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föreningens 50-års jubileumsfest. Ted Rosvall var en 
av våra gäster och föreläsare den dagen. Han sa till 
mig att du kastas direkt ut i rymden. Nog var det lite 
så också. Två veckor före festen ringde artisten vi 
bokat, en gitarrist, och talade om att han brutit 
armen i skidbacken. Pulsen steg och djungeltrum-
man sattes igång. Vi hade turen att få ett tips om ett 
duktigt musikerpar. De ställde upp med kort varsel. 
Han var polis och van med snabba uttryckningar, 
och lediga var de också den dagen. En hjälpsam 
styrelse bidrog och ordnade till en fin fest för våra 
medlemmar. Nu efter 9 år vill jag tacka alla för ert 
förtroende. Så många trevliga och intressanta möten 
med föreningens medlemmar. Alla uppmuntrande 
mail, telefonsamtal, möten, varma kramar och 
jul- och nyårskort som jag har fått. Allt det gör dessa 
år till härliga minnen i framtiden.
Stort tack också till alla styrelse-
medlemmar som under de här
åren har bidragit med stöd
och kunskap. 

Nu önskar jag er alla en
fin vår och sommar!
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V i har redan kommit en bit in på det nya året. Ett 
år som vi inte vet något om ännu. Hur blir det 

med smittan och smittspridningen? Det har släppts 
på restriktionerna men vår förening har valt att ta 
det lite lugnt med att öppna upp. Vi tog tidigt beslut 
om att vänta mars månad ut för att vara lite mer på 
den säkra sidan. Det blir alltså åter igen ett årsmöte 
som vi håller digitalt. 

Även om vi ännu inte kan ses fysiskt så finns vi 
här och hjälper er med de frågor som dyker upp i 
släktforskningens spår. För nog finns det alltid något 
som är svårt att lösa! Sänd in frågorna till styrelsen 
så hjälps vi åt. Ett problem som säkert många med 
mig har stött på är att familjen inte längre finns i 
husförhörslängden. Plötsligt är den familj du följer 
struken utan att deras nya vistelseort anges. Det 
finns ingen utflyttningslängd, eller så saknas de i 
den. Men de har troligen flyttat inom socknen. I 
stället för att bläddra igenom en omfattande hus-
förhörslängd sida för sida kan man titta igenom en 
födelsebok. Om hustrun i familjen fortfarande är i 
barnafödande ålder kan man till exempel gå igenom 
fem år i födelseboken och se om familjen får ytterli-
gare barn. Den här principen kan också användas 
om familjen flyttar till en socken där inflyttnings-
längd saknas. Är kvinnan inte alltför gammal går det 
snabbare att gå igenom fem år i födelseboken än att 
bläddra igenom hela husförhörslängder. 

Vi släktforskare är av segt virke. Vi kan vänta 
tålmodigt på att lösa frågor och problem. Jag har på 
min morfars sida anor till Klockarsläkten i Södra 
Rättvik. En bok har skrivits om dem, och jag har 
jagat efter den i nästan tre år. Jag lade in en bevak-
ning på Bokbörsen, och för några dagar sedan fick 
jag ett meddelande att ett antikvariat hade fått in 
boken.Den är nu på väg till mig och det här känns 
som jag har vunnit ett OS-guld. Nu får jag äntligen 
mitt eget exemplar!

Några av våra medlemmar har tidigare frågat mig 
om hur man går tillväga för leta anor i Tyskland. I 
Rötters bokhandel finns nu en ny handbok om just 
detta. I bokhandeln finns det förutom böcker också 
fina släktträd. Vackert målade planscher, som man 
själv kan fylla i sina uppgifter för hand.

Det här är sista gången som jag sitter och skriver 
min krönika i Arosiana. Det har nu gått 9 år sedan 
som jag fick det stora nöjet att efter Sven Olby bli 
Västerås släktforskarklubbs ordförande. Ett ord-
förandeskap som inleddes med att arrangera 

Kerstins krönika

Kerstin Andersson
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U nder 1600-talets första decennier etablera-
des flera mässingsbruk i Sverige. Skultuna 
bruk var ett av dem, och det grundades 1607 

genom ett kungligt brev av Karl IX. Tillverkningen 
kom igång några år senare. För driften av mässings-
bruket fordrades inte bara råvaror 
som svensk koppar och importerad 
galmeja (zinkspat eller zinkkarbo-
nat), utan även yrkeskunskap. Till 
den änden engagerades mässings-
hantverkare från kontinenten. 
Några betydelsefulla centra för 
mässingstillverkningen i Europa 
under senare delen av 1500-talet 
och 1600-talet låg i nuvarande 
Belgien och Tyskland, Dinant söder 
om Namur i Belgien, Aachen och 
Stolberg i Tyskland vid den tysk- 
belgiska gränsen, och Nürnberg i 
Bayern. Därifrån rekryterades 
många yrkesmän under 1600-talet.

I slutet av 1500-talet och början 
av 1600-talet fanns i Nürnberg flera 
personer med namnet Hornauer. 
Den äldste jag funnit är Hans Hornauer som var 
”Stadtbogener” i slutet av 1500-talet. Han hade en 
son som hette Leonhard. Vidare fanns där Paulus 
Hornauer. Det är oklart om också Paulus var son till 
Hans. Paulus Hornauer var en mässingshantverkare 
som omkring 1647 flyttade från Nürnberg till 
Skultuna. Han hade 1627 blivit mässingssmides-
mästare i Nürnberg. Lärlingstiden och gesälltiden 
för sådana mästare uppgick till tio år. Med tanke på 
det bör Paulus ha varit född i början av 1600-talet, 
kanske strax före eller omkring 1605. Han var 

således en etablerad mästare i sitt yrke när han tog 
familjen med sig och flyttade till Skultuna.

Mässingsgjutning var en specialitet i Nürnberg, 
dessutom fanns det speciella skråbestämmelser i 
Nürnberg som noga övervakades av mästarna i yrket. 

Skrået föreskrev fyra lärlingsår och 
sex gesällår innan man fick göra 
mästarprovet. Då skulle gesällen 
tillverka en bordsljusstake, en 
genombruten nyckelring och ytter- 
ligare ett föremål efter eget val.

Nürnbergs mässingssmeder fick 
inte vandra omkring i landet, som 
andra yrkesutövare. Det var en 
bestämmelse som avsåg att skydda 
yrkeskunskaperna från spridning 
utanför Nürnberg. Det var en unik 
bestämmelse i det medeltida tyska 
skråväsendet. De som ändå flyttade 
måste lova att inte arbeta i yrket. 
Det var bara stadens styrande råd 
som kunde ge dispens från dessa 
regler. Att flytta från Nürnberg 
innebar således att det inte fanns 

någon återvändo, i varje fall inte som mässingssmed.
Familjen bestod vid tiden för flytten av Paulus, 

hans hustru Helena, dottern Susanna och möjligen 
sonen Hans. Det är oklart om han föddes i Nürnberg 
eller i Skultuna. Ytterligare några barn kan ha funnits 
i familjen vid denna tid. 

I svenska dokument från senare delen av 1600-talet 
skrivs familjens namn oftast Hornafwer. Paulus har 
blivit Pål eller Påvel. Jag har valt att fortsättningsvis 
kalla honom Påvel Hornaver. 

Påvel Hornaver fick anställning som krongjutar- 

Det här är en berättelse om hur medlemmar av en tysk släkt i mitten av 
1600-talet utvandrade från Tyskland till Sverige. En gren av släkten kom att 
verka i Danmark, och namnet förändrades från Hornauer till Hornafwer och 
slutligen till Hornhaver.

TEXT: STEFAN HOLM

En del av släkten 
Hornauers resa

i tid och rum
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mästare vid Skultuna mässingsbruk. Han verkade 
där fram till sin död 1668. Hustrun Helena levde i 
ytterligare några år, till 1676. I Skultunas och Ekerös 
kyrkoarkiv finns fyra barn till Påvel omnämnda. 
Förutom Susanna och Hans, även Karin och 
Magdalena. Härutöver finns även en Leonhard 
Hornauer omnämnd 1678 i ett protokoll från en 
sockenstämma i Skultuna, men det är oklart om det 
är samme Leonhard som också fanns i Nürnberg.

