vi har lärt oss ett 
nytt förhållningssätt gentemot släkt, 
vänner och andra. Vi håller dem på 
en armlängds avstånd. Vi avstår från 
mycket. Föreläsningar och härliga 
fikastunder med småprat har till viss 
del flyttat ut på nätet. En historisk 
tillbakablick visar att sommaren 
1918 meddelade svenska dagstid-
ningar att Spanska sjukan nått södra 
Sverige och att det var början på en 
svår tid då nära 400 000 svenskar 
dog. Denna pandemi ebbade ut under 
1920, alltså för 100 år sedan. 

Nu går vi en ny vår till mötes och 
med den också föreningens virtuella 
årsmöte den 24 mars. Kvällen inleds 
med en föreläsning av Niklas Hertz-
man från Arkiv Digital. Därefter 
kommer själva årsmötesförhandlingen. 
Det är endast medlemmar som har 
betalat medlemsavgift för 2021 som 
har rätt att delta på årsmötet. Anmälan 
till årsmötet sker senast den 10 mars 
till ath@knowledgediscovery.se (ange 
vad du anmäler dig till). I det här 
numret av Arosiana finns årsmötets 
dagordning, verksamhetsplan för 
2021 och 2020 års verksamhetsbe-
rättelse. Ni som anmäler er får fören-
ingens bokslut och styrelsens förslag 
till budget 2021 i mail. För att testa 
tekniken blir det två träningstillfällen, 
den 22 och 23 mars. Inbjudan till 
träningstillfällena sänds ut i ett mail 
och där finns också klockslaget an-
givet. På årsmötesdagen kan du från 
kl. 17.30 koppla upp dig till mötet 
via Google Meet. Har du frågor hör 
av dig till Anders Hasselrot eller mig.

Arkiv Digital har i samarbete 
med MyHeritage genomfört en stor 
uppdatering av personregistret Be-
folkningen i Sverige 1820-1947. Det 
finns nu mer än 152 miljoner poster 
att söka bland. Det här underlättar 
många gånger men vi måste tänka 
på att det är just ett register och gå 
till originalkällorna för att säker-
ställa fakta innan uppgifter förs in i 
släktträden. Registret är avskrifter 
med risk för både felskrivningar och 
felläsningar. Min mormor stod att 
hon var född i Vimmerby fast hon 
föddes i Veckholm och finns noterad 
i den födelseboken. Det var bara ett 
exempel på fel som jag hittade. När 
du ser något som är fel så sänd in en 
rättning till Arkiv Digital, så att vi 
får ett register som är så tillförlitligt 
som möjligt! På det viset hjälper vi 
varandra. 

Sveriges släktforskarförbund söker 
registrerare både till den nya ver-
sionen av Sveriges dödbok som är 
planerad till nästa år och till Sveriges 
befolkning 1940. Båda produkterna 
kommer att bli bra tillskott för oss 
släktforskare. På förbundets hemsida 
Rötter under fliken Förbundet hittar 
du information om de olika projek-
ten. Som tack får alla som bidragit 
till en fullständig församling i dessa 
projekt ett gratis exemplar av slut-
produkten. 

Sveriges släktforskarförbund kom 
i december ut med boken Stock-
holmsforska av Mikael Hoffsten. 
Stockholm har under större delen av 
historien varit större än våra andra 
städer. De har haft myndigheter och 
institutioner som bara funnits där, 
och det gör att förutsättningarna för att 
släktforska i huvudstaden så speciella. 
Stockholmsforska ger dig svar på 
vilka arkiv som finns, var de finns 
och vad de innehåller. En vägledning 
in i arkiven.

I det här numret skriver jag om 
ett ”bokfynd”, ett informationsblad 
om en lustfärd till Drottningholm 
1886. Ett blad som låg i en bok som 
jag för många år sedan köpte på 
Leanders antikvariat. Häromdagen 
gjorde jag ett nytt ”bokfynd”, den 
här gången på ett loppis. Där fanns 
på en av hyllorna en gammal oansen-
lig bok. Nyfikenheten vaknade och 
jag öppnade boken och såg att någon 
med blyerts hade antecknat Edsber-
ga. Min gamla färdenebygd. I boken 
på pärmen stod det skrivit, tillhör 
Axel Lundberg Styrmansgatan nr 53 
Stockholm 4 trappor upp. Det är spå-
gubben i Boda som jag skrev om i 
Arosiana nr 1-2020! Slumpen gjorde 
att jag hittade en bok, ”Soldatsamtal” 
från 1862, som hade tillhört honom. 

Var vänlig och sänd in adress-
ändringar till oss så att medlems-
matrikeln hålls aktuell. Det är synd 
att betala porto två gånger för tid-
ningar som kommer i retur. Även 
mailadresser är det viktigt att de är 
rätt. 

En god fortsättning på 2021!
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Så minns jag 1950-talet i Skultuna

Efter krigsårens ransoneringar 
svängde svenskens kostvanor. 

Först började vi frossa i kakor. Det 
ordna des bakningstävlingar och 
böcker med recept gavs ut, där vi 
fick lära oss att kavla in smör och 
margarin i wienerbrödsdegen. Pajens 
hemligheter röjdes och pommes frites 
blev på modet. Ketchup hämtades 
från Amerika och blev redan från 
början en självklarhet i varje korv-
kiosk.

På 1950-talet började vi också 
åka till Mallorca och Italien och där 
lärde vi oss tycka om kontinental mat 
såsom paella och pizza. Första ham-
burgerbaren fanns på Helsingborgs-
utställningen 1955, men perma nenta 
hamburgerbarer skulle låta vänta på 
sig till en bit in på 1970-talet. I buti-
kerna såldes hamburgare till en bör-
jan på konservburk, liksom kakmix, 
chokladpudding och potatis mos.
Med invandrarna kom också många 
nya produkter: Vi fick blomkål från 
Italien och paprika från Ungern. Djup-
frysta produkter dök upp i en allt 
snabbare takt i våra affärer. En ny 
svensk uppfinning erövrade världen: 
Tetrapak för färsk mjölk och grädde.

Efterkrigstid 
Jag minns de första åren av femtiotalet 
som bekymmersfria och lyckliga. 
Som barn fiskade och badade vi hela 
somrarna och solen sken varje dag. 
Nu var det kanske inte så att solen 
ständigt sken, men det är väl så vi 
vill minnas vår barndoms somrar.
Livet innebar att folk fick lita till sin 
egen förmåga att ta sig dit man ville, 
ingen skjutsade hit och dit. Det var 
bara att låta bli annars. Jag hade tre 
kilometer till skolan. Åldersgränsen 
för skolskjuts gick vid tio år. Om 

någon var sjuk och chauffören var 
på gott humör kunde man någon en-
staka gång få åka med. Skolbilen var 
en stor svart Chevrolet BelAir med 
ett enormt bagageutrymme. Någon 
enstaka gång hände det att vi fick 
åka i bagage utrymmet, det var full-
ständigt livsfarligt, men det var inte 
så noga med säkerheten.

På landsbygden var det djuren 
som bestämde dagsrytmen. Klockan 
fem varje kväll skulle korna motas in 
för mjölkning. På morgonen dagen 
efter kom mjölkbilen och hämtade de 
tunga 50-litersflaskorna av plåt. Mot 
slutet av 1950-talet kom lättmetall-
flaskor från Skultuna. 

Landsbygden avfolkades från 
mitten av 1950-talet och därmed 
miste i allt snabbare takt de små lant-
handlarna sitt kundunderlag, de blev 
snabbt olönsamma och försvann från 
marknaden.

Resor med Elov Viklund
Elov Viklund är en person som jag 
mest förknippar med Reso. Han var 
en välkänd profil och personlighet. 
Elov arbetade till vardags med att 
tvätta och tumla detaljer från auto-
materna. 

Elov var också mycket intresserad 
av fotboll och han spelade i B-laget 
ganska långt upp i åren. Kopplingen 
till Reso gör jag för att han anordnade 
bussresor minst en gång i månaden 
till åtskilliga idrotts evenemang på 
Stockholms stadion och Råsunda. 
Det gick så till att Elov gick runt på 
verkstan och tog upp beställningar 
inför de resor han avsåg att anordna. 
Elov var nykterist och igenkänd 
överallt i parkerna. Eftersom jag 
hjälpte honom med bussresorna mot 
slutet av 1950-talet hängde jag med 

Elov in bakvägen. 
Det finns en rolig händelse att 

berätta om Elov, det kan dock vara en 
skröna: Elov stod utanför busstationen 
i Skultuna när Thore Skogman, då i 
början av sin karriär stannade till vid 
kiosken. ”Tjänare Elov” säger Thore. 
Elov svarar: ”Jag tycker jag känner 
igen dig men kan inte placera dig”. 

Bruksandan
De svenska bruken är en gammal 
företeelse i vårt land. Histo riskt har 
bruken varit små patriar kaliskt styrda 
riken i miniatyr. Bruket gav männi-
skorna arbete, bostad, sjukvård och 
trygghet. I gengäld var man lojal mot 
bruket och dess chefer. Världen blev 
kanske lite trång, men å andra sidan  
Devisen ”Inget skall ändras, allt är 
bra som det är” gällde nog ganska 
länge. 

På bruksorterna var det ännu 
långt in på femtiotalet en mycket 
klar märkbar skillnad mellan tjänste-
män och arbetare; På Skultunagården 
serverades tjänstemännen mat i 
mässen, och dit hade arbetarna 
icke tillträde. Detta var fullständigt 
accep terat och ingen ifrågasatte 
heller systemet. Även boendet på 
bruket var uppdelat; arbetare och 
tjänstemän bodde på olika områden i 
samhället. 

AB Svenska Metallverken
Östra verken, Skultunaverken 
Vid början av sextiotalet flyttades 
tillverkningen av folie från Finspång 
till Skultuna. 

Svenska Metallverken  var Sveriges 
största tillverkare av kastruller, kaffe -
pannor, ugnsformar m.m. Några nu 
bortglömda produkter var kompo-
nenter till Hasselblads kameror och till

Text: Stig Svärd

I nummer 2-2020 presenterades boken Brukshandel.  Här åter-
kommer författaren, Stig Svärd, med en personlig djupdykning i 
50-talet – den tid då han gick ut yrkesskolan vid Skultunaverket. 
Det var en tid då samhället gick från efterkrigsårens ransonering 
mot ett liv i överflöd men också en tid med Amerikas och Sovjet-
unionens kalla krig och deras rymdkapplöpning. Det var också 
den tiden då den första ungdomskulturen växte fram.

Arosiana 1-2021
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Skolbilen var en stor svart 
Chevrolet BelAir med ett 
enormt bagageutrymme.

Bönderna hade mjölkpallar i höjd med mjölk-
bilens flak.

Min fars lanthandel i södra Dalarna som avvecklades 
1956.

Metallverken och Skultunaverken blomstrade och hade en bred och 
mångsidig produktion med många olika produkter under femtiotalet. 