Påvels son Hans Hornaver är kanske den mest 
namnkunniga av barnen, och den som är lättast att 
följa i kyrkoarkiven. Han blev i likhet med sin far 
krongjutarmästare vid Skultuna mässingsbruk. Han 
gifte sig 1669 med Maria Kelp, dotter till en annan 
invandrad mässingshantverkare, kittelslagarmästa-
ren Henrik Kelp. Hans och Maria fick fyra döttrar 
och fyra söner som uppnådde vuxen ålder, och 
kanske ytterligare något barn. Något år efter Marias 
bortgång 1707 gifte Hans om sig med änkan Kerstin 
Larsdotter. De fick tre barn, varav de två yngsta, en 
son och en dotter, nådde vuxen ålder. Flera av Hans 
Hornavers söner förde yrket vidare. Henrik, Johan 
och Per, och möjligen även sonen Bernhard. Några av 

döttrarna gifte sig med mässingshantvekare vid 
Skultuna mässingsbruk. Flera av deras makar hade 
också anor bland de från kontinenten invandrade 
mässingssmederna. Genom ingiften blev Hornavers 
på så sätt befryndade med bland andra släkterna 
Keijser och Adam.

Den mest namnkunniga av Hans Hornavers ätt-
lingar är kanske sonsonen Mats Hornaver, son till 
Henrik. Han föddes 1724 i Bjurfors och efterträdde 
Erik Eksell som krongjutaremästare när Eksell dog 
1747. Eksell var gift med Mats kusin Margareta 
Eriksdotter Noring, dotterdotter till Hans Hornaver. 
Erik Eksell och Margareta Noring var för övrigt 
föräldrar till Alexander Eksell, en dräng i krongjute-
riet under Mats Hornaver. Han blev sedermera 
krongjutarmästare vid Nyköpings mässingsbruk. 
Mats Hornaver svarade enligt Sigurd Erixons bok om 

Skultuna bruks historia för en betydande utvidgning 
av verksamheten vid krongjuteriet. Han lär också 
vara den förste svenske krongjutaren som signerat 
en ännu bevarad ljuskrona. Den finns i Transtrands 
kyrka, signerad 1753. Andra kronor med hans 
signatur finns i Lillhärad (1769), Bygdeå (1772) och 
Gustafs (1775). Mats Hornaver verkade som kron-
gjutarmästare till 1784. Året efter lämnade han 
Skultuna och flyttade till Panko i Irsta, en mil öster 
om Västerås. Där levde han till sin död 1798.

Mässingsbruken i Skultuna strax norr om Västerås 
och Bjurfors utanför Avesta låg inte långt från varan-
dra. Avståndet mellan orterna är omkring 60 km, om 
man tar sig fram till fots är det ett par dagsetapper. 
Under senare delen av 1600-talet och under det 
tidiga 1700-talet förekom ganska omfattande perso-
nalbyten mellan de båda mässingsbruken som under 
en period drevs av Isaac Cronström, son till mynt-
mästaren Marcus Kock, och senare av Cronströms 
änka Christina Cronström. Två av Hans Hornavers 
söner, Henrik och Johan, var verksamma vid Bjurfors 
bruk på 1720-talet. Johan, som blev krongjutarmäs-
tare vid Bjurfors mässingsbruk, gifte sig 1709 med 

Maria Sylvin, dotter till skolmästaren i Skultuna 
Mattias Sylvin och hans hustru Anna Henriksdotter. 
År 1725 flyttade familjen Johan Hornaver, Maria 
Sylvin och de tre barnen Maria, Anna och Henrik 
från Bjurfors till Västerås, där de bosattte sig nära 
Marias bror, guldsmedsmästaren Karl Sylvin. Hösten 
1729 föddes Johans och Marias dotter Helena, men 
inom loppet av en månad dog den nyfödda och 
hennes föräldrar. Kvar av familjen blev de tre barnen 
Maria, Anna och Henrik. Av allt att döma fick de sitt 
hem hos morbrodern Karl Sylvin och hans hustru 
Brita Schilling. Dessvärre avled Karl Sylvin 1731 och 
hans änka Brita gifte om sig något år senare. I okt- 
ober 1733 flyttade Anna Hornaver till Stockholm, 
kanske tillsammans med sina syskon. Barnens 
moster Sara Sylvin, som under 1720-talet ingått i sin 
bror Karls hushåll, hade flyttat till Stockholm  

Anteckning ur protokoll från Stockholms klock- och styckgjutarämbete, den 23 februari 1734.

› › ›



6 7

1727 och gift sig med perukmakarmästaren Johan 
Caspar Böhm. Kanske fungerade det som en kontakt 
och anledning för de föräldralösa barnen att flytta 
till Stockholm. Hur och när Henrik Hornaver kom 
till Stockholm är emellertid oklart. Han fanns där 
några månader efter systern Annas flytt, då hans 
namn förekom i Klock- och styckgjutarämbetets 
protokoll den 23 februari 1734. Av det framgår att 
klockgjutarmästaren Anders Klos anställde honom 
för att gå i lära hos honom i fyra år. I 1621 års och 
1720 års svenska skråordning fanns föreskriften att 
minimiåldern för att bli antagen som lärpojke var 
14 år. Henrik bör således ha varit född något av åren 
i slutet av 1710-talet. Det var vanligt att det tog tre 
till fem år som lärpojke innan man kunde bli gesäll. 
Gesälltiden varierade beroende på yrket och 
anställningsmöjligheterna, och det var tydligen 
vanligt att den kunde vara i fem-sex år innan man 
kunde bli mästare. Det skulle innebära att Henrik 
kunde bli mästare tidigast omkring mitten av 
1740-talet.

Johan Anders Klos verkade som klockgjutarmäs-
tare i Stockholm under början av 1700-talet. Han 
kallades även styckgjutare och krongjutare i olika 
sammanhang. En av de kyrkklockor som han gjutit 
är lillklockan från 1727 i Jomala kyrka, strax norr om 
Mariehamn på Åland. En annan klocka som bär 
hans namn är en gårdsklocka daterad 1730, och den 
gjöts för Ekensbergs säteri i Överenhörna, ca två mil 
nordväst om Södertälje. Klockan förvaras nu i ortens 
hembygdsmuseum. Vad som hände med Henrik, 
under de två decennierna efter det att han blivit 
lärpojke hos mäster Klos, är oklart. Nästa gång han 
gör avtryck i dokumenten fanns han i Köpenhamn.

Jag går här inte närmare in på Henrik Hornhavers 
och hans ättlingars yrkesmässiga framgång som 
kanon- och klockgjutare i Danmark. Tonvikten 
ligger på hans familj de närmast följande generation-
erna. I februari år 1755 blev Henrik Hornhaver 
inskriven i ”Københavns Gørtlerlav” som 
”rothgiesser og klokkestøbermester”. ”Gørtler” är 
benämningen på en hantverkare som arbetar med 
mässingsföremål. Han anställdes i Köpenhamns 
kungliga gjuteri, men blev redan år 1756 rekryterad 
till gjuteriet i Frederiksvaerk på Själland. Gjuteriets 
huvudsakliga uppgift var att förse den danska krigs-
makten med kanoner.

1755 var också det år han gifte sig, och paret fick 
en son, Johan Henrik. Efter att de flyttat till 
Frederiksvaerk utökades familjen med ytterligare 
fyra barn, Johan Peter, f 1756, Frederich Just, f 1758, 
Wilhelmine, f 1761, och Johan Henrik, f 1766. 
Samma år som den yngste föddes avled Frederich 

Just, och året efter gick även Henriks hustru bort. 
Henrik Hornhaver den äldre blev kvar i Frederiksvaerk 
livet ut. Han dog i början av februari 1776 och 
begravdes på Själland. Han blev gissningsvis inte ens 
60 år gammal. Han kallades fortsättningsvis för 
Henrik Hornhaver den äldre, och han blev den 
förste i den danska klockgjutardynastin Hornhaver, 
och han verkade som gjuterimästare i Fredrikvaerk 
från 1757 till i varje fall 1771. En del av hans ättlingar 
som följde hans yrkesbana blev inte heller de särskilt 
gamla, då gjuterierna inte var några hälsosamma 
arbetsmiljöer.

Det finns ganska få noteringar om Henrik 
Hornavers hustru. Hon omtalas i vissa kyrkböcker 
som ”Madame Hornhaver” eller som ”mäster 
Hornhavers kone”. Jag har inte funnit några uppgif-
ter om hennes namn eller ålder, men med tanke på 
sonen Henriks födelse 1755 tror jag hon var född 
före 1738. Det finns några uppgifter i en släkt-
beskrivning, och också i en tidskriftsartikel, som 
menar att hon skulle varit syster eller nära släkting 
till Joseph Fouché. Han var bland annat känd som 
polisminister under kejsar Napoleon, adlad hertig av 
Otranto, och huvudman för släkten d’Otrante.

Föräldrarna till Joseph Fouché, f 1759, var Julien 
Joseph Fouché och Marie Françoise Croiset/Croizet 
och de var födda 1719 respektive 1720. De gifte sig 
1751. Hypotesen att Henriks hustru skulle vara 
syster till Joseph Fouché kan nog därför avskrivas. 
Jag har inte heller funnit några fastrar till Joseph 
Fouché som kan vara identiska med ”madame 
Hornhaver”, men det utesluter inte möjligheten att 
hon skulle kunna vara nära släkt till Joseph Fouché 
på något annat sätt.