Yrkesskolan 1957 
1 Hasse Johansson, 
2 Jarl Wallin, 
3 Gunnar Palevik,
4 Bengt Lundgren,
5 Sören Lundemo,
6 Stig Svärd,

7 Klassföreståndare 
Arne Glansberg,
8 Jan Sahlberg,
9 Hans Högberg, 
10 Leif Wedman,
11 Kjell Jansson,
12 Lars-Ove 
Schillström,

13 Rolf Jansson, 
14 Hans Söderlund,
15 Kjell Sjöberg,
16 Rektor (?) Lennart 
Stenhagen,
17 Börje Jansson
18 Bengt Olsson, 
19 Göran Olsson, 

20 Sven-Erik Bergqvist, 
21 Roine Pettersson, 
22 Bror Hansson 
23 Morgan Björklund.

Elov Viklund
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bilindustrin m.m. En avdelning satte 
ihop framkroppen till SAAB:s första 
jetplan J29, ”Flygande Tunnan”. De 
som arbetade på SAAB hade avsevärt 
högre lön än de som arbetade på andra 
avdelningar. 

Yrkesskolan
Femtiotalets motsvarighet till dagens 
gymnasier var yrkesskolor, s.k. 
inbyggda verkstadsskolor. Första 
året skulle vi lära oss grunderna för 
mekaniskt verkstadsarbete. Andra 
året var vi periodvis ute på de olika 
avdelningarna och praktiserade. 
Tanken var att vi skulle pröva olika 
yrkesområden för att inför tredje året 
välja specialinriktning (svetsare, plåt-
slagare, verktygsmakare, automat-
svarvare, revolversvarvare etc.). 
Utöver yrkeskunskaper skolades vi 
samtidigt in i den politiska och fackliga 
tillhörigheten. Jag blev medlem i 
Metall samma månad jag fyllde 16 
år. Att vara med i facket var på sätt 
och vis inträdesbiljetten till vuxen-
världen. 

Hur det kom sig att jag skulle gå i 
verkstadslära vet jag inte, men båda 
fars bröder, Holger och Åke Svärd 
samt deras svåger Sven ”Bärsa” Jansson 
arbetade på bruket och då var det 
kanske inte så underligt att jag också 
skulle gå den vägen.

Yrkesskolan var treårig. Under 
utbildningen hade man lön. Min 
första timpenning 1955 var 1 kr 5 
öre per timme eller 8 kr 40 öre om 
dagen.

Fredagen den 2 september 1955 
satte jag mig på Färnebobussen i 
Avesta för att resa till min faster och 
farbror, Karin och Sven Jansson i 
Skultuna. Tre dagar senare påbörjade 
jag min yrkesutbildning. Jag var 
14½ år och jag hade inte den blekaste 
aning vad som väntade mig. Måndagen 
den 5 september, klockan nio på 
morgonen stod jag och ytterligare 
sju grabbar utanför porten till Östra 
Verken och väntade på vår entré till 
vuxenvärlden. 

De första veckorna på verkstan 
var det värsta jag varit med om. Vi 
filade på järnbitar dagarna i ända. 
Och det värsta av allt, de skulle vara 

i vinkel och absolut plana, vilket de 
inte ville bli. Varje kväll när jag kom 
hem ville jag sluta och resa hem till 
Dalarna, men det fick jag inte. Nej, 
det var bara att bita ihop och fila 
på. Första året i Skultuna bodde jag 
inneboende hos min faster och far-
bror i Stenhusen. Trångbodda var de, 
jag minns att jag sov i finrummets 
bäddsoffa.

När jag var 15 år hyrde jag ett 
eget rum i det äldsta av Stenhusen. 
Det var nätt och jämnt beboeligt och 
hade stått obebott i många år. Rummet 
hade inga som helst moderniteter, 
där saknades vatten, avlopp och wc. 
Enda värmekälla var en gammal 
vedspis. På vintern var det så kyligt i 
rummet att vattnet i vattenhinken var 
fruset när jag kom hem från jobbet 
på kvällen. Periodvis då temperaturen 
kröp ned under -20 grader var jag 
tvungna att sova över hos min faster. 
Rummet var ganska billigt, bara 
12 kr 50 öre per månad vilket mot-
svarade knappt en veckolön. Maten 
hade jag hos min faster och betalade 
15 kronor i veckan.

Jag slutade yrkesskolan 1958 och 
fick arbete på verktygsavdelningen 
med verkmästaren och tillika yrkes-
skolans närmaste chef Arne Glansberg 
och Arne ”DerbyPelle” Pettersson 
som arbetsledare.

Rock ń Roll och Elvis
Rockmusiken gjorde intåg med buller 
och bång under femtiotalet. De äldre 
tyckte vanligtvis att rock & roll enbart 
bestod av oljud. Rockmusiken vände 
upp och ned på hela nöjes livet. Det 
var något som ungdomen anammade 
omedel bart, en rockvåg svepte fram 
över landet. De största av de ameri-
kanska rockstjärnorna var Elvis 
Presley och Bill Haley. Elvis Presley 
var den som slog igenom först och 
han är väl den man minns bäst. Tom-
my Steel från England slog igenom 
samtidigt med Elvis, men med tiden 
bleknade minnet av honom. Det blev 
två läger bland ungdomen, antingen 
gillade man Elvis eller så gillade 
man Tommy. 

Av svenska artister var Little 
Gerard och RockRagge störst, Jerry 

Williams kom först något senare. 
Little Gerhard slog igenom stort med 
”Buona Sera”. 

Det fanns en jukebox på varje café 
och för en tjugofemöring kunde man 
spela sina favoritlåtar. I Skultuna 
fanns två jukeboxar. En på Skultuna-
gården och en i Wedholms sommar-
café vid Bodbacken. 

Själv hade jag en portabel Philips 
eldriven skivspelare med högtalare i 
locket.

TV gör sitt intåg
I Sverige inleddes officiella försöks-
sändningar 1954. Lagom till fotbolls 
VM i Sverige 1958 inträffade televi-
sionens stora genombrott i Sverige. 
Det var då folk köpte sina första 17” 
svart/vita apparater, Vi köpte vår 
första 17-tummare av Göran Borg 
1960, han handlade lite med tv och 
radioapparater. Den kostade 1700 kr 
vilket var mycket pengar i dåtidens 
penningvärde. En TV är bra mycket 
billigare i dag än den var 1960. 
 (VM i fotboll 1958, som arrangerades 
i Sverige, var en stor fotbollsfest och 
vårt landslag tog silver). 

Det var dock fortfarande få 
människor som ägde en TV, men 
hade man tur så blev man hembjuden 
till någon som hade en apparat. 
Själv såg jag finalen Sverige Bra-
silien hemma hos Holger Wallins 
föräldrar, Gustav och Ester Wallin 
i Bodbacken. Vi kunde vara upp 
till tio personer hos dem för att se 
matcherna som sändes i svartvitt, 
färg-TV fanns inte 1958. 

Hylands hörna var från början ett 
radioprogram, men 3 oktober 1962 
började programmet att sändas i TV. 
Hörnan var en talkshow, även om 
begreppet inte var uppfunnet ännu. 
Förlagan var hämtad från en ameri-
kansk TV-show.

Det går inte skriva om 1950-talet 
utan att nämna Gösta ”Snoddas” 
Nordgren från Bollnäs. Snoddas 
slog igenom 1952 i Lennart Hylands 
radioprogram Karusellen med sång-
en Flottarkärlek. Med den sången 
for han sedan runt i landet och slog 
publik rekord överallt. Snoddas var 
ett fenomen!  

Arosiana 1-2021
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James Dean
En populär manlig filmidol var James 
Dean, han lanserades hårt med filmen 
”Ung Rebell”. James Dean dog endast 
24 år gammal. 

Filmen ”Ung Rebell” blev seder-
mera en kultfilm, och det var med den 
filmen som det introducerades ett 
nytt mode; jeansjacka och jeansbyxor. 
Själv prövade jag på sjömanslivet en 
kortare tid mot slutet av 1950-talet, 
och då köpte jag mina första jeans 
av märket Wrangler på ön Curacao i 
Karibien. 

Jeans var arbetsbyxor tillverkade 
av ett slitstarkt tyg. Mina var precis 
sådana jeans som James Dean hade 
i filmen ”Ung Rebell”. Jeans hade 
ännu inte kommit på modet i Sverige. 
De blev väl inte ”inne” förrän en 
bit in på 1960-talet. Hemkommen till 
Skultuna sommaren 1959 sålde jag ett 
par av mina Wranglerjeans till Bengt 
Lundgren, som var ”skinnknutte” 
och körde en Husqvarna ”Silverpil”. 
Därmed var han och jag sannolikt 
de första på bruket att äga ett par 
Wrangler. Detta hade jag glömt, men 
Bengt påminde mig 50 år senare om 
vår lilla jeansaffär. 

Sputnik 
Historien ändrades den 4 oktober 
1957 när Sovjetunionen framgångs  rikt 
sände upp världens första konstgjorda 
satellit. Den var ungefär lika stor 
som en badboll och det tog ca 98 
minuter för att kretsa kring jorden. 
Sputnik rundade jorden under 21 da-
gar. Med Sputnik i rymden markera-
des början av rymd
åldern och rymdkapp-
löpningen, Sovjet-
unionen vs USA. 
Sputnik 2 startade 
den 3 november 
1957. Den 500 kg 
tunga satelliten 
hade den första 
levande varelsen 
i rymden som 
passagerare; 
hunden 
Lajka, en 
brun och vit 

blandrastik. Hon kretsade i omlopps-
bana i åtta dagar. Då började hennes 
syre ta slut och hon avlivades av 
en portion förgiftad mat. Sputnik 
2 fortsatte runt jorden i drygt fem 
månader, varefter den förbrändes vid 
återinträdet i atmos fären. Den stora 
kapplöpningen i rymden hade börjat. 
 Jag kan än i dag minnas att vi mörka, 
stjärnklara höstkvällar stod bakom 
”Lilla bon” på Haga och spanade 
efter denna satellit som likt ett lysande 
klot rörde sig över himlen. Det var 
något alldeles fantastiskt, man trodde 
inte det var sant!

Vid slutet av femtiotalet var det 
mannen som arbetade och försörjde 
familjen. Att låna pengar i bank var 
för de flesta något okänt. Att köpa 
på avbetalning var nog mer vanligt, 
speciellt vid köp av möbler och kläder. 
Avbetalningsköp rörde sig aldrig om 
några större summor och sällan längre 
än två år. 

Hemmafrun började avvecklas 
på 1960-talet. Med stigande löner, 
där två i familjen ofta arbetade, hade 
man råd att unna sig högre bostads-
standard och bekväm mat. Den nya 
generationen familjer hade en helt 
annan inställning till färdiglagad och 
snabbmat än sina föräldrar. Uttrycket 
”köp, slit och släng” myntades och 
man började värdesätta fritiden mer. n

Elvis Presley (1935-1977).

Hylands hörna var en talkshow som 
började sändas i okto ber 1962 i TV.
Här med bl.a. Povel Ramel och Brita 
Borg (stående i sånggruppen t v), 
Martin Ljung (i gungstolen), Lennart 
Hyland (1919-1993) samt Yngve Gamlin 
och Gunwer Bergkvist (i soffan längst 
t h).   

Gösta ”Snoddas” Nordgren (1926-
1981) slog igenom 1952 i Hylands 
hörna. 

James Dean (1931-1955) körde ihjäl sig 
1955 i sin Porsche. Med filmen Ung 
rebell introducerades ett nytt mode; 
jeansjacka och jeansbyxor.
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Första utvandraren med flyg till Amerika 
och första svensk med reguljärt flyg från Stockholm till New York!
Det var i september 1940 och det skulle visa sig 
vara en strapatsrik resa med bombanfall i Berlin, 
propeller problem i Frankrike och därmed missad 
förbindelse i Lissabon och en extra mellanlandning 
på Bermuda p.g.a. roderproblem. Knappast anade 
hon då att hon skulle komma tillbaka till Stockholm 
redan 1945 som hustru till marinflyg attachén vid 
amerikanska ambassaden i Stockholm.

Under städning i somras, i en 
gammal lada från 1800-talet, hittade 
jag delar av Västmanlands Folkblad 
från onsdagen den 25 september 
1940. En rubrik fångade mitt intres-
se (Se bild 1): Detta var alltså under 
andra världskriget. Resan gick från 
Bromma via Berlin till Madrid och 
Lissabon. Därifrån via Azorerna till 
New York. Hela resan tog i bästa fall 
fyra dygn. Hennes resa tog 17 dygn 
eftersom hon missade anslutningen 
i Lissabon, p.g.a. propellerproblemet, 
och fick vänta på plats i planet. Från 
Lissabon flög Pan American Airways 
med en Boeing Clipper-flygbåt. Se bild 4.

Eftersom Clippern startade och 
landade på vatten var det inte alltid 
säkert att det var tillräckligt lugnt 
eller isfritt för start eller landning. 
Första flygningen med betalande 
passagerare på sträckan Lissabon via 
Azorerna till New York gjordes den 
29 april 1939. Under 1940 gick det 
tre turer i veckan mellan Lissabon 
och New York och priset för denna 
sträcka var 525 dollar enkel resa 
och tog normalt ca 22 timmar. 525 
dollar är i dagens penningvärde 80 
á 90 tusen kronor. Jag ville gärna ta 
reda på mer information, men bara A 
Boberg gav inte mycket i de vanligas-
te kä llorna.

 I stället sökte jag på A Boberg i 
Svenska Dagbladets historiska ar-
kiv. Där fick jag en intressant träff 
i tidningen från 1940-09-25 (bild 2). 

1. Västmanlands Folkblad
onsdagen den 25 september 1940

Rubriken var ”Ung stockholmsdam 
flyger till bröllop i New York”. 

Där fick jag hela namnet Annrika 
Boberg. En sökning på Google gav 
en artikel i den svenskspråkiga tid-
ningen Vestkusten, Kalifornien, från 
1940-10-24 som beskriver hennes resa 
från Bromma till New York (bild 3). 
Båda artiklarna återges nedan. Ytter-
ligare sökningar i Ancestry, Google, 
Svenska Dagbladet och svenska 
kyrkböcker gav mer information.

Detta visar vilken stor och intres-
sant källa tidningar och andra medier 
kan vara. De finns ju mer och mer 

tillgängliga på nätet. Men man skall 
alltid om möjligt dubbelkolla uppgifterna.

Se bild 2. Svenska Dagbladet:
”Ung stockholmsdam flyger 
till bröllop i New York.
Fästmannen friade per telegram.
En romantisk flygfärd startade på 
tisdag morgon i Bromma. En ung 
stockholmsdam, fröken Annrika 
Boberg steg där ombord i Berlin-
planet för att sedan fortsätta över 
kontinenten och med Clippern 
över havet till Amerika. I New York 
väntar hennes fästman, provflygaren 
mr Robert Winston och bröllopet 
står strax efter ankomsten.”

Unga fröken Boberg lärde känna 
sin blivande make, när han i fjol 
vistades i Stockholm och Trollhättan 
för att utprova och provflyga de ameri-
kanska flygplan som svenska staten 
köpt i USA. Mr Winston kallades sedan 
till andra provflygningar i Frankrike 
som han lämnade efter sammanbrottet. 
Hemkommen till USA sände han 
ett telegram till Stockholm på vilket 
fröken Annrika skickade det korta 
men i detta sammanhang upplysande 
ordet ”Yes!” Så kommer det sig att 
hon startat sin långa resa som den 
första svenska luftresenären Bromma 
– New York direkt.

– ”Det har varit många bestyr 
innan resan kunde bli av, men alla 
ha visat sig så tillmötesgående och 
hjälpsamma”, säger fröken Annrikas 
mor, fru Gerda Boberg. ”Nordisk 
Resebyrå har ordnat med flygbiljett 
Berlin – Madrid – Lissabon till New 
York och samtidigt fick min dotter 
besöka legationer och passbyråer för 
att få alla nödvändiga papper. Ännu 
på måndagskvällen var det icke säkert 
att hon kunde hinna med Clippern 
som avgår från Lissabon nästa mån-
dag. Men det gick och naturligtvis 
dela vi alla hennes glädje däröver. 
Aerotransport har älskvärt lovat oss att 
ge oss regelbundna underrättelser hur 
färden går. Den sista etappen Lissabon 

Text: Ingemar Widestig
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– New York tar 36 timmar.”
Fru Boberg omtalar vidare att 

hennes dotter både är luftvan och 
en tränad långresenär. Som 16-åring 
fick hon anställning hos en engelsk 
familj, lord och lady Furness, och 
medföljde dem på en jaktresa till 
Afrika. Den skedde i lord Furness 
privatplan och man flög direkt Lon-
don – Nairobi och Nairobi – London. 
Efter hemkomsten från London slog 
fröken Annrika in på kontorsbanan 
och har senast tjänstgjort hos RIKO. 
Radio Films AB vid Vasagatan.

Naturligtvis är det med spänning 
som modern och syskonen, två syst-
rar och en bror, vänta på underrättel-
ser från färdens olika etapper. Och 
allra mest välkommen i hemmet vid 
Storgatan blir förstås det första tele-
grammet från New York.”

Se bild 3 Vestkusten:
”Ryktbar flygare sökte brud 
i14 länder.
Den utvalda, stockholmskan Ann- 
rika Boberg, kom förra veckan 
med flyg till New York.

Det var livligt i flyghamnen i 
Port Washington i fredags kväll, 
[den 11 oktober, min anm.] då 
Clippern kom. Fotograferna voro 
där medw sina lådor och reportrar-
na stodo med sina blyertspennor 
färdiga, skriver Nordstjernan i 
New York.

Det var en person på Clippern 
som alla voro efter: 19-åriga kaptens-
dottern från Stockholm, Annrika 
Boberg, som skulle hit för att gifta 
sig med en amerikansk flygare, 
Robert A Winston. Hennes resa var 
märklig också i ett annat avseende – 

hon var den första dam som rest med 
flyg hela vägen från Stockholm till 
New York. Sverige kunde inte ha sänt 
en käckare och sötare representant – 
som en frisk nordisk vårvind kom hon. 

Clippern var 7 timmar försenad – 
den hade haft roderkrångel och måst 
gå ned i Bermuda för att få felet av-
hjälpt. [Förseningen hade inneburit 
att det inte gick att landa i flygham-
nen på La Guardia då där saknades 
landningsljus, så p.g.a. mörkret fick 
de flyga till Port Washington på Long 
Island, New York istället, min anm.]

”Bob” Winston, en slank, reslig 
och käck flygare, hade tagit plats 
utanför trådstaketet nere vid vattnet: 
’Hello, Ann!’, ropade han, då han såg 
fästmön komma uppför pontonbryg-
gan. ’Hello Bob’ kom det käckt från 
andra sidan av stängslet, ’why don´t 
you climb the fence?’ ”

Någon klättring behövdes emeller-
tid inte – en stund senare hade de 
unga tu hittat varandra och kommo 
ut arm i arm under det att fotogra-
fernas blixtar flammade. ”What a 
wonderfull girl, how vivacious, how 
radiant”*, surrade det bland report-
rarna. Hon berättade att resan gått bra 
trots diverse dröjsmål. Natten över 
Atlanten hade varit underbar.

”I Bermuda åt jag frukost, och sim-
made i Atlanten. Roder krånglet var 
inte det enda manke manget – i Lyon 
i Frankrike råkade maskinen, en ita-
liensk, att törna emot en bensincistern 
och buckla till propellern. Reportrar-
na ville veta hur det var i Berlin, hur 
stämningen var. ’Nej, inte voro de 

2. Svenska Dagbladet 1940-09-25. 3. Tidningen Vestkusten från 1940-10-24. 
Veckotidning för svenskarne på Stilla-
havskusten.

missmodiga’, svarade hon rappt, ’de 
togo det lugnt och filosofiskt”. I 5½ 
timme måste hon själv ned under 
jorden – i källaren under Eden Ho-
tell – då de brittiska flygarna brassade 
på för fullt med sina bomber. Madrid 
hade gjort ett beklämmande intryck 
på henne. ”Där var förfärligt, hus i 
ruiner, så fattigt och trist. Man kände 
liksom på sig att någonting hängde i 
luften, någonting skulle hända. Man 
rådde mig att fortast möjligt bege mig 
från staden,” sade Annrika. (Spanska 
inbördeskriget hade slutat i april 1939, 
min anm.).

”När bröllopet skall stånda?” Wins-
ton tittade på Annrika, och den unga 
svenskan svarade ’soon’. Sedan den 
’officiella’ intervjun var över berättade 
hon för Nordstjernans representant, 
att det ska bli i en svensk kyrka i New 
York och det ska bli brudstass och allt 
annat som hör till ett riktigt svenskt 
bröllop. 

Det nickar Winston bifall till. ”Han 
är ’test-pilot’ för Brewster – flygfirman 
som levererade många jaktplan till 
Finland under kriget. Han är fänrik i 
flygvapnets reserv. Han är 32 år gam-
mal, mörk, är född i Indiana.”

Han talar entusiastiskt om de 
svenska flygarna. Han sändes av 
Brewster-fabriken över för att hjälpa 
finnarna montera upp maskinerna, 
säger han. På vägen över, med Ber-
gensfjord, träffade han flera svenskar, 
Sigvard och Erica Bernadotte, Bertil 
Wallenberg m.fl., och genom dessa be-
kantskaper kom han att träffa Annrika.

”Det tycks ha varit love at first sight. 
Jag reste igenom 14 länder innan jag 
fann denna flicka”, säger han stolt * En sådan underbar flicka, så livlig, så 

strålande. [Red. översättning.]
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och segervisst. Han kom sig inte för 
att fria i Sverige – det har han gjort 
telegrafiskt. Sju gånger, innan han 
fick ”ja”.

Det var i de amerikanska doku-
menten, Pan Americas passagerarlista, 
jag först hittade att hon egentligen 
hette Anna Erika, vilket var hennes 
dopnamn. Hon var född den 6 okto-
ber 81920 i Stockholm. Hon kallade 
sig Annrika. Det är det namn som står 
i deras förlovningsannons från den 27 
juli 1940 och hennes pappas döds-
annons. 

Robert Alexander Winston föddes 
den 25 oktober 1907 i Indiana, USA. 
Han utbildade sig vid Indiana Uni-
versity och tog journalistexamen 
1930. 1935–1948 var han anställd 
vid amerikanska flottan och fick sitt 
flygcertifikat 1939. Han var i Sverige 
1939 för att montera flygplan som 
inköpts från USA. Planen var avsedda 
för Finland och monterades och 
provflögs i största hemlighet i Troll-
hättan. Efter vistelsen i Sverige och 
Frankrike anlände han till USA från 
Lissabon med flyg den 5 juli 1940 
till New York. 1945–1948 var han 
marinflygattaché vid ambassaden i 
Stockholm (bild 5).

Efter kriget tilldelades han två 
finska krigsmedaljer, Mannerheim-
korset och Vinterkrigsmedaljen.

I Svenska Dagbladet den 27 juli 
1940 fanns en förlovningsannons 
utan datum för förlovningen. 