Av barnen till Henrik Hornaver var det Henrik 
d.y., f 1755, Johan Peter, f 1756, och Johan Henrik,  
f 1766, som förde yrket vidare. Det blev gjutmästa-
ren Jens Klem som efterträdde Henrik den äldre, 
och först 1780 blev sonen Johan Peter mästare. Han 
gifte sig 1781 med Bolette Hansen, f 1760. De fick 
åtta barn och en av sönerna, Sören Hansen Hornhaver, 
f 1799, kom så småningom att efterträda sin far som 
gjutmästare när denne gick i pension 1826. Sörens 
äldre bror Henrik, f 1792, blev också han klockgjuta-
re. Dessa blev därmed den tredje generationen i 
yrket, i Frederiksvaerk. Henriks son Johan Peter den 
yngre blev också han, som sin farbror, farfar och 
farfars far — gjutmästare. ■
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För cirka 6000 år sedan låg Badelunda och Hubbo i 
ett kustlandskap och stack upp som öar i en stor 
havsvik. 2000 år senare bodde en grupp människor 
på Bjurhovda. Kunskaperna om dem som levde på 
Bjurhovda under stenålderns slutskede kom fram 
vid utgrävningarna i samband med byggandet av det 
nuvarande bostadsområdet i slutet av 1960 talet. 
Läsaren får följa spåren efter människor som levde 
under bronsålder, järnålder, vikingatid och fram till 
dagens Bjurhovda. Fornlämningar har kommit i 
dagen och kan vittna om människornas öden och 
levnad. Gravfält har grävts fram som visar på den 
gamla seden att bränna sina döda och begrava dem 
hemma på det egna gravfältet. Den stora runstenen 
vid Anundshög ristades på 1000-talet på uppdrag av 
Folkvid. Man kan ana att han var hövding över en 
del av nuvarande Västmanland. Många av de fynd 
som grävts fram ur gravarna vittnar om livet på 
vikingatiden. Det är fantasieggande att fundera på 
hur engelska silvermynt har hamnat i kvinnogravar 
vid Anundshög. Var det krigare som hade tagit dem 
med sig från sina krigarräder på slutet av 900-talet? 
Under medeltiden skedde en förändring av den kult 
och de riter, till de gamla gudarnas ära, som bedrevs 
vid Anundshög. Den nya kristna tron med dess 
ritualer inleddes. Västerås stad fick en biskop och 
blev stiftsstad. Vi lotsas på ett intressant sätt genom 
de historiska tidsepokerna. 

I boken får vi också följa några intressanta brukare 
och familjer. En av dem var Carl August Pettersson, 
den första civila arrendatorn på Bjurhovda. En 
annan var Gösta Caroli, en man med silverrävar 
bakom båda öronen, som senare tog över arrende-
kontraktet. Bara dagarna efter att Gösta Caroli 
lämnat in flyttbetyget befann han sig på en båt till 
Kanada. Där fick han anställning och lärde sig om 
uppfödning av silverrävar. Han skulle öppna rävfarm 
när han återkom till Sverige. Projektet havererade 
och han försattes 1930 i konkurs. Han smet ombord 

Bjurhovda

Rolf Grahns stora historieintresse och hans starka intresse för lokalhistoria har 
bidragit till att boken om Bjurhovda kommit till. Rolf har under 40 år samlat 
material och dokumenterat om Västerås östra stadsdel, bostadsområdet 
Bjurhovda. Rolf fick tyvärr inte uppleva bokens slutförande, men en kommitté 
såg till att boken färdigställedes. 

som fripassagerare på ett fartyg till Afrika. Levde 
sedan ett vagabondliv i Europa. Han skrev en del 
reseskiIdringar under sin europatid; artiklar som 
publicerades under pseudonym ”Gösta Berling”. I 
slutet av 1936 fanns han i San Remo i Italien på en 
kaktusodling. 1937 fick Gösta arbete som journalist i 
Tyskland. Med sina goda språkkunskaper erbjöds 
han arbete med spionage, något han tackade ja till. 
En spännande historia om Gösta Caroli, dubbel-
agenten som avled 1975. Boken är rikt illustrerad 
och innehåller verkligen intressant läsning om både 
dåtid och nutid. Det här är en bok som tar oss med 
på en spännande resa till andra tider. ■

B O K T I P S

Boken är utgiven av:
Badelunda Hembygdsförening
P O Flodbergs förlag 2021

TEXT: KERSTIN ANDERSSON
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Skolornas arkiv finns
på Stadsarkivet

Skolarkiven är en viktig och eftersökt del i kommunernas 
arkiv. Många vill ha kopia på sina egna betyg, och det 
kan vara enkelt ordnat. Flera kommuner har en 
beställningsfunktion på sin hemsida för detta. Vill man 
gräva djupare behöver man höra av sig till arkivet.

På Stadsarkivet i Västerås finns 
skolhandlingar från de socknar 

och kommuner som numera ingår 
i Västerås kommun.

– Vad som finns bevarat varie-
rar naturligtvis mycket när det 
gäller skolornas handlingar, säger 
stadsarkivarien Johan Andersson. 
Äldre handlingar kan ibland ingå i 
kyrkoarkiven, kyrkan var ju länge 
huvudman för skolorna.

I Västerås stadsarkiv är de äldsta 
skolhandlingarna från 1618, en 
bok över eleverna vid biskop 
Johannes Rudbeckius gymnasi-
um. Att det finns så gamla skol-
handlingar är sällsynt.

Eleverna i Dingtuna
Stadsarkivet har skolhandlingar 
från alla tidigare kommuner som 
idag ingår i storkommunen. En 
sådan är Dingtuna församling, 
tidigare egen kommun. I socknen 

fanns flera skolor, och för varje 
skola har elevmatriklar och 
betygskataloger bevarats. Dag-
böcker kan också finnas, de inne- 
håller uppgifter om elevernas 
närvaro.

Vi tar en titt i elevmatrikeln för 
de barn som skrevs in 1853 och 
några år framåt i Dingtuna kyrk-
skola. 1853 blev fyra elever 
inskrivna i Dingtuna kyrkskola: 
Carl Johan Andersson, Lars Eric 
Hansson, Eleonora Catharina 
Carlsdotter och Carl Wilhelm 
Halén. De var födda 1846-1848. 
Eleonora var yngst, hon var 
dotter till församlingens pastor.

I katalogen finns först person-
uppgifter. Sedan följer de mer 
intressanta kolumnerna som 
berättar om elevernas färdigheter. 

Om en av pojkarna har läraren 
skrivit ”känner icke bokstäverna” 
men de andra tre kunde stava.

Välskrivning
Efter några år blev de utskrivna 
från folkskolan, men utskrivnings-
året varierar betydligt. Eleonora 
övergick till en annan skola efter 
tre år men pojkarna gick kvar till 
början av 1860-talet. Vid utskriv-
ningen har deras kunskaper 
antecknats. Carl Johan Andersson 
kunde då klara innantilläsningen 
väl, han kunde hela bibliska och 

hela svenska historien och något 
om svensk språklära. ”Wälskrifning 
på papper och efter diktamen 
temmeligen väl.” Alla fyra fick 
stora A i flit och uppförande.

– Söker man uppgifter från 
skolarkiv behöver vi inte bara 
elevens namn och födelseuppgift 

TEXT OCH FOTO: EVA JOHANSSON

På stadsarkivet finns en rad arkivhandlingar från Rudbeckianska skolan i 
Västerås, ända från 1571.

I Västerås stadsarkiv finns alla sorters 
handlingar, bland annat Västerås 
kvällsgymnasiums arkiv.

Johan Andersson är arkivarie på 
Västerås stadsarkiv och en av dem 
som svarar på förfrågningar från 
släktforskare.
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Beställa kopior
För att få fram rätt arkivhandling från ett kommunarkiv behövs så 
mycket uppgifter som möjligt. Inte bara namn och födelsetid för 
personen som frågan gäller, utan helst också så exakt som möjligt 
vilken tid handlingarna ska gälla. 

Digitala kopior på arkivhandlingar kostar inget men vill man ha 
papperskopior är priset 4 kr per sida. De första 20 sidorna är gratis.

utan helst också vilken skola det 
gäller. Vet man inte det så kan det 
kanske gå att få fram med hjälp av 
bostadsadressen, men det är inte 
alltid självklart vilken skola ett 
barn gick i.

Dingtuna skolarkiv har också 
examenskataloger, till exempel 
från vårterminen 1867. Johan Erik 
Ytterholm, född 1853, är en av 
dem som tog examen då. Han fick 
lilla a i innanläsning, biblisk 
historia, katekesen, räkning, 
geografi, historia och geometri, 
vilket var alla ämnen han fick 
betyg i.