Annrika landade fredagen den 
11 oktober i New York. Hon skulle 
ha anlänt redan tisdagen den 1 oktober. 
Förseningen berodde på att hon missade 
sin anslutning i Lissabon och det var 
långa köer för att komma med Clip-
pern. De gifte sig redan på söndagen 
den 20 oktober 1940 i svenska kyrkan i 
New York (bild 6).

”Clipperbruden” med familj

Familjehistorik
Robert A Winston deltog i striderna 
i Stilla Havet under kriget. Robert A 
Winston dog 1974. De hade 4 barn varav 
ett föddes i Sverige. 

Robert erhöll ett antal militära ut-
märkelser: Distinguished Flying Cross, 
Air Medal, two Gold Stars, Bronze Star, 
Presidential Unit Citation, Royal Order 
of the Sword (Sweden), and Manner-
heim Medal and Winter War Medal (Fin-
land). Han skrev också ett flertal böcker.
Sista upgiften jag hittat om Annrika är 
från 1994.

Annrikas gudmor Anna Q Nilsson 
finns med i Annrikas födelsenotis då hon 
döps i Ransäters kyrka 1921-07-24 och 
på bröllopsfotot (bild 6). Anna Q Nilsson 
skulle kunna vara värd en egen artikel. 

Hon var född i Ystad 1888 och 
drömde om att åka till Amerika och 
arbetade ihop till biljetten på betfälten 
under fem år i Skåne. 1905 åkte hon till 

Källor:
Västmanlands Folkblad onsdagen den 25 september 1940.
Teknisk Tidskrift Häfte 25. 21 juni 1941 sidorna 272–274. Finns på nätet, Projekt Runeberg.
Svenska Dagbladets historiska arkiv bl.a. 1940-09-25, 1940-10-08, 1940-10-13 och 
1945-11-25. Kräver abonnemang. Bra sökmotor.
Tidningen Vestkusten från 1940-10-24. Veckotidning för svenskarne på Stillahavskusten.
The New York Times 1974-06-04.
Indiana authors and their books 1917 – 1966 Robert A Winston. Google.
Pan American Passenger lists 1940, Ancestry.
New York Mariage index, Ancestry.
Ransäter (S) C:12 (1915-1948) sid 59
Oscar (A, AB) CI:5 (1920-1924) sid 20
TTELA 2019-02-19 före detta Trollhättans Tidning – Elfsborgs Läns Allehanda,
Västerås släktforskarklubbs hemsida, länkar bl. a. till Svenska Amerika tidningar
Texterna i bilderna 2-3 och 5-6 är avskrifter av tidningsnotiserna för läsbarhets skull.

New York och ”upptäcktes”. 1907 utsågs 
hon till USAs vackraste kvinna och blev 
en av de stora stjärnorna inom film-
världen och den högst betalda. Hon tog 
flygcertifikat redan 1912 och i filmerna 
flög hon själv flygvapnets plan. Hon 
medverkade i 200 filmer, alla amerikan-
ska, utom Värmlänningarna som spela-
des in 1921 i Värmland. Anna Q Nilsson 
och skådespelaren Tor Weijden, som var 
Anna och Erik i filmen, var då med på 
Annrikas dop i Ransäters kyrka. 

Annrikas far, kapten Nils Boberg 
1881–1939, var VD för AB Svea Film. AB 
Svea Film var produktionsbolag för Värm-
länningarna. Han var också sekreterare i 
Kronprinsessan Margaretas minnesfond. 
Prins Gustavs, blivande Gustav VI Adolfs, 
första hustru. n

4. Clipper-flygbåt, typ Boeing 314, vilken 
trafikerar över Nordatlanten. Teknisk Tidskrift 1941.

Denna trevliga familj kommer vi att
få se då och då i stan under de när-
maste två åren. Det är den nye ameri-
kanske marinattachén kapten Win-
ston och hans svenskfödda maka Annrika
Winston, även kallad ”Clipperbruden” 
samt två Winstonbarn och en Winston-
hund.

5. Svenska Dagbladet 1945-11-25 Bilden visar ”flygbruden” Annrika
Boberg tillsammans med sin make, den
amerikanske flygaren Robert Winston
efter vigseln i svenska kyrkan i New
York. I mitten ses filmskådespelerskan
Anna Q Nilsson, brudens gudmor, som
kommit till vigseln från Hollywood.

Flygbrudens bröllop

6. Svenska Dagbladet 1940-10-31.

Arosiana 1-2021
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Arborelius (från Arboga) 
Burman (från Bureå nr 2) 
Hafström (äldre Odensvisläkten) 
Hafström (yngre Odensvisläkten)
Hammar (från Göteborg, II)
Hesselblad (från Börje) 
Hofling (från Värnamo, I)
Hofling (från Värnamo, II)
Klein (från Ungern)
Lindman (från Lindrum)
Livijn, Lundius (från Hammar)
Malm (från Karlshamn)

Maskåll
Norén (från Forsby)
Odenberg (från Perstorp)
Petersson (från Häggum)
Petersson (från Kristdala, II)
Pethrus (från Västra Tunhem)
Phase
Rüdolf
Sandell (från Södra Sandsjö)
Scharp
Soukkan

Svensson (från Rödeby)
Svensson (från Söderala)
Söderblom (från Söderala)
Tengberg
Ugglebosläkten (från Bolmsö)
Walldén (från Kristinehamn) 
Österreich 
Heliga Birgittas mödernesläkt.

I boken finns släktartiklar om bland 
andra Sveriges första kvinnliga 
biskop Christina Odenberg, ärkebis-
kop Nathan Söderblom, Elisabeth 
Hesselblad som 2016 blev helgon-
förklarad och Osman Soukkan, den 
förste inom Sverige verksamme 
imamen. Han föddes 1903 i Makedo-
nien, som då var en del av osmanska 
riket. Vid 27 års ålder lämnade han 
hemstaden på cykel för att se sig om 
i Europa. Två år senare befann han 
sig norr om Helsingfors. I slutet av 
1940–talet flyttade han till Stock-
holm och där grundade han 1949 
Sveriges första muslimska fören-
ing och församling. Psalmdiktaren 
Lina Sandell, frikyrko ledaren Lewi 
Pethrus, prästen och opinionsbildaren 
Helle Klein och Sveriges reformator 
Olavus Petri. Biskopen och Sveriges 
första katolska kardinal Anders Arbo-
relius, född 1949 i Sorengo i Schweiz. 
Släkten Arborelius (från Arboga) med 
dess äldsta kända stamföräldrar Pe(de)r 
Hansson, handelsman i Arboga, känd 
där från 1643 och hans hustru Anna 
Olsdotter. Makarnas enda kända barn 
är sonen Olaus (Olof) Petri Aborelius 
f. 1641, kaplan i Romfartuna, Västerås 
stift.

Syftet med kalendern är att den ska utgöra en sorts borgerlig 
motsvarighet till Adelskalendern. Den femtionde utgåvan har 
deltemat religion och innehåller 347 artikelsidor med biografisk 
och genealogisk information om 32 släkter. För närvarande är, 
sedan starten 1885, 2 852 släkter införda i bokverket.

Svenska Släktkalendern

Text: Kerstin Andersson

Svenska Släktkalendern 2020
av Magnus Bäckmark
Format: Inbunden 
Antal sidor: 450
Pris: 989 kr
Utgivningsdatum: 2020-11-30
Förlag: Föreningen Svenska släktkalendern 
ISBN 9789151973821

är det heliga Birgittas mödernesläkt 
som redovisas.

Några förändringar i den femtionde 
utgåvan är, att från och med nu finns 
angivelse av källa där sådan är svår-
funnen. Ytterligare förändringar är att 
datum och plats för födelse, vigsel 
och död framgår, flera porträttbilder 
och att det är åter möjligt att införa 
antavlor.

Följande släkter finns med i Svenska Släktkalendern 2020:

oktipsB

En artikel som förväntas tilldra 
sig intresse är Burman, en gren ur 
Bure släkten, en vittutgrenad släkt 
med sägenomspunnet norrländskt 
ursprung. Burman med bröderna Lars 
och Anders som tillsammans 1949 
grundade skivbolaget Metronome 
Records AB.

De två omfångsrika västgötska 
släkterna Norén och Maskhåll redo-
visas på 52 sidor. Norén med släk-
tens äldste kända stamfader, Sven 
som var rusthållare i Lunnahult i 
Ryds socken 1699. Skådespelaren 
Noomi Rapace född Norén är mest 
känd som Lisbeth Salander i Stieg 
Larssons Millennium-svit. Maskhåll 
är en släkt vars gåtfulla namn och 
ursprung har sysselsatt många släkt-
forskare. Namnet Maskhåll är första 
gången inom Sverige belagt med ett 
köpebrev från 1488. Sven köpte då 
en gård i Tegnene i Västergötland 
med tillhörande kvarn och en andel 
skog. Släkten Tengberg är en gren av 
Maskhåll 

I släktkalendern införs också mö-
dernesläkter (ordet mödernesläkt här 
i betydelsen grupp av kvinnor och 
män som har gemensamt ursprung 
på rak mödernelinje). I denna utgåva 
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Lustfärd till Drottningholm

På Leanders antikvariat köpte jag för många 
år sedan en bok och i den fanns det, kanske 
som ett bokmärke, vad vet jag (?), ett tryckt 
informationsblad inför en lustfärd för Vesterås 
folkskole barn. Det var om en båtresa från 

”Vesterås” till Drottningholm den 10 juni 1886.

Text: Kerstin Andersson

I informationsbladet var resan 
beskriven; vilka öar, kyrkor, slott 
och orter som passerades. Även lite 
historieundervisning får barnen med 
i bladet. Selaön med sina domaresä-
ten, skeppssättningar, Björkön och 
Ansgarius förkunnelse om kristen-
domens läror finns beskrivna. 

Hur kom det sig att skolbarn blev 
bjudna på en resa till Stockholm? 
Min nyfikenhet väcktes, för en sådan 
resa på den tiden var säkert inte vanlig. 
Jag tog kontak t med antikvarie Johan 
Anders  son på Västerås stadsarkiv för 
att få mer information. Johan tog fram 
skolmatriklar, tidningsnotiser och 
information om ångbåten Aros. 

Västerås hade 1886 bara en folk-
skola, nuvarande Skepparbacksskolan 
och tre småskolor. I VLT finns in-
formation om att 300 skolbarn reste 
med ångfartyget Aros till Drottning-
holm den 10 juni 1886. Det tryckta 
bladet omnämns också, det hade delats 
ut till barnen i förväg av handlaren 
Anders August Lindahl (f. 1836). 
Drivande i den spännande utflykten 
verkar ha varit folkskol läraren Lind-
qvist (troligen Carl Leontius Lind-
qvist, f. 1845):

*) Segelleden Vesterås – Drott-
ningholm

Underrättelser för Vesterås folkskole-
barn under deras lustfärd den 10 juni 

1886
dem tillegnade af A. L:hl

Fartyget sättes i rörelse, och vi ila öfver 
den för oss alla bekanta Vesterås fjärden 
förbi Amundsgrund, Kattskär och Hälst-
holmarne med Elba. Nu vid tager åt vens-
ter den långsträckta Björnön och åt hö-
ger Almö-Lindö. Mellan dessa öar ligga, 
de små holmarne Skärp lingen (åt höger) 
och Rågsäcken (till venster).  Sedan 
vi passerat Hällgrundet, komma vi ut 
på Vesterås fjärdens bredaste del. Till 
venster på fasta landet se vi herregår-
den Gäddeholm. Åt söder begränsas syn-
kretsen af Ridön. Fartyget närmar sig allt 
mer fasta landet, medan vi gå förbi Norr-
skär, Lindskär och Granskär. Till höger se 
vi nu Kelön och längre fram Aggarön. 
Nu vidtager Granfjärden. I nordost (till 
venster) syns Ängsö kyrka och slott på 
ön med samma namn. Härefter passeras 
Fagerön, Björkskär, Tallgods och Halling-
en. Här synes till höger herresätet Hes-
selbyholm. Nu är vi inne på Norrfjärden 
och hafva öfverfarit gränsen till Söder-
manland. Derefter vidtager den smala 
Strängnäsfjärden med Fogdön å högra 
och Tosterön å venstra sidan. Här ligger 
Kungsberg, i hvars närhet Ingjald Illråda 
skall hafva blifvit innebränd å sin gård 
Rällinge. Till höger se vi Fogdö och Vansö 
kyrkor. Vi skyndar förbi Stenby Skans å 
Tosterön och inom några minuter äro vi 

framme vid det gamla Strängnäs, hvars 
ståtliga domkyrka synes beherska hela 
nejden. Rik på fornminnen, har denna 
kyrka i sex århundraden sett slägten gå 
och komma under sina hvalf. Stadens 
vackra läge på en i Mälaren utskjutande 
udde [saknas ord, red.] prydlige och väl 
hållna planteringar. Här började Olaus 
Petri och Lurentius Andrea. Sin kamp 
mot påfvedömet, och här valdes Gustaf 
Vasa, deras kraftfulle beskyddare, till 
Sveriges konung.

Vi lemna Strängnäs. Fartyget svänger 
om Tosteröns sydligaste udde, Klock-
stenen, och plöjer UIfhällsfjärdens 
vatten. Här ligger herresätena Olivehäll 
och Gårsinge holm, det senare utmärkt 
för sina ekskogsklädda kullar. Sedan 
vi passerat Segerön, se vi i norr Tynnelsö 
gamla slott, under medeltiden Stängnäs-
biskopens egendom. Det var här, som en 
fiskare ämnade att för egen del använde 
en af honom fångad lax, i stället för att 
lemna den till biskopen. Fiskarens afsigt 
blef emellertid röjd, och för att icke 
blifva insatt i fängelsetornet, flydde han 
derifrån och blef enligt sagan Stockholms 
förste bebyggare.

Då vi lemna Tynnelsfjärden, komma vi 
in i den trånga Vaxängsfjärden och snart 
passera vi färjstället Stallarholmen, öfver-
fartsorten från Sela-ön till fast landet. 
Här synes i söder Thoresunds kyrka. 
Sedan vi genomfarit Kolsundet, se vi i 
norr Ytter selö uråldriga kyrka samt det 
gamla herre sätet Mälsåker. Sela-ön har 
talrika kämpargrafvar, domarsäten och 
skeppssättningar – allt minnen af vårt 

*)Avsnittet Segelleden Vesterås – 
Drottningholm är en avskrift av infor-
mationsbladet. 
Källa: Westmanlands Läns Tidning 
13, 29 maj och 12, 19 juni 1886.

Passagerarfartyget Aros.
 Foto: Sjöhistoriska musseet.
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I Westmanlands Läns Tidning 
den 13 maj 1886 kan man läsa om 
planerna för utflykten:
–”Ett beaktansvärdt företag är, efter 
vad vi erfara, å bane, nämligen att 
bereda barnen i härvarande folk- och 
småskolor tillfälle till en ångbåtsfärd 
under verderbörlig tillsyn till Drott-
ningholm och möjligen hufvudstaden 
i början af nästa månad. Dylika 
utflygter hafva föregående somrar 
anordnats för skollbarn i hufvud-
staden, och det lider intet tvifvel att 
en färd öfver Mälaren, när dess vackra 
omgifningar klädt sig i full sommar-
skrud, skulle för dessa små, som 
knappast någonsin gjort någon längre 
resa utom hemmets trånga gränser, 
verka uppfriskaden och välgöran-
de i många hänseenden samt öka 
deras kännedom om, och tillgifven het 

för, fosterbygden. Kostnaderna bli 
visserligen ej obetydliga, men torde 
dock, om, som det är hoppas, ett 
allmännare intresse för saken är att 
påräkna, ej behöfva bli i minsta mån 
känbara eller omöjliga att bestrida”.

I krönika den 29 maj 1886 finns 
mer att läsa om utflykten. Resan 
med ångfartyget Aros sker under 
ledning och uppsikt av skolornas 
lärare och lärarinnor och om tiden 
räcker till även för att besöka 
huvud stadens sevärdheter. Lista för 
att samla in frivilliga bidrag till resan 
finns i C. M. Sjöbergs Bokhandel. 
Eventuellt överskott kommer att 
användas till premier och belöningar. 
Ångbåts bolagets styrelse bidrar genom 
att sänka priset för uthyrningen av 
fartyget. 

Den 12 juni 1886 står det att läsa 
om resan:
–”Folkskolebarnens utflykt. En ut 
färd för inemot 300 folkskolebarn, 
den första af sitt slag åtminstone 
från denna trakt. Egde rum i torsdags 
under ledning af barnens lärare och 
lärarinnor. Affärden skedde kl. 6 
f. m. med ångfartyget ”Aros,” vars 
humana och alltid tillmötesgående 
befälhafvare gorde alt för att göra 
resan så angenäm som möjligt för 
sina små passagagerare. Där något 
sevärdt fans att skåda saktades 
maskinen och beskrifning på stäl-
lenas märkvärdigheter meddelade. 
Tryckta resebeskrifningar, skänkta 
av handl. Lindahl, utdelades dess-
utom bland barnen. Skarpskyttarnes 
musikkår hade välvilligt åtagit sig 
att utan ersättning i sin mån bidraga 
till nöjets fullständigande för de små 
och var så godt som outtröttlig för 
detta syftes ernående. För Kungs-
hatt lyftades efter gammal sed på 
mössorna och hurrades. Vid ankomsten 
till Drottningholm anvisades plats i 
en skogsbacke, där läger slogs och 
en riklig måltid intogs. Skaran tågade 
därpå till slottet, där skolläraren 
Lindqvist under åhörarnes andäktiga 
tystnad uppläste Johan Nyboms 
”Folkskole barnens i Vesterås bön 
vid Drottning holm” varefter bar-
nen under vaktmästarens ledning 
fingo se alla rummen och deras 

märkvärdig heter, flickorna i en afdel-
ning först, och sedan gossarna. Efter 
den ansträngande marschen genom 
slottsrummen fingo barnen hvila en 
stund i slottsparken, hvarefter affärden 
företogs. Kl. omkring ¾ till 4 skedde 
ankomsten till Riddarholmshamnen. 
Flickorna fingo stanna ombord, där 
de unfägnades med förfriskningar, 
särskildt för deras räkning skänkta, 
under det gossarna gingo i land 
för att skåda några af stadens se-
värdheter. Kungl. Slottet besågs, 
åtminstone utifrån, hvarefter färden 
i god ordning under tillsyn af några 
poliskonstaplar, som på polismästarens 
order ledsagade tåget, sträcktes förbi 
Gustaf-Adolfs-torg och Kungsträd-
gården, där Karl XII:s staty och 
Molins fontän besågs. Återmarschen 
anträddes öfver Vasabron till Riddar-
holmshamnen, därifrån afresan 
under ljudliga hurrarop företogs 
vid 5-tiden. Vid Strängnäs hade till 
båtens förbipasserande samlats en 
stor folkskara och däribland sta-
dens folkskolebarn som helsade de 
lustfarande med hurrarop, hvilka 
från ångbåten besvarades. Vid 10 
tiden anlände de lustresande åter till 
Vesterås, där ankomsten inväntades 
af en väldig folkmassa. Vid landstig-
ningen mottogos de af sina anhöriga 
och begåfvo sig, hvar till sitt hem 
nöjda och belåtna med den dag, 
hvars minne väl sent förbleknar för 
deras hågkomst. Den angenäma och 
i allo lyckade festen som aflöpte utan 
alla missöden hade på skolläraren 
Lindqvists inititativ kommit till stånd 
genom sammanskott af en mängd för 
frågan intresserade. Heder åt desse 
män!”

Den 19 juni tackar föräldrarna i 
första hand folkskoleläraren Lindqvist 
för barnens sjöresa.

Det här hade jag inte räknat med 
den dagen när jag gick in på Leanders 
antikvariat – en bok med ett informa-
tionsblad som väckte mitt intresse 
för en båtresa år 1886. En lustresa som 
kanske var Västerås första skolresa. n

lands äldsta kultur. Vi befinna oss nu 
på Prestfjärden med Gripsholmsviken 
i söder. Vår väg går förbi den långsträckta 
Ridön ut i Björkfjärden. Herregårdarna 
Horn och Ekensberg synas till höger. 
Sedan vi helsat de båda täcka holmarne 
Pingst och Midsommar, se vi rakt i norr 
den på forntidsminnen rika Björkön. 
Här skall Ansgarius för något mer än 
tusen år sedan hafva förkunnat kristen-
domens milda läror för våra hedniska 
förfäder. Ett monument på öns högsta 
punkt på minner om denna betydelsefulla 
till dragelse.

Rakt i söder från Björkön synes Söder-
teljeviken och, om vädret är klart, öfre 
delen af Södertälje kyrktorn. Till höger 
synes Bockholmssätra storartade tegel-
bruk. Genom Bockholmssundet fara vi 
förbi Lillön med herresätet Kaggeholm. 
Till venster synes Ekerö kyrka å Ekerön. 
Till höger passeras i den ordning de här 
uppräknas herregårdarne Vellinge (med 
qvarnar), Sturehof, Norsborg, Varby, 
Johan nisdal och Skärholm. Der borta 
synes Kungshatt. Hurra! Passa vi på, få 
vi nu se en skymt af Stockholm, Sveriges 
hufvudstad. Fartyget gör en svängning 
åt nordvest. En större ö, Lofön, ligger 
framför oss. Vi se nu ett praktfullt slott, 
omgifvet av en förtjusande park. Det är 
Drottningholm!

Vesterås, A. F. Berg 1886”
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Smeden Anders Spennare drunknade
– olycka eller självmord?
När släktforskaren Hans Spennare hittade 
domstolshandlingar om sin anfader Anders 
Johansson Spennares död synliggjordes en 
sorglig och sedan länge glömd händelse 
från slutet av 1700-talet.

Text: Hans Spennare

Hammarsmeden Anders Spennare 
var 31 år när han en sen januarikväll 
gick genom isen vid Svanå bruk. 
Först dagen efter saknade arbets-
kamraterna honom. Efter två månader 
fann man kroppen som undersöktes 
av läkare och identifierades av Anders 
far och äldre bror.

En värdig begravning1

Utredningen kommer fram till att 
Anders inte avsiktligt tagit sitt liv 
utan drunknat, och med det får han 
begravas på kyrkogården.
Den som begick ett mord eller tog 
sitt liv vid den tiden sågs som evigt 
förtappad och straffades bland annat 
genom att inte få en värdig begravning. 
Det gjordes därför noggranna utred-
ningar när någon hittades död för att 
utesluta att personen inte bragt sig 
själv om livet.

Änkan till Anders, Lisa Olsdotter 
Skog, gifte aldrig om sig och fick 
bidrag livet ut från brukets Hammar-
kassa, en sorts pensionskassa.