Straffjournaler
I vissa fall har även straffjournaler 
bevarats, alltså förteckning över 
barn som straffats och varför. 
Straffjournalen täcker församling-
ens samtliga skolor och är ordnad 
årsvis. Vårterminen 1864 straffa-
des Anders Gustaf Hedell för lättja 
och Johan Axel Blomqvist för ”kiv 
och oenighet med kamrater”. Båda 
pojkarna gick i Grippeby skola i 
Dingtuna församling. Johan Axel 
Blomqvist förekommer fler gånger 
och även hans storebror Carl Enok.

– Skolhandlingar kan vara till 
hjälp om man som släktforskare 
tappar bort ett barn. Det händer 
ibland att barn försvinner ur kyrk- 
böckerna, till exempel om 
mamman är ogift och barnet inte 
följer med henne utan hamnar 
någon annanstans. Hittar man då 
barnet i skolans handlingar kan 
det gå att följa eleven i flera år. Vi 
har haft några sådana fall bland de 
förfrågningar vi fått, berättar  
Johan Andersson. ■

Ett utdrag ur Dingtuna Kyrkskolas elevmatrikel berättar om de inskrivna 
elevernas färdigheter.

I Dingtuna församling fördes journal över straff som delades ut till skolelev-
erna på 1860-talet.

Elevmatrikeln från biskopen Johannes 
Rudbeckius skola är en av de äldsta 
handlingarna i Västerås stadsarkiv, 
den är från 1618. Arkivet från 
Rudbeckius skola omfattar handling-
ar ända från 1500-talet.
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K arl Ivar föddes på Bolmsö 1870 där fadern Johan 
Petter Wilander var organist och folkskollärare. 

Hans familj hade dock rötterna runt Traryd, och det 
var dit föräldrarna flyttade när fadern pensionerats. 
Karl Ivar står tidigt som boskapshandlare. Han gifter 
sig 24 år gammal med Anna Matilda Magnidotter 
född 1869 i Traryd. Paret får en dotter 1897 som 
bara blir en månad gammal. Några flera barn blev 
det inte. Hustrun uppges lida av hjärtfel och hon dör 
1903 efter knappt 10 års äktenskap. Hur Karl Ivar 
träffade sin andra hustru kan vi inte veta. Men här 

går det fort. I mars 1905 flyttar han till Ukna. Han 
gifter sig med Matilda Sofia Jonsson född i Ukna 
1877, och någon månad senare föds deras första 
barn Karl Artur i augusti 1905. Paret bor i 
Baldersberg hos Karl Ivars svärföräldrar. Här föds 
ytterligare en son, Tore Manfred 1907. Två år senare 
flyttar familjen till Västervik.

Västervik var vid den här tiden en relativt liten 

Boskapshandlare Wilander
i Västervik 

stad. Men den började växa, industrin tog fart och 
det ställdes krav på bättre stadsplanering, bredare 
gator och plats för offentliga byggnader. Karl Ivar 
och hans familj kom till en stad i förändring. Man 
slog sig ner i Lyckerum 6, centralt och inte långt från 
järnvägen.

Första världskriget blev kännbart för rikets 
livsmedelsförsörjning och det dröjde några år innan 
Sverige fick ordning på ransoneringen. Det uppstod 
hungerdemonstrationer på flera håll och de började 
i Västervik. Man kritiserade bl.a. ett undermåligt 
mjöl, reducerad brödtilldelning och att kött och 
fläsk exporterades istället för att mätta befolkningen. 
Man kan tänka att en boskapshandlare kunde stå 
inför svåra avvägningar i sitt yrke i denna hungerns 
tid. Ransoneringen av mat, ved, fotogen m.m. 
drabbade förstås även familjen Wilander. Men det 
fanns de som hade det mycket värre. I Karl Ivars 
bouppteckning ses fordringar i form av skuldebrev 
– A P Ottosson, K J Johansson Hermanstorp, Fru 
Ida Danielsson, K W Andersson Lugnet, Axel 
Jonsson Västervik och C J Andersson Romersnäs. 
Kanske var det personer som inte genast kunde 
betala för Karl Ivars tjänster som boskapshandlare, 
eller på annat sätt stod i skuld till honom.

Mitt under brinnande krig föds dottern Rut 1916. 
Men bara två år senare dör Karl Ivars hustru Matilda 
Sofia 1918 i leverkräfta. Karl Ivar blir änkeman för 
andra gången och ensam med barnen Artur 13 år, 
Tore 11 år och Rut 2 år. Karl Ivars yngre syster Jenny 
Kristina kommer till undsättning. Hon är ogift och 
är linnesömmerska i Växjö. Men det är en kortsiktig 
lösning. Karl Ivar anställer senare en hushållerska, 
Hulda Alfrida Kullberg från Hallingeberg. Hon är 27 
år yngre än Karl Ivar, men hon blir hans tredje 
hustru 1920. Och hans syster Jenny Wilander 
återvänder till Växjö.

Karl Ivar Wilander var verksam som boskapshandlare i Västervik åren 1909-
1921. Innan dess drev han samma syssla i Traryd och några år i Ukna. Han 
måste ha varit en driftig man. När han dör i förtid endast 51 år gammal 
lämnar han efter sig ett för tiden ansenligt arv. Men vi tar det från början.

TEXT: MONKA WILANDER

Karl Ivar Wilander och hans andra hustru Matilda 
Sofia Jonsson
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Äktenskapet kan inte ha varit lyckligt. Redan i 
november 1921 dör Karl Ivar en våldsam död. Ur 
lokaltidningen kan man läsa: 

Den unga änkan Hulda Alfrida var gravid vid 
dödsfallet och föder en dotter i april 1922. Som 
fader anges avlidne Karl Ivar Wilander. Åter får Karl 
Ivars syster, linnesömmerskan Jenny, fara från 
Växjö till Västervik för att ta hand om broderns 
olyckliga familj.

Olycka eller självmord? Släkten har sin egen upp- 
fattning. Karl Ivars omyndiga barn, som då blev helt 
föräldralösa, fick råd och stöd av förmyndare och 
äldre släktingar, medan den yngsta flickan en tid 
placerades i fosterfamilj. Men ingen har velat berätta 
om sin far. En av dem nämner endast ett tillfälle i 
slutet av 1940-talet då äldste sonen helt kort besökte 
Karl Ivars grav.

De föräldralösa barnen tillförordnades en för- 
myndare, arrendatorn August Jansson från Karstorp, 
att bevaka deras intressen. Arvet gjorde det möjligt 
för de tre barnen att studera. Alla tre nådde ansedda 
befattningar i samhället. Den unga änkan och halv- 
systern försvann ur deras liv, som en av dem uttryckte 
det, ”åt Hallingeberg till”.

Karl Ivar ligger begravd på Nya kyrkogården i 
Västervik. En hög svart sten talar om att här vilar 
handlanden C.I. Wilander med en imponerande 
grusad gravyta framför. Men Karl Ivar ligger ensam i 
den graven. ■

Lyckerum 6  i Västervik

D ödsolyckan vid 
Lyckerum. Vid polis- 

förhör igår afton hördes en 
person som berättade att 
han när tåget var alldeles 
invid öfvergången sett 
Wilander komma springan-
de från sin bostad mot 
vägöfvergången, där han 
såsom om han velat väja för 

tåget som nu var alldeles 
inpå honom g jort ett språng 
framåt för att sålunda 
komma förbi. Han misslyck-
ades emellertid. Loket hade 
fört honom med omkring 25 
meter eller så. Personen i 
fråga skyndade fram och 
fann då Wilander sanslös å 
banan.

Jag håller på med släktforskning och ber nu er 
medlemmar i Västerås släktforskarklubb om hjälp.
Min farfars far Ernst Otto Wilhelm Kihlberg f. 1873, 
var kronolänsman i 
Närdinghundra Härad 
i Uppland 1899-1910. 
Han var bosatt i Gränsta 
i Knutby. Han var också 
auktionsförrättare i den 
närliggande bygden. 
Ernst var gift med 
Augusta Liljeqvist och 
hade barnen Erik och 
Märta. Erik var min 
farfar. Det jag söker är 
om det finns bilder på Ernst från hans tid som 
kronolänsman, brev, historier från bygden, eller 
berättelser som Ernst skrivit. I sådant fall skulle 
jag vilja kopiera detta.

Matts Kihlberg 
matts_k@hotmail.com

Efterlysning

Nya medlemmar
Lena Mähler

Åmänningevägen 14, Västerås

Rolf Lidsell
Snöstormsgatan 34, Västerås

Leif Lanninge
Blomstergatan 2, Västerås

Gunnar Kunkell
Barkarö Bygatan 95, Västerås

Frida Heldemar
Vedbo 9, Köping

Sune Wikström
Stentorpsvägen 4, Forsbacka

Siw Wikström
Växbo 2976, Bollnäs

Leif Lundvall
Ingebäckslyckan 75, Hisings Kärra

Kristina Park Andersson
Aberga byväg 4, Västerås
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Håkan Gelin har i många år samlat in fakta från 
olika källor om Rämenloppen 1931-1936, 

Sveriges Grand Prix i Vram 1933, och om tävlings-
förarna Bror och Olle Bennström.