Fattig- och pensionskassor
På bruken fanns ofta gemensamma 
fattig- och pensionskassor som kunde 
ha olika namn; Hammarsmedslådan 
eller Smedslådan var vanliga namn 
som släktforskare kan få syn på i till 
exempel gamla domstolsprotokoll.

Pengarna i dessa gemensamma 
kassor kom från både arbetarna och 
bruksägarna, dels i form av frivilliga 
bidrag och dels från böter för olika 
förseelser. Ersättningen ur kassorna 
betalades ut som ålders- och änke-
pensioner, och kunde också hjälpa 
den smed som blivit sjuk eller skadad.

Men det var inte bara på bruken 
som den här typen av kassor fanns 
berättar Karin Hassan Jansson, histo-
riker vid Uppsala universitet. I framför 
allt städerna och i yrken som inte 
hade någon jordbruksjord att falla 
tillbaka på, bildade handelssocieteter 
liknande kassor för sina medlemmar. 

Bidragen från dessa kassor var 
inte tillräckliga för att försörja sig 
på, utan man utgick från att den som 
tog emot den här sortens hjälp också 
tog de arbeten och påhugg som stod 
till buds.

Tingsrätten utreder dödsfallet
Anders Spennare föds 1754 2/8 på 
gården Snytsbo, Karbenning församling 
som 4:e barn i en kull av 9 barn. 
Anders lämnar gården och utbildar 
sig till hammarsmed likt sin farfar 
och farfars far. När han arbetar på 
Färna Bruk, Gunnilbo församling 
träffar han sin blivande hustru Lisa 
Olsdotter Skog och 1784 5/10 gifter 
de sig. Samma år flyttar de till Svanå 
Bruk, Haraker församling där Anders 
får arbete som mästersven. I september 
1785 föds deras enda barn, sonen 
Johan, som är min anfader.

Anledningen till att de endast får ett 
barn är den tragiska händelse som 
inträffar på måndagskvällen den 15 
januari 1787. Smedsyrket innebar ju 
att härden skulle hållas igång även 
nattetid, vilket innebar någon form 
av närvaro i smedjan dygnets alla 
timmar.
Så vad händer denna vinterkväll, 
måndagen den 15 januari 1787?

Anders Spennare lämnar sina 
arbetskamrater vid 18 tiden för att gå 
hem till familjen för att äta. Av nå-
gon anledning går han över Smeds-
dammens is och isen brister och han 
drunknar. Hans arbetskamrater undrar 
vart han har tagit vägen men det är 
först på tisdagsmorgonen som de 
förstår att han inte heller är hemma 
utan är saknad även där.

Först 2 månader senare, när isen 
smälter hittas kroppen. En stor utred-
ning påbörjas för att utröna huruvida 
Anders Spennare har drunknat oav-
siktligt eller med vilja tagit sitt liv.

Död- och begravningsboken
I död- och begravningsboken står att 
läsa följande:

Missgärningsbalkens 13 Kapitlet 
innehåller enligt 1734 års lag:
Om then, som förgiör sig sielf

3 § anger:
”Finnes någon ligga död, och vet 
ingen huru han omkommen är, then 
må ärliga begrafvas. Hafver han 
fördt ett ogudacktigt lefverne; varde 
så i kyrkiogård afsides laget”.

1) Stycket ”En värdig begravning” är hämtat 
från radioprogrammet Släktband i P1, 
Smeden Anders död – olycka eller inte?
av redaktör Gunilla Nordlund. [Förf. anm.]
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Höger sida:

Oklanderligt                Wådelig       den 15 Januarii            33 år   Begrafwen d 25 Martii   
Enl: MisGgs Balkens
13 Cap: 3 §, uti
Kyrkogården, som där
sägas

Förmenas Kastat sig uti Wattnet, ofwanskrefna dag och  
mycket letande förgäfwes blefwen den 17 Martii, dock  
funnen i Smedje-Dammen2 wid Swanå bruk
Efter Ur-tima Tingsrättens dom d. 24 Martii detta år

Vänstersidan av dödbokens uppslag. Sidans rubrik har lagts in. 

Mästare Swen
Anders Johansson
Spennare wid
Swanå

Född År 1754
den 2 Augusti
uti Carbenning

Gift d 3/10 År 1784
med Lisa Olsdttr Skog
från Gunnilbo

Haft en Son

Så vad som var viktigt att utreda var 
om Anders hade tagit livet av sig 
eller drunknat av en ren olyckshän-
delse för att bestämma var på kyrko-
gården han skulle begravas.

Av den anledningen finns det i 
domboken (AI:15 1783-1790, Norrbo 
härad, Västmanland) en omfattande 
utredning, vilken innefattar 13 sidor 
folioformat, där hans arbetskamrater 

intervjuas hur Anders Spennare var 
till sitt sinne den måndagskvällen när 
han lämnade hyttan för att gå hem 
för att äta. Dessutom finns två lösa 
blad i domboken, det ena bladet är 
en beskrivning av Anders Spennare 
från prästen i socknen och det andra 
är en besiktning av kroppen som 
påträffades i vattnet den 17 mars (två 
månader efter att han drunknade) 
signerad av Medicine Doctor i West-
manland och Regementets Fältskier.

Ovanstående visar hur otroligt vik-
tigt det var att fastställa dödsorsaken 
för att kunna följa 1734 års lag om 
”Then som förgiör sig sielf.”

2) Smedje-Damen = Smedjedammen. 
”m” dubbelstavas då det är ett streck över.
[Red. anm.]
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Så här skriver prästen om Anders Johansson Spennare:

Hammarsmeds Mästare Swennen Anders Johansson Spennare
är född i Carbenning den 2 augusti År 1754, ock Gift worden
den 3 Octobr År 1784 med Elisabet Olsdotter Skog ifrån Ginnilbo
Ock, sielft berörde År, ifrån Carbenning hit ankommen till Församlingen
med godt Wittnesbörd om sin Christendoms Kunskap, Nåda M__
Wördsamma åtnjutande, ock Ärbart lefwerne.
Hwarföre denne Smeden Spennare är likaledes ibland oss Känder:
att han, inttet försummat sina Gudagtighets öfningar nyttjat sina
Salighets Medel Ock fört oklanderlig Wandel.
Men, huru Han blifwet saknad från sitt Kära huus, och anhöriga
ock arbete, Kan ej annat än wara mig Obekant.
Harakers Prestgård den 24 Martii År 1787

Besiktningen av kroppen:

Åhr 1787 d: 20 Martii, Besicktigades
wid Swanå Bruk uti Harackers socken
Hammarsmeden Spennares döda kropp;
Utwärtes fants ingen annan åkomma
än at Huden war af förrutnelse ifrån
lossad, ögonen och ansiktet ätit af 
Watumaskar, ock hindrade den as-
lika stancken all widare Besicktning,
än at det tydeligen Synas Kunde
at Han uti Watn omkommit; Hwil-
ket wi ej allenast på wår redan aflagda
Embetes Ed intyga, utan ock med thenne
wår Edeliga förbindelse, Så Sant och
Gud hjelpe till Lif ock Själ, bekräfta

Birger Martin Hall E. M. Heman
Med Doctor Kongl Regemets Fältskier 
i Westmanland

Utredning i tingsrätten kommer fram 
till att Anders Spennare drunknade 
oavsiktligt och därmed fick han be-
gravas i vigd jord.

Änkan Lisa Olsdotter Skog
Hur gick det då för änkan Lisa 
Olsdotter Skog? Hon är precis fyllda 
31 år när denna tragiska händelse 
inträffar vid Swanå bruk. I mars 
1797 då Anders Spennare påträffas i 
Smedjedammen finns det en notering 
i husförhörslängden att hon tillsam-
mans med sin knappt tvåårige son 
Johan flyttar till gården Snytsbo i 
Karbennings socken (4 mil norrut) 
där hon bosätter sig hos sina svär-
föräldrar. Att hon inte flyttar hem till 
sina egna föräldrar beror troligen 
på att modern är död sedan tio år till-
baka och hennes far har gift om sig.

På svärföräldrarnas gård bor vid den 
tiden tre av Anders yngre syskon. 
Året därpå 1788 avlider Lisas svär-
far. Två av Anders yngre syskon dör 
de närmaste åren och kvar på gården 
är nu Lisas svärmor och en son Pehr 
som 1792 gifter sig och bosätter sig 
på gården.
Sonen Johan lämnar sin mor 1804, 
19 år gammal och flyttar till Gun-
nilbo och blir så småningom 
hammarsmeds mästare vid Ramnäs 
bruk.

År 1808 dör Anders yngre bror 
Pehr och några år senare, år 1813 
dör Lisas svärmor. Nu finns det inga 
släktingar till Lisa kvar i livet på 
gården Snytsbo.

Det som förbryllar mig lite är att 
hon inte vid den här tiden flyttar till 
sin son Johan. Här finns nu för första 

gången en notering i husförhörslängden 
för Lisa där det framgår att hon upp-
bär understöd som smedsänka som 
benämns Hammarlådas gratialister3. 
Lisa gifter aldrig om sig utan bor 
på Snytsbo ägor till sin död 1838. 
Hon lever alltså som änka i 51 år. I 
husförhörslängden 1828-1839 finns 
en speciell förteckning till 1838 års 
Bergsting på härboende Hammar-
lådas gratialister där Lisa finns noterad.
För Lisa finns en notering ”Fattig”. 
Även om hon uppbar ett visst under-
stöd så var det säkert knapert.

Så eftersom hon bara fick en son 
med Anders Spennare kan man säga 
att det hängde på en skör tråd att jag 
finns till! n

KÄLLOR:
Radioprogrammet Släktband i P1, Smeden 
Anders död …, red. Gunilla Nordlund.
Harakers (U) F:2 (1775-1829) sid 108
Harakers husförhörslängd AI:6 sid 126
Karbennings husförhörslängd AI:6 sid 51,
AI:8 sid 51
Dombok för Norrbo härad, (U) AI:15 
1733-1790

Arbetslag vid Svanå bruk 1919, Arbetslag vid Svanå bruk 1919, Västmanlands läns museum

3)Gratialist (av latin: gratia, nåd) som upp-
bär kontantunderstöd [Red. anm.]

Arosiana 1-2021
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VÄSTERÅS SLÄKTFORSKARKLUBBS 
ÅRSMÖTE 2021-03-24

Förslag till dagordning

”ArkivDigital digitaliserar de gamla 
handlingarna och med hjälp av 
deras program så hittar du lätt 
och kan läsa om dina släktingar 
på bästa sätt. Det blir fler och fler 
sök ingångar till handlingarna, 
innehållsförteckningar, men fram-
för allt olika namnregister. Med
hjälp av dessa hittar man ännu 
lättare i materialet och slipper 
bläddra igenom tusentals sidor.
Allt du hittar dokumenterar du i 
Släktträdet som har unika kopp-
lingar mellan bilderna och registerna 
som underlättar din släktjakt.”

Niklas Hertzman, ArkivDigital

Före mötet kommer Niklas 
Hertzman, som är innehålls
ansvarig i ArkivDigital, att 
berätta om deras släktforsk
ningsprogram.

Årsmötets öppnande
Frågan om stadgeenlig utlysning av mötet (minst en vecka före mötet)
Val av mötesfunktionärer
     A. Ordförande
     B. Sekreterare
     C. Två justerare, tillika rösträknare
Fastställande av dagordningen
Godkännande av röstlängden (närvarolistan)
Styrelsens verksamhetsberättelse
Resultat och balansräkning 
Revisorernas berättelse   
     Förslag att årets resultat, jämte ingående kapitalbehållning, balanseras i ny räkning 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Förslag till budget för år 2021
Verksamhetsplan för 2021
Styrelsens arvode 2022
Val av fyra ledamöter för två år
Val av två revisorer för ett år
Val av valberedningskommitté två personer (varav en sammankallande) för ett år
Motioner och förslag till årsmötet
Medlemsavgift för 2022
Övriga frågor
Årsmötet avslutas
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Verksamhetsberättelse för Västerås Släktforskarklubb 2020

Styrelsen består av: Kerstin Andersson ordförande, Pia Hägg Karlstein vice ordförande, Lars Berglöf kassör, Eva 
Johansson sekreterare, ledamöterna Ingemar Widestig, Anders Hasselrot, Monika Wilander, Sven Olby och Karin 
Jyrell. Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden. Covid 19 har lett till att vi har hållit tre ”fysiska”, ett 
telefonmöte och fem digitala sammanträden.  
Redaktionskommitténs ledamöter: Simeon Andersson redaktör, Sven Olby, Karin Jyrell och Monika Wilander var 
ansvariga för medlemstidningen. Redaktionen har haft ett möte. Arosiana har utkommit med tre nummer.
Revisorer: Lennart Jonsson och Maria Bäversten.
Valberedningen: Gunnar Andersson och Börje Öhrling.
Medlemsantal vid årets slut var 427.

Medlemsmöten:
Jan.    22 Medlemsmöte. ”Om ett storartat och anonymt folk” Rose Marie Sjöberg berättade om sina böcker.
Febr.  26 Medlemsmöte. ”Fader okänd” föreläsning av Calle Lindström.
Mars   11 Årsmöte. Lennart Klaar föreläste om ”Sam Lindman och Djäknebergets historia.”
April  15 Medlemsmöte. Inställt pga. Covid 19.
Maj    13 Medlemsmöte. Inställt pga. Covid 19.
Sept.    9 Medlemsmöte. ”TBC – en ångermanländsk historia” digital föreläsning av Maria Andersson.
Sept.  23 Studiebesök Regionarkivet, inställdes.
Okt.   21 Medlemsmöte. ”Sjöfolk” digital föreläsning av Eva Johansson.  
Nov.   11 Medlemsmöte. ”Från gravvalvsallvarligt till dödskul” digital föreläsning av Lennart Palm.
Vårens och höstens möten med nya medlemmar ställdes in.

Öppna aktiviteter:
Jan.    18 Släktforskningens dag, Tema ”Officerare och soldater – deras liv och bostäder”. Skärmutställning.  
  Släktforskningshjälp till besökande. Utställning med saker ur styrelsens egna släktlådor och arkiv.
Febr.  19 Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek ”Handelsbodar och butiker i Skultuna” ett föredrag  
  av Stig Svärd.
Sept.  19 Kulturnatta. Inställt. 
Nov.  14 Arkivens dag. Inställt  
Dec.    2 Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek ”Värdshuset Klippan, en samlingsplats för nöjeslystna  
  västeråsare” föredrag av arkivarie Johan Andersson.
Under året har vi startat ett samarbete med Engsö Hembygdsförening. Vi delar en ”studio” i Engsö slott varifrån våra 
gemensamma föreläsningar sker via videolänken ”GoogleMeet”. Båda föreningarnas medlemmar bjuds in till alla 
föreläsningar som sänds från Engsö slott. 
Jourhavande släktforskare: 19/2 hjälpte vi allmänheten med släktforskarfrågor. Övriga träffar inställdes.
DNA-café – Lars Berglöf ledde diskussioner vid 2 mötestillfällen. Övriga möten inställdes pga. Covid 19.
7–8 mars Släktforskarförbundets samrådskonferens i Uppsala. Ombud var Lars Berglöf.
5 sept. Släktforskarförbundets informationskonferens hölls digitalt. Ombud var Kerstin Andersson och Eva Johansson.
12 sept. Släktforskarförbundets årsstämma hölls digitalt. Ombud var Kerstin Andersson och Eva Johansson. 
Föreningen har startat en Facebooksida: AROSIANA Västerås släktforskarklubb.

Facebook, AROSIANA Västerås släktforskarklubb.
DIS Mac-fadder är Sven Olby.
Hemsidan, http://arosiana.se, administreras av Gunnar Andersson.

Eftersom pandemin har hindrat oss från ett fysiskt möte beslutades vid styrelsemöte den 13 januari 2020 
att ordförande Kerstin Andersson ensam kan skriva under verksamhetsberättelsen. 

Styrelsen tackar för det gångna året.

Kerstin Andersson 

Arosiana 1-2021
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Verksamhetsplan 2021

Historik
Föreningen bildades 1963 och har till ändamål att förena 
dem som är intresserade av släktforskning eller liknande 
forskning i personhistoria, gårdsforskning och hembygds-
forskning. Informera om olika arkiv och andra möjlig-
heter till forskning samt bereda tillfälle till utbyte av 
resultat. Vi har nu 425 medlemmar. 

All vår verksamhet skall präglas av respekt för varje 
individ. Ingen diskriminering eller kränkande särbehandling 
får förekomma.
Västerås släktforskarklubb är ansluten till Sveriges 
Släktforskarförbund, som är en rikstäckande organisation. 
Klubben deltar vid riksstämman och släktforskardagarna 
med två representanter varje år.

Västerås släktforskarklubb har inga egna lokaler 
men samverkar med Västerås stadsbibliotek när det 
gäller släktforskarplatsen i fackbiblioteket. Där finns ett 
dedicerat utrymme med andra släktforskarföreningars 
medlemstidningar, samt diverse skrifter och pärmar som 
tillhör klubben. Vi är även kontaktlänk till stadsdel-
filialerna.

Verksamhetsmål 2021
**    Erbjuda medlemmarna information om och hjälp 
med släktforskning, såväl traditionell släktforskning, 
som genetisk genealogi (DNA-släktforskning).

**    Erbjuda medlemmarna möjlighet till erfarenhetsutby-
te rörande släktforskarfrågor.

**    Erbjuda medlemmarna ett varierat och bildande utbud av 
föreläsningar, främst med temata som rör släktforskning.

**    Erbjuda medlemmarna studiebesök till arkiv eller 
plats av intresse för medlemmarna.

**    Bidra till Sveriges släktforskarförbunds verksamhet 
genom att: • skriva motioner, • delta vid årsstämma, 
• delta i Anbytarforum, • delta i registrering till Sveriges 
dödbok och i Gravstensinventeringen m.m.

**    Marknadsföring. Bidra till ökat intresse för släkt-
forskning genom att synas och höras i olika samman-
hang, t.ex. jourhavande släktforskare i stadsbiblioteket, 
skärmutställningar vid Arkivens dag, Släktforskningens 
dag och Kulturnatta.
**    Genomföra förbättringsarbeten: uppdatera föreningens 
stadgar samt interna rutiner.
**    Påbörja ett samarbete med hembygdsföreningar i 
närområdet.
**    Starta släktforskarcaféer.

Medlemsaktiviteter
Medlemsmöten. Under året anordnas c:a tio medlems-
möten med information från ordförande, föreläsning 
och möjlighet till fika och samvaro för medlemmarna. 
Ett av dessa medlemsmöten är klubbens årsmöte. Nya 
medlemmar inbjuds personligen till ett möte, för att få 
information om släktforskning i allmänhet och klubben i 
synnerhet. Möten för nya medlemmar hålls vår och höst.
DNA-café hålls c:a åtta gånger per år och ger medlem-
marna möjlighet att utbyta erfarenheter av DNA-släkt-
forskning. Mötena hålls i Västerås stadsbibliotek, 
fackbiblioteket.
Studiebesök. Studiebesök planeras under både vår och 
höst.
Skriva i medlemstidningen Arosiana. Medlemmarna 
uppmuntras bidra med artiklar till medlemstidningen.
Öppna aktiviteter – för både medlemmar och allmänhet
• Jourhavande släktforskare. Både medlemmar och 
allmänhet erbjuds hjälp med och information om släkt-
forskning. Dessa tillfällen arrangeras 6-8 tillfällen per år 
på stadsbiblioteket, eventuellt också på andra platser om 
möjlighet ges. • Utställningar och släktforskarhjälp. Ges 
under • Släktforskningens dag i januari, • Kulturnatta i
september och • Arkivens dag i november.
Öppna föreläsningar. Samarrangemang med Stads-
biblioteket, Stadsarkivet och Västmanlands länsmuseum.

Kommunikation
• Medlemsmöten. Information från ordförande till 
medlemmarna (se ovan). • Arosiana. Medlemstidningen 
utkommer med 3 nummer under året. Klubbens vår- och 
höstprogram, släktforskarartiklar mm publiceras.
• Hemsidan: arosiana.se. Klubbens vår- och höstprogram. 
Nyheter inom släktforskningen.
• Epost: arosiana-vsfk@telia.com
• Facebook: AROSIANA

Av styrelsen prioriterat förbättringsarbete under 
2021
Se över stadgarna.De stadgar vi har i dag, som ska styra 
vår verksamhet behöver förnyas och förtydligas. Ett projekt 
har startat för att inför årsmötet 2022 lägga fram ett för-
slag till nya stadgar. Arbetet bygger på den av 
Sveriges Släktforskarförbund framtagna mallen Normal-
stadgar för släktforskarförening.
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Alvin är ett samarbete mellan ett 
flertal svenska kulturarvsorganisa-
tioner samt en teknisk plattform 
som lagrar och exponerar digitala 
filer. Via den tjänsten har Västerås 
Stadsbibliotek lagt in lokalhistoriskt 
material. Det är böcker och annat 
material som nu finns tillgängligt via 
bibliotekets katalog. Exempel på vad 
som lagts in är böcker om Västerås 
som givits ut av Västerås stad. Även 
kulturhistoriska byggnadsinvente-
ringar med ett stort antal gårdar och 
hus i olika socknar finns beskrivna. 
Telefonkataloger för Västerås från 
1924, 1930, 1935, 1939, 1945 och 1953 
finns scannade. VLT:s julnummer 
från 1898 till 1917. I dem kan du läsa 
olika artiklar om lokala företeelser 
och byar. Västmanlands fornmin-
nesförenings årsskrift för åren 188 
4-1917 finns tillgängliga. ”Gatu-
namnens historia i Västerås” 1863-
1977, Westerås stifts herdaminne av 
Muncktell, karta över Sätra Brunn 
av PR Tersmeden, böcker, som t.ex. 
”Nöden har en lag” om fattigvården 
i 1800-talets Västerås. Olof Graus 
landskapsbeskrivning från 1754 ”Be-
skrifning öfver Vestman land: dess 
städer, härader…socknar”. ”Album 
scholae Aroseniensis 1618-1650”, den 
i Västerås högre allmänna läroverks 
bibliotek förvarade äldsta matrikeln 
över skolans lärare och djäknar. Det 
här är ett litet axplock av vad som 
finns att fritt ladda ner och ta del av.
Du hittar materialet genom att 
söka i bibliotekskatalogen: www.
bibliotekivastmanland.se. Skriv in 

Nu kan du på din egna dator, 
komma åt att läsa om Västerås 
och Västmanlands historia och 
läsa äldre julnummer av VLT fyllt 
med lokalhistoriskt innehåll. 