Bror Emil Napoleon Bennström föddes den 17 
november 1902 och brodern Sven Olof Bennström 
den 16 maj 1904 i Vikarbyn, Rättvik, i Dalarna. 
Föräldrarna Gustaf Emil Bennström och hustrun 
Johanna Leontina Johansson drev där en bageri-
rörelse. Hösten 1914 flyttade familjen till Västerås. 
Olle anges i i församligsboken som bilmontör och 
Bror som reparatör. Bror arbetade i slutet av 
1920-talet på Yngve Swensons bilfirma i Västerås 
och Olle hos tävlingsföraren Allan Vesterblom. Olle 
började senare också att arbeta på samma bilfirma 
som sin bror. Bröderna var motorintresserade och 
motortävlandet började med motorcyklar för att 
senare övergå till tävlingsbilar.

Den 6 augusti 1933 gick, för första gången i 
historien, Sveriges Sommar Grand Prix av stapeln. 
En allvarlig olycka inträffade under tävlingen. En av 
förarna missbedömde en svår kurva och voltade. Det 
ledde till en mycket allvarlig serieolycka där totalt 
sju bilar var inblandade. En mekaniker förolyckades 
och fem förare skadades, varav tre allvarligt. En 
fastighet brann ner till grunden. Tävlingen bröts inte 
på grund av detta.

Olle Bennström startade 1934 Bennströms bilser-
vice på Knutsgatan 9 i Västerås. Håkan Gelin har 
samlat en hel del material om denna bilverkstad, som 
kanske var 50-talets mest kompletta verkstad i 
Västerås. Skriften innehåller ritningar, bilder och en 
detaljerad beskrivning. I bilagan finns även en 

En seger som förändrade 
bröderna Bennströms liv

förteckning över anställda, så långt det varit möjligt 
att få fram uppgifter om dem. En bild på 
Bennströms bärgningsbil finns också med. 
Bärgningsbilen var länge den enda i Västerås. 

Förutom information om bröderna Bennströms 
uppväxt och anor finns också motorhistoria och 
beskrivningar av de bilföretag som bröderna starta-
de i Västerås och Borlänge. Det finns också detal-
jerade uppgifter från rättegången efter den svåra 
olyckan på tävlingen. Den rika källförteckningen 
visar bra exempel på vad som är möjligt att forska 
fram i form av uppgifter och fakta. 

Skriften är rikt illustrerad med bl.a. annonser, 
kartor, ritningar och fotografier. Foton på förarna 
och deras tävlingsbilar från 1931 års tävling finns 
med. Konstnären Leif Ahnlund från Västerås har 
bidragit med en färgbild på skriftens baksida där 
Karl Ebb rattar sin Mercedes SSK på väg upp  
mot Idkerberget. ■

Den som är intresserad av denna unika dokumentation 
kan besöka Håkan Gelins hemsida för mer information:  
www.gelin.se/bennstrom-och-gp-tavl 

Det går också bra att kontakta skribenten och utgivaren 
Håkan Gelin på telefon 072-341 40 55. Skriften innehåller 
140 sidor och kommer endast att finnas i tryckt form.

Söndagen den 28 februari 1932 kom 
att förändra bröderna Bennströms liv. 
Då vann de Vinter GP vid Rämen, en 
sensationell seger över fabriksförare 
och fabriksstall. Händelsen gav eko 
ända till Henry Ford i USA.

B O K T I P S

TEXT: KERSTIN ANDERSSON
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Någon jag fastnat för och 
beundrat är min farfar Anton 

Andersson. En bondpojk på 
västgötaslätten som inte ville ta 
över efter sin far. Han blev i stället 
en allkonstnär i stort och smått, 
och jorden, den arrenderades ut 
till grannar. 

Karl Anton Andersson född i 
Hasslösa socken 7 mars 1878 (och 
avled 1945, samma år som jag 
föddes). 1902 gifte han sig med en 
tös från granngården som hette 
Anna Josefina Svensdotter. Hon 
var född 7 januari 1878 (död 1961). 
De fick fyra barn, varav ett alltså 
var min far.

Anton byggde ett nytt hus och 
tillverkade alla möbler. Han 
målade också tavlor att hänga upp 
på väggarna, och anlade en 
trädgård med bär och fruktträd.

Släktforskning är en intressant 
och uppbygglig hobby

Nu, mer än hundra år 
senare, finns delar av hans 
hem fördelade bland oss 
anförvanter. Jag förundras 
över hur han kunde tillverka 
så praktiska och stiliga 
möbler i en liten snickarbod 
på gården. 

Anton var målare, och 
också biodlare. Han var pigg 
på nymodigheter. När radion 
(kristallmottagare) kom 
inköptes genast radiodelar, 
och apparater byggdes till 
grannarna. Han var musika-
lisk med fiol och sång, och 
var dessutom kyrkvärd.

Här kommer några bilder 
på möbler han tillverkade. 
Tyger har bytts ut med 
tiden. ■

Man får insikter i hur folk hade det under olika 
tidsperioder. Allt från ren misär till hygglig 
tillvaro. Ibland även en inblick i högre stånds-
miljö. En tidsresa genom sekler.

TEXT: GUNNAR ANDERSSON
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Jag samlar in personuppgifter på morföräldrarna 
och deras föräldrar genom att prata med min 

mamma. Hon är måttligt intresserad. ”Man ska inte 
rota i gammalt!”. Med lite haltande uppgifter anser 
ändå arbetskamraten att jag är redo att följa med 
honom till Landsarkivet i Uppsala och påbörja min 
forskning.

Landsarkivet var då beläget i en av ytterkanterna 
på Uppsala Slott. Efter att ha hängt av oss ytter-
kläderna går vi in i själva forskarsalen. Vid en lång 
disk sitter en arkivarie med en stor liggare framför 
sig. Här sker inskrivningen men namn, adress o.s.v. 
Arkivarien pekar på två lediga platser med nummer 
som hon noterar efter våra inskrivningsuppgifter. 
Sedan får vi några blanketter i handen, för att på 
dem notera vår beställning av de kyrkböcker vi är 
intresserade av. Det är knäpptyst i salen förutom en 
äldre man som går fram och tillbaka. Hans läderskor 
knarrar förfärligt och jag tycker att knarrandet fyller 
hela salen.

Mina anfäder på mors sida härstammar från västra 
Uppland och östra Västmanland. Jag får hjälp att 
beställa in Nora dopbok som omfattar mormors 
födelseår 1894. Efter lång väntan meddelar arkiv-
arien att den inte kan levereras p.g.a. sekretess. 
Eftersom jag visste vilken by mormor bodde i 
försökte jag istället beställa in husförhörsboken för 
aktuellt år. Lång väntan igen. De knarrande skorna 
lät värre när man satt tyst och väntade. Plötsligt, två 
jättevolymer husförhörslängd levereras med en duns 
på mitt bord med beskedet att detta var de senaste i 
tid jag kunde få titta i. Min arbetskamrat säger till 
mig att leta efter något register över byarna. Jag slår 
upp första bokens början. Nej. Längst bak i boken 
då? Nej. Andra volymens början. Ja. Där hittar jag 
byn och börjar bläddra. Snart hittar jag familjen. Det 
var ren glädje. Mitt första forskningsresultat! Jag 
börjar anteckna uppgifter om mormor i skrivhäftet 
då arbetskamraten viskar: Du ska inte lita på upp-
gifter i husförhörsboken. Prästen kan ha skrivit fel. 

Det är dopboken Du ska lita på. Men den finns ju 
inte tillgänglig invänder jag. Då får Du ha hennes 
födelseuppgifter preliminära i några år tills dop-
boken blir tillgänglig säger han. Jag börjar förstå att 
detta med släktforskning kommer att ta tid – oceaner 
av tid.

Jag växlar fokus och börjar fundera på morfar 
född i Enåker 1888 och beställer in dopbok och 
husförhör för aktuellt år. I väntan på dem börjar jag 
utforska släktforskarsalen. Går så tyst jag kan. På ena 

långsidan står ett jättestort bord med kartor. Dit kan 
man gå för att orientera sig om de olika platserna 
som dyker upp i böckerna. Kartorna kräver min 
hela armlängd för att kunna bläddra. I bokhyllorna 
längs väggarna finns faktaböcker av olika slag. En 
del är utlånat. Ser att bord nr 15 lånat en bok om 
Väster Färnebo.

Eftersom mina volymer dröjer så passar vi på att 
ta en paus. I pausrummet sitter några män och 
tuggar på sina smörgåsar och en paltar på bordet 
med sin termos. Han reser sig för att hämta något att 

Mitt första besök på
ett landsarkiv

Året är 1968. En arbetskamrat berättar att han släktforskar, och jag blir 
intresserad. Han lär mig rita antavlor med blyerts och linjal på rutat papper. 
Jag uppmanas att köpa ett skrivhäfte där jag kan föra in de uppgifter som 
jag hittar. 

TEXT: MONKA WILANDER TEXT: INGELA HAGELIN
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Ny redaktör

Jag är en hälsing på vift, som nyligen landat i Västerås med min 12-årige son 
Enzo. När jag gick med i släktforskarklubben hörde jag mig samtidigt för om 
det fanns något jag kunde hjälpa till med. Det fanns det!  

torka med och jag hör vilken det är – han med 
knarrande skorna. Ingen säger något under den korta 
matrasten. Alla vill få något i magen så fort som 
möjligt för att sedan återvända till forskningen. All 
öppen tid på Landsarkivet måste utnyttjas.

När jag återvänder ligger böckerna från Enåker på 
bordet. Jag börjar med dopboken och arbetskamraten 
ser nöjd ut. Jag hittar det jag behöver och fortsätter i 
husförhören. Arbetskamraten forskar i Grangärde 
socken i Dalarna. Han syns knappt bakom tre hus-
förhörsböcker på hög för samma tidsperiod – var 
och en mer än decimetern tjocka. Han gruvar sig för 
att leta efter sin anmoder som är piga, eftersom 
inflyttningslängden gav vaga uppgifter om vart hon 
flyttat in i socknen. Han lär mig att ”den hårda 
vägen” innebär att bläddra genom volymerna för att 
hitta en viss person. 

Jag vill följa morfars anor bakåt, men de flyttar 
strax efter morfars födelse till en annan socken. Jag 
viskar till arbetskamraten att jag tänker beställa in 
nya böcker. Han svarar att det kommer du inte att 
hinna. Man stänger klockan 15 och bokutlämningen 
slutar om en kvart. Sedan ringer klockan. Vilken 
klocka? Arkivarien klämtar i en gong-gong när det 
är en kvart kvar. Då ska man avsluta och börja packa 
ihop. Jag tittar i mitt skrivhäfte. Ja, det var inte 
mycket där. 

Mitt första besök på ett Landsarkiv var till ända. 
Det tog större delen av en lördag och utbytet var 
magert. Men intresset fanns kvar. Fast jag behövde 
öva på tålamodet att vänta. Det kom att bli många 
besök på Landsarkiven genom åren – Vadstena, 
Härnösand o.s.v.

Så här mer än 50 år senare välsignar jag digital- 
iseringen. Jag värdesätter de vita vantarna som 
skyddar våra historiska böcker. Jag värdesätter att vi 
breddat forskningen från antavlor till hela levnads-
berättelser. Jag värdesätter släktforskarklubbarna 
som består av personer med de mest skiftande 
kunskaper att ta hjälp av! ■

TEXT: INGELA HAGELIN

M E D L E M  B E R ÄT TA R

M itt intresse för släktforskning vaknade ganska 
tidigt. Jag nosade redan som tonåring på 

bibliotekets microfilmsläsare. Men det var först för 
ca 8-10 år sedan som jag började forska lite mer 
målinriktat. Mina anor kommer närapå uteslutande 
från Hälsingland, Dalarna, Värmland och Uppland, 
och de flesta tillhörde allmogen. Det enda som 
avviker är det jag har hittat på min morfars mors 
linje bakåt. Den äldsta anan där kom till Sverige 
från Liège i Vallonien, på tidigt 1600-tal.

Till varadags jobbar jag som grafisk designer, 
illustratör och korrekturläsare i min egna firma 
Hagelin Form. Jag gör loggor, ritar och skapar hela 
dagarna. I min webbutik finns personligt anpassade 
och illustrerade släktträd i olika varianter. Något 
som brukar uppskattas som gåvor, såväl till äldre 
jubilarer som till små nyfödingar som ska döpas. 
Det är fantastiskt roligt att få lov att förena sitt 
intresse och kreativitet med sitt jobb.

Jag tar väldigt gärna emot texter från er medlem-
mar, som kan publiceras här i tidningen. Alla sitter 
vi på intressanta berättelser, eller kanske något bra 
tips för släktforskningen. Så tveka inte att höra av 
dig till mig med texter eller idéer! ■

Ingela Hagelin, nås via: ingela@hagelinform.se
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Från Gamla Uppsala till Västerås

Jösses, vad man kan hitta i släktforsk-
ningen! Aldrig hade vi hört talas om 
att min farmor Hulda hade en bror. 
Tre systrar var de ju...

TEXT: ANITA GAUFFIN

M in farmors mor Maria 
Margreta Ersdotter föddes år 

1832 i Ärentuna. Min farmors far 
hette Per Ersson, han föddes år 
1828 i Gamla Uppsala. I juni 1851 
gifte de sig i Uppsala kyrka, ett 
dubbelbröllop med Maria 
Margretas syster, Brita Cajsa. 

Maria Margareta och Per fick 
barnen Per-Erik f. 1852, Margareta 
Christina f. 1856, Emma f. 1870 och 
Hulda f. 1877.

I första husförshörslängden står inget särskilt om 
sonen Per Erik, men i nästa bok står det att han är 
“döfstum och mindre vetande”. Vid 13 års ålder dör 
han av arsenikförgiftning.

I husförhörslängden 1866-1870 står det under 
rubriken “Fröjd och enskilda anteckningar” en not- 
ering på Maria Margaretas rad: Af Waksala H. Rätt 
dömd den 25 Nov 1865 till ansvar för vållande till sitt 
barns död genom arsenikförgiftning (fluggift).

Min nyfikenhet väcktes naturligtvis, och jag ville 
veta mer om vad som hade hänt. Det blev ett besök 

på Landsarkivet i Uppsala. Där 
hittade jag domen.Utdrag ur domen:

År 1865 den 15 september och 
följande dagar förrättades lagtima

Hösteting med Waksala härad i 
Uppsala stad
Krono Länsmannen Johan Jockmann 
hade å tjenstens vägnar till tinget 
inkallat Bonden Per Ersson i Husby 
och h. h. Margreta Ersdotter med yrkande, och enligt 
kallelsens ordalydelse, det bemälda makar måtte 
ställas till ansvar jämlikt 14 Kap 9 § Strafflagen samt 
Kongl Förordningen den 26 maj 1827, derför att 
hustrun efter att olofligen hafva förskaffat sig arsenik 
med mannens goda minne, densamma fint sönderstött 
och med påslaget vatten å ett thefat, såsom fluggift, så 
vårdslöst placerat i ett fönster till hvardagsstugan att 
makarnas 13 år gamla, vansinniga och döfstumma 
son Per Erik på morgonen den 13 juli detta år åtkom-
mit och förtärt en del af samma arsenikblandning, 
hvaraf  han oaktadt anlitad läkarhjelp, den 17 i 
samma månad å länets Lasarett aflidit och till hvilk-
ens död föräldrarna och i synnerhet modern genom 
berörda sin grafva vårdslöshet således varit vållande. 
Då detta mål i Allmänna Åklagarens närvaro nu 
påropades inställde sig Per Ersson och Margreta 

Utdrag ur: Gamla Uppsala (C) AI-20 (1866-1870) sida 63
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Ersdotter personligen, därvid Åklagaren förmälde, att 
Provincial Läkaren L J Lundblad uppå anmodan af 
Kgl Befhv i länet den 21 sistlidna Juli förrättat obduk-
tion å liket efter gossen Per Erik och öfver obduktions 
företeelserna den 28 samma månad afgifvit enhetsut-
låtande äfvensom att Åklagaren den 11 nästlidna 
Augusti anställt förhör med tilltalade makarna och 
deras husfolk, uppvisande Åklagaren ej mindre 
protokollet öfver den förrättade obduktionen och den 
å den aflidnas inelfor verkställda chemiska un-
dersökning att äfven det vid berörda förhör förda 
protokoll, hvilka handlingar här intagas så lydande
Obduktions Protokoll /Bil § 2 Litt A
Protokoll fördt vid/Bil § 2 Litt B
1865 den 11 Augusti/ Bil § 2 Litt C