”e-resurs” i sökrutan. (Se bild 1). På 
nästa sida, i vänsterspalten, finns 
rubriken Exemp lartyper (bild 2). Vi 
klickar på e-resurs i rutan.Nu får 
vi upp sex sidor med reurser (sök-
fynd) i högerkolumnen. Skrollar 
vi ner i den tredje sidan (bild 3) så 
hittar vi något som ser intressant ut; 
Tele fonkatalog över Västerås med 

Digital lokalhistoria i biblioteket.

Text: Kerstin Andersson

Bild 1

Bild 2

växelstationer. Längst ner i rutan om 
telefonkatalogen står det Online-åt-
komst: Klicka här för att gå online 
(bild 4). Då visas materialet som en 
PDF-fil i datorn (bild 5).

I de äldre telefonkatalogerna kan du 
hitta en hel del information som ger 
en släktforskare lite mer historia om 
personerna (bild 6.) Yrkesbeteck-
ning på telefonabonnenterna, var de 
bodde. Annan information i telefon-
katalogerna ger oss en föreställning 
om hur livet var i staden. Som ett 
exempel ur 1935 år telefonkatalog 
så finns en karta över staden. Under 
Allmänna Svenska Elektriska AB 
finns namnen på t.ex. styrelseordfö-
rande, chef för ekonomiavdelning-
en, ryska byrån. Vilka som ingick i 
Militärstaten Kungl. Västmanlands 
regemente, Överkontrollör för bränn-
vins-, och maltdrycks och socker-
tillverkning. Annonser säger lite om 
vad som tillverkades i staden och 
vilka butiker som fanns. 
I sökrutan kan du skriva in något 
speciellt som du letar efter. Jag 
visste att det finns några av VLT:s 
julnummer som innehåller intressant 
läsning, bland annat artiklar om byar 
och olika lokala företeelser. 
Jag skrev: vlt julnummer så kom-
mer de fram och du gör som i förra 
exemplet (klickar) för att öppna dem 
i en PDF-fil (bild 7).n

(bild 3)

Arosiana 1-2021
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Bild 4. Klicka här för att gå online.

Bild 6. Sida ur telefonkatalogen.

Bild 5 Online
Bild 7 VLT Julnummer 1898
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I Ramsbergs dödbok EI:1 har prästen Peter Vigelii antecknat i ett antal 
berättelser som han kallar ”Märkwärdiga händelser”. Händelserna inträf-
fade under perioden 1756 till 1768 i Ramsbergs socken i Västmanland. 
Texterna är förhållandevis lättlästa. Jag har återgett tre ordagrant, så de 
kan också användas som läsövning.  Originalen återges inte här utan 
kan hittas antingen hos Riksarkivet (gratis tillgängligt på nätet) eller hos 
ArkivDigital.

Några ”märkwärdiga händelser” 
att läsas och användas som läsövning

De tre berättelserna jag har tagit med här beskriver bl.a. 
en ung man som tror sig ha besökt smått folk då han
också träffade en liten tjock gubbe med röd ”myssa”. 
En kvinnofadder som var vittne på sin dotter-dotters 
dotter-sons dop. En 110-årig kvinna!?

De övriga berättelserna handlar om ett dödfött barn, 
ett barn som räddades från att drunkna, en trillingfödsel, 
ett barnmord. ett självmord, ett besök av prins Gustav, 
blivande Gustav III.

Läsövning
Av: Ingemar Widestig

ArkivDigital: Ramsberg (T) EI:1 (1736-1774) pag 271.

Arosiana 1-2021
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Ramsberg (T) EI:1 (1736-1774) pag 273-274
Ao 1759, d. 16. Septbr. som war Dom. XIV. p. Trinit.
om aftonen, då Torparens, wid Westre Kiölsiön,
Jacob Jacobssons äldste Son Jacob, af 22 års Ål-
der, farit öfer bemte Siö till Torparen Anders 
Nilsson i LönMora, at aflemna Matsäck, för 
sig och fadren, til Skogs-arbetets fortsättiande the
på fölljande dagar, samt war öfwer Siön åter-
kommen, tildrog sig med honom, Jacob, then besyn-
nerliga händelsen at, så snart han dragit Ekstoc-
ken up på stranden, tyckte han sig se framman för
sig en stor och bred wagns-wäg, then han et litet 
stycke fölgde, och kom straxt fram til en stor röd
Herrgård, efter hans egne ord, med präktigare 
byggningar försedd, än Gamlebo; fant sig ock straxt 
inne i et stort rum, ther han satte sig på en bänk
wid dören, och såg en liten tiock gubbe, med röd 
myssa på hufwudet, sittia wid bords-ändan, samt
en myckenhet smått folk, löpande af och an, til alla delar 
liknande
andre menniskior, men af mindre wäxt, undan-
tagande en grann Jungfru, som warit något län-
gre, hwilken budit honom både mat och dricka,
men han intet welat något smaka; The öfrige sko-
la hafwa frågat honom, om han wille blifwa qwar 
hos them? tå han swarat: Gud hielpe mig wäl hem
til min far och mor igen! hwarpå förenämnde Gubbe,
med röda myssan, skal hafwa sagt: Häf dender på dören, 
han
swär så illa; Och har han i samma ögnablick befunnit sig
på förra rummet igen, wid Siöstranden, tå han straxt gådt 
hem, och til för-vvvh
äldrarnas stora glädie, hwilka, jemte grannarne, med
mycken bekymmersamhet sökt efter honom alle dagar, 
bå-
de til wattn och land, återkom Torsdags-aftonen, sedan 
han
warit borta i 4 dygn, och under samma tid hwarken ätit
eller sufwit, ehuru han tyckte thet hafwa warit allenast
en liten stund, och hade, äfwen wid hemkomsten, ingen 
lust
hwarken til mat eller dricka, utan kände sig allenast then
påföljande, eller fredagen, något orolig både i kropp och 
Sinne.
Drängen Jacob, som i föräldrarnas närwaru, för under-
tecknad, aflagt thenna berättelsen Michaelis dag, S. år 
1759,
är för öfrigt ganska enfaldig, Gudfruktig, stilla och sakt-
modig, samt har thet almänna loford, at han från barn-
domen, wid ledige stunder, altid förnögt sig af Guds ords
flitiga läsande och betraktande. Testor in Ramsberg,
d. 29. Septbr. Ao 1759.    (P)Vigelius

Ramsberg (T) EI:1 (1736-1774) pag 274
S. år d. 26. Dec. eller Annan dag Jul ansågs såsom något 
besynner-
ligt och o-wanligt, at Enkian Catharina Persdr, från tor-
pet Biörklund,
wid Gamlebo, här i Kyrkian, såsom Qwinno-fadder, 
wittnade til sin
dotter-dotters dotter-Sons dop, från Norrbo, och har 
utom thess,
alle Helge-dagar, merändels personligen biwistat then 
almänna
Guds-tiensten, ehuru sträng Wintern ock warit.

Ramsberg (T) EI:1 (1736-1774) pag 275
År 1766 d. 14. Dec. som war 3die Adv: Söndagen, be-
grofs här på
Kyrkio-gården framl. Hemmanbruk. Jacob Erikss. Enkia, 
Catharina
Staffansdr från Norrbo, i en ålder af 110 år samt 4 och ½ 
månad,
sedan hon i al sin öfrige lifs-tid fögo wetat af någon 
annan
krämpa, än en i de sidste åren af ålder ut-mattad
kropp, samt förlorad Syn, hwarpå the ytterste 8 dygn slö-
to omsider hennes lefnad med en swår Huf-wud-wärk.

Var hon verkligen 110 år drygt? Åldersangivelsen bety-
der att hon skulle varit född omkring den 1 augusti 1656. 
Vad säger kyrkoböckerna?

Ramsberg (T) AI:1 och AI:2 pag 60/58 resp 74            
ingen uppgift
Ramsberg (T) AI:3 (1699-1710) pag 90/210                 
32 år gl ger1667
Ramsberg (T) AI:4 (1711-1722) pag 99                        
38 år gl ger 1673
Ramsberg (T) AI:5 (1723-1733) pag 91                         
55 år gl ger 1668
Ramsberg (T) AI:6a (1734-1753) pag 69                       
anger 1768  
Ramsberg (T) AI:6b (1734-1754) pag 102                     
anger 1670
Ramsberg (T) AI:7 (1750-1772) pag 194                       
anger 1670

Ramsberg (T) C:1 (1679-1698)  pag  83                        
vigsel 1688 sept 30

Ramsberg (T) C:2 (1699-1725) pag 77. 
Enligt denna födelsebok födde Catharina 1715 i april en 
dotter Britta. Catharina skulle då ha varit 59 är gammal! 
Det mesta pekar på att hon var född omkring 1670. Det 
går ens inte att lita på kyrkböckerna!
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Program Västerås Släktforskarklubb

DNA-café och Jourhavande släktforskare
Inställda p.g.a. coronaepidemin.

Anders Hasselrots studio 
på Ängsö. Härifrån leder han 
föredragen med Google Meet.

Västerås Släktforskarklubb • Arosiana 1-2021

*)Så deltar du i våra virtuella 
mmöten:
När inbjudan kommer, så anmäler 
du dig genom att klicka på svars-
alternativet Ja längst ned. 
På mötesdagen startar du internet-
programmet (browsern) Chrome, 
öppnar ditt inbjudning smail och 
klickar på Anslut till Google Meet. 
(Du kan göra detta en kvart före mötet.)

Årsmöte. 
Före årsmötet berättar Niklas Hertzman om Arkiv Digital.
Tips och nyheter som ger din Forskning nya möjligheter.

Onsdagen 24/3 kl. 18
Virtuellt föredrag på Google Meet.
Anmälan*) via mail senast 10/3 till
Anders Hasselrot: 
ath@knowledgediscovery.se
Ange vad du anmäler dig till.
För att testa tekniken blir det blir två 
träningstillfällen, den 22 och 23/3.

Läs mera om anmälan till årsmötet 
på sidan 3 (Forum)!

Lördagen 24/4
Inställt p.g.a. coronaepidemin.

Släktforskarcafé i Helge 
Är du nyfiken på släktforskning och vill veta mera?

Onsdagen 19/5 kl. 18
Anmälan senast 10/5 till 
Pia H.Karlstein
Tfn 070 – 513 88 73 eller
pia.karl50@gmail.com

Kyrkogårdsvandring Vallinska och Björlingska
Rebecca Svensson vid Kyrkogårdsförvaltningen berättar
om kyrkogårdarna. Eva Johansson i styrelsen har lovat att
berätta om några av personerna som är begravda på 
Vallinska och Björlingska.

Onsdagen 14/4  kl. 18
Virtuellt föredrag på Google Meet.
Anmälan*) via mail till: 
ath@knowledgediscovery.se
Ange vad du anmäler dig till.

Dr. Ernst Westerlund ”Enköpingsdoktorn”
Westerlundssällskapets ordförande Monica Hallgren 
berättar om hans livsgärning.

Lördag-söndag 14-15/8
Infomation saknas ännu.
Hemsida: sfd 2020.se

Släktforskardagarna i Göteborg

Årets tema är Bygga broar.
Arrangeras av GöteborgsRegionens Släktforskare
(Mail sfd2021@genealogigbg.se)

Vecka 14 (5-9 april) sker en slutlig bedömning om det är möjligt att genomföra släktforskardagarna 
2021 på ett traditionellt sätt m.h.t. epidemin.