Tilltalade makarna hördes derefter, dervid de upp-
gåfvo: Per Ersson, att sonen Per Erik, hvilken vid sin 
död uppnått en ålder av 13 år, 3 månader och 23 
dagar, under sin lefnad varit döfstum, mindre vetande 
och synnerligen svag och outvecklad till sina kropps-
krafter, så att han inte ens kunnat gå utan stöd, att han 
innevarande år till midsommar för det mesta legat till 
sängs, men efter midsommaren blifvit något bättre, så 
att han stundom varit uppe i stugan, då han dock icke 
längre än omkring en timma kunnat lemnas utan 
tillsyn, att då Per Ersson klockan emellan 5 och 6 på 
morgonen den 13 sistlidna Juli vaknat, Per Ersson 
funnit såväl hustrun, som hade sin sofplats jemte 
honom i kammaren, som ock gossen Per Erik, hvilkens 

säng stått bredvid föräldrarnas ute i stugan, derifrån 
dock bärande gossen snart inkommit i kammaren, der 
hustrun nedlagt gossen i sängen,  att gossen efter en 
kort stund fått uppkastning, då hustrun, som åter 
varit ute i stugan, tillkommit och under jemmer yppat 
sin fruktan, att barnet åtkommit arsenik, enär hon 
funnit ett i stugan utsatt thefat med fluggift omkullsla-
get, att hustrun då, på mannens frågor, omtalat, att 
hon förskaffat sig arsenik och haft sådant påspädt med 
vatten i ett mindre fat i stugufönstret för dödande af 
flugor och råttor, hvilket fat Per Ersson nu sade sig vid 
midsommartiden hafva förmärkt, men om vars inne- 
håll han icke skulle tagit någon kännedom, att barnet 
genast efter kräkningarnas början erhållit mjölk och 
deraf jämväl druckit något, men straxt åter uppkastat 
mjölken, att Per Ersson då skyndat till grannen 
Nämndemannen Jan Erik Ersson i Husby och för 
honom omtalat hvad som inträffat, dervid Jan Erik 
Ersson tillrådt Per Ersson att föra gossen in till 
lasarettet här i staden, och jämväl till Per Ersson lånat 
åkdon, att Per Ersson derefter utan dröjsmål hämtat 
sin häst från ängen och så fort ske kunnat skjutsat 
hustrun och barnet till staden, der han omkring kl 8 
på morgonen aflemnat gossen å Lasarettet, dit läkaren 
efter en kort stund ankommit och emottagit barnet, 
som quarblifvit derstädes till sin död den 17 Juli.

Margreta Ersdotter att sedan hon sistlidna vår af en 
vandrande dalgosse köpt för 3 skillingar arsenik för att 
använda mot flugor och råttor, hade hon sönderstött 
av den bekomna arseniken, som dock utg jort endast 

Maria Margareta Ersdotter, född 1832, och Per Ersson, född 1828.
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icke vara emot sitt bestridande, öfvertygad, att med 
giftet hafva tagit befattning eller ens hafva egt vetskap 
derom att det i stugan befintliga fluggiftet varit af arsenik 
tillredt, hvadom Per Ersson från åtalet frikännes.

Ja, det var en tragisk historia som ändå slutade bra. 
Tolv år efter den olyckliga händelsen föddes Hulda, 
och hon blev min farmor. Hon gifte sig med Axel 
Norell. Han arrenderade trädgårdsmästeriet av 
greve Cronstedt på Fullerö och det var på så sätt 
Axel och Hulda kom till Västeråstrakten, år 1908. 
Axel öppnade egen handelsträdgård, Ekebo i Barkarö. 
Paret fick fyra söner som alla blev trädgårdsmästare. 
Min pappa, Nils Norell, var äldst. Han startade 
Eriksbo Plantskola 1947. ■

af ett stycke, så stort som en ärta, laggt arseniken på 
ett thefat och påfyllt vatten samt ställt fatet i ena 
fönstret i stugan bland några blomkrukor så högt upp 
att gossen Per Erik icke utan att klifva upp på en stol 
och sträcka sig  öfver ett framför fönstret stående bord 
kunnat nå detsamma, att hon, som omkring en månad 
efter midsommar, haft fatet stäldt i fönstret, aldrig 
talat med mannen om giftet eller af honom tillfrågats 
om åtkomsten deraf, att sonen Per Erik varit på sätt 
mannen upgifvit döfstum och svag både till sitt 
förstånd och till sina kroppskrafter och fordrat nästan 
ständig tillsyn, enär han brukat stoppa i sig allt hvad 
han åtkommit. Och i övrigt liknande berättelse som 
maken Per Ersson. Även nämndemannen Jan Erik 
Ersson förhördes och lämnade en liknande berättelse.

Åklagaren förklarade, att han icke ansett nödigt 
inkalla några vittnen, utan att han i målets befintliga 
skick öfverlemnade detsamma till Häradsrättens 
afgörande, och sedan Per Ersson och h.h. under 
förmälan att de betalt kostnaden för den å barnets 
döda kropp verkställda liköppning och besigtning, 
jemväl  förklarat sig icke hafva något vidare att i målet 
anföra, förständigades vederbörande att vid tingets 
slut afvakta Häradsrättens utslag.

Utslag

Afsagt den 25 november 1865
Som Per Erssons hustru Margreta Ersdotter erkänt, 
att, sedan hon sistlidna vår olofligen förskaffat sig 
arsenik, hon utsatt detta gift i ett mindre fat, påspädt 
med vatten, å sådant ställe i stugan att makarnas 
13 årige, mindre vetande och döfstumme son Per Erik 
kunnat detsamma åtkomma, utan att betänka den 
stora vådan deraf för barnet, som, efter hvad Margreta 
Ersdotter sjelf uppgifvit, haft för vana att i munnen 
införa allt hvad han öfverkommit, alltid och då den 
olycka timat, och Per Erik mot morgonen den 13 
sistlidna Juli tagit till sig af giftet och deraf enligt läka-
rens derom afgifna intyg, ljutit döden, finner 
Häradsrätten Margreta Ersdotter förevarande att 
genom ofvanberörda sin obetänksamhet och 
oförsigtighet hafva råkat sonen Per Eriks död, och 
pröfvar förty skäligt, jemlikt 14 kap 9 § Strafflagen, 
döma Margreta Ersdotter, för hvad henne sålunda 
kommit till last att böta 75 riksdaler; hvaremot 
Häradsrätten anser ytterligare ansvar enligt K.F. den 
26 maj 1827 för anskaffandet och innehafvandet af 
arsenik icke i detta mål bör Margreta Ersdotter 
ådömas, liksom ock Häradsrätten finner Per Ersson 

Min farmor Hulda, född 1877 i Uppsala. Yngsta barnet till 
Per Ersson och Margareta Ersdotter.
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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 2022
Verksamhetsplan för 2022
Styrelsens arvode 2023
Val av ordförande
Val av fem 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 2023
Övriga frågor
Årsmötet avslutas

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Förslag till dagordning

VÄSTERÅS SLÄKTFORSKARKLUBBS

ÅRSMÖTE 2022-03-23

Mötet hålls digitalt!
Före årsmötet håller Johan Andersson från 
Stadsarkivet ett föredrag om fattigvården.
Anmälan senast 14/3 via e-post genom att skriva 
”Årsmöte 2022” till ath@knowledgediscovery.se

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 



20 21

Styrelsen består av: Kerstin Andersson ordf., Pia Hägg Karlstein v.ordf., Lars Berglöf  kassör, Eva Johansson sekr., 
ledamöterna Ingemar Widestig, Anders Hasselrot, Monika Wilander, Gunnar Andersson och Gunilla Bergström.
Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden, varav fyra digitala.
Redaktionskommitténs ledamöter: Simeon Andersson redaktör, Gunnar Andersson, Karin Jyrell och Monika Wilander 
var ansvariga för medlemstidningen Arosiana. Redaktionen ställde in sina möten p.g.a coronapandemin. Arosiana kom 
ut med tre nummer.
Medlemsantalet den 31 dec. 2021 var 406.
Revisorer: Lennart Jonsson och Hjördis Häll.
Valberedningen: Sven Olby och Karin Jyrell.

Medlemsmöten:
Jan. 27   Medlemsmöte Missionären Alma Björk, digital föreläsning av Gert Viebke.
Febr. 24   Studiebesök Regionarkivet inställdes.
Mars 24   Årsmöte digitalt liksom Niklas Hertzmans föreläsning om Arkiv Digital. 
April 14   Medlemsmöte. Digital föreläsning av Monica Hallgren om ”Enköpingsdoktorn”. 
Maj 9   Utflykt till Ängsö. Anders Hasselrot berättade om slottsträdgården och kyrkan.
Maj 19   Kyrkogårdsvandring på Vallinska och Björlingska. Rebecca Svensson berättade om kyrkogårdarna  
  och Eva Johansson talade om några personer som är begravda där.
Juni 13   Utflykt till Ängsö. Anders Hasselrot guidade.
Sept. 1   Kulturhistorisk guidad vandring på Vallby friluftsmuseum.
Okt. 13   Medlemsmöte. Digital föreläsning av Chris Bingefors om Barnhusbarn i arkiven. 
Okt. 20   Studiebesök på Regionarkivet.
Nov. 17   Medlemsmöte. Silva Pettersson föreläste om Kakelugnar i Västerås. 
Vårens och höstens möten med nya medlemmar ställdes in. 

Öppna aktiviteter:
Jan 16   Släktforskningens dag. Tema: Samhällets skuggsida i arkivens ljus. Inställdes.
April 24   Släktforskarcafé i Helge. Inställdes.
Nov. 13   Arkivens dag. Tema: Röster från arkiven. Vi deltog på biblioteket.

Jourhavande släktforskare inställdes under våren. Genomfördes den 6 okt. och 3 nov.
DNA-café inställdes under hela året.
6 mars Släktforskarförbundets digitala samrådskonferens, ombud Kerstin Andersson och Eva Johansson.
6 maj Arkiv Västmanlands digitala årsmöte, ombud Pia Hägg Karlstein.
4 sept. Släktforskarförbundets årsstämma, ombud Kerstin Andersson och Eva Johansson.
11-12 sept. Släktforskardagarna genomfördes digitalt.
9-10 okt. Släktforskarförbundets digitala workshop, ombud Anders Hasselrot.

Föreningen har en Facebooksida: AROSIANA Västerås släktforskarklubb.
Hemsida: http://arosiana.se. Hemsideredaktör Gunnar Andersson.
DIS Mac-fadder är Sven Olby.

Samarbete med Engsö Hembygdsförening. Vi delar en ”studio” på Engsö slott från vilken våra gemensamma föreläsningar 
sker. Båda föreningarnas medlemmar bjuds in till dem.

Styrelsen tackar för det gångna året.

Kerstin Andersson Pia Hägg Karlstein  Ingemar Widestig
Lars Berglöf  Eva Johansson   Anders Hasselrot
Monika Wilander Gunnar Andersson  Gunilla Bergström

Verksamhetsberättelse för Västerås Släktforskarklubb 2021
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Historik
Föreningen bildades 1963 och har till ändamål att förena 
dem som är intresserade av släktforskning eller liknande 
forskning i personhistoria, gårdsforskning och hem-
bygdsforskning. Informera om olika arkiv och andra 
möjligheter till forskning samt bereda tillfälle till utbyte 
av resultat. 
Vi har nu ca 406 medlemmar.
All vår verksamhet skall präglas av respekt för varje 
individ. Ingen diskriminering eller kränkande särbehand-
ling 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 
slätforskarplatsen i fackbiblioteket.
Där finns ett dedicerat utrymme med andra släktforskar-
föreningars medlemstidningar, samt diverse skrifter och 
pärmar som tillhör klubben.
Vi är även kontaktlänk till stadsdelfilialerna.

Verksamhetsmål 2022
• Erbjuda medlemmarna information om och hjälp med 
släktforskning, såväl traditionell släktforskning, som 
genetisk genealogi (DNA-släktforskning).
• Erbjuda medlemmarna möjlighet till erfarenhetsutbyte 
rörande släktforskarfrågor.
• Erbjuda medlemmarna ett varierat och bildande utbud 
av föreläsningar, främst med teman som rör släkt- 
forskning.
• Erbjuda medlemmarna studiebesök till arkiv eller 
platser av intresse för medlemmarna.
• Bidra till släktforskarförbundets verksamhet genom att: 
skriva motioner, delta vid årsstämma, delta i 
Avbytarforum, delta i registrering till Sveriges dödbok 
och i Gravstensinventeringen m.m.
• Marknadsföring. Bidra till ökat intresse för släktforsk-
ning genom att synas och höras i olika sammanhang, 
t. ex. jourhavande släktforskare i stadsbiblioteket, 
skärmutställningar vid Släktforskningens dag, 
Kulturnatta och Arkivens dag.
• Genomföra förbättringsarbeten: uppdatera föreningens 
stadgar samt interna rutiner.

• Eventuellt påbörja ett samarbete med andra hembygds-
föreningar i närområdet. Fortsätta att samarbeta med 
Engsö Hembygdsförening.
• Starta släktforskarcaféer.

Medlemsaktiviteter
Medlemsmöten. Under året anordnas cirka 10 medlems-
möten, med information från ordförande, föreläsningar 
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.
Under pandemin följer vi Folkhälsomyndighetens råd. När 
det inte är möjligt med fysiska möten håller vi dem digitalt.
DNA-café. Hålls ca 8 gånger per år och ger medlemmarna 
möjlighet att utbyta erfarenheter av DNA-släktforskning. 
Möten hålls i Västerås stadsbibliotek, fackbiblioteket.
Studiebesök. Studiebesök planeras under både vår och höst.
Medlemstidningen Arosiana. Medlemmarna uppmuntras 
bidra med artiklar till medlemstidningen.
Öppna aktiviteter – för både medlemmar och allmänhet.
Jourhavande släktforskare. Både medlemmar och allmän-
het erbjuds hjälp med och information om släktforskning. 
Dessa tillfällen arrangeras på stadsbiblioteket, eventuellt 
också på andra platser om möjlighet ges, 6-8 tillfällen per år.
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 medlem-
marna (se ovan).
Arosiana. Medlemstidningen utkommer med 3 nummer 
under året. I den publiceras klubbens vår- och höst-
program, släktforskarartiklar m.m.
Hemsidan: arosiana.se Klubbens vår- och höstprogram. 
Nyheter inom släktforskningen.
Epost: arosiana-vsfk@telia.com
Facebook: AROSIANA

Av styrelsen prioriterat förbättringsarbete under 2022
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 eller 2023 
lägga fram ett förslag till nya stadgar. Arbetet bygger på den 
av Sveriges Släktforskarförbud framtagna
mallen ”Normalstadgar för släktforskarförening”.

Verksamhetsplan 2022
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Läsövningen är hämtad från domstolsarkivet. Det är inte så mycket som är 
digitaliserat av detta mycket omfattande material. Jag har valt ett exempel 
från Skinnskattebergs bergslags häradsrätt. Det är inledningen från tinget 
och de första två målen jag tagit med. För att hitta originaltexten hänvisas till 
Riksarkivets digitaliserade arkiv. Domstolsarkivet. Skinnskattebergs bergslags 
häradsrätt AIa/2 (1699–1705) Bild 622-623. (Finns inte hos ArkivDigital.)

Inledande mål tingsåret 1705 
Skinnskattebergs bergslags häradsrätt

TEXT: INGEMAR WIDESTIG

Skinnskattebergs bergslags häradsrätt, Domböcker 
vid ordinarie ting, SE/ULA/11335/A I a/2 (1699-1705)
Bild 622-623
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Anno 1705 den 22, 23,
24, 25, 26, 28, 29, 30 och 31 Augusti
hölltz orde laga Ting med all-
mogen af Skinskattebergz 
Bergslag utj Skinskatte-
bergz Sochnestuga, närwa-
rande Cronones Länsman
wällachtad Måns Philipsson
och Tingz lagetz wahnlige 
Nämbd: Domaren Per 
Larsson Erlander Måns
Jönsson i Hollmen, Elias
Persson i Allmenningbo,
Hindrich Andersson på He-
den, Oluf Andersson i Fa-
gersta, Hindrich Ersson i 
Wetterskoga, Per Ohlsson i
Långnähle, Anders Pers-
son i Mortorpet, , Lars Ga-
brielsson i Kärrbo, Nils 
Mattsson i Wästanheed.
Gabriel Andersson i Ställ-
berget och Per Månsson i
Swansbo.

Alldenstund Wahrgärinngz1

Soldaten Lars Larsson Gunnilbo 
måste uppå Fierdingzmannen An-
ders Hinderssons actionerande tillstå,
att han den 11 Söndag efter helga Tre-
faldighetz en tijma wid pass sedan fol-
ket kommit ur Kyrckian, druckit
sig drucken sampt under trätan
med sin Rotbonde Anders Ohlsson i 
                                                  i flena

1) Vargering är reservsoldater som sätts upp under 
1700-talet.

i Flena, Skrijket och swurit ute, på Ga-
tan wid Gunnilbo Byn; Fördenskull
blifwer han Lars Larsson i förmågo
af den 5 C: utj Stadgan om Eeder så-
som oförmögen till de 25 der i nämbde
dahr Smtz böter dömbd att sittia 2 
Söndagar i Kyrckiostocken och dessutan 
plichta 10 mark Smt  Kyrckian och Sochnens
Fattige till tweskiptes.
   (D)et hade wähl Länsmannen Wähl-
achtad Måns Philipsson instämbdt O-
luf Israelsson i Grijsnäs för ohöflighet
och Swordom utgutne emot Kyrckio-
herden Ährewördige Hr Johan Cetræus
om en Söndagzmiddag här på Backa.
Men alldenstund berde Oluf Israels-
son sig sedermera hoos Kyrckioherden
med afbön infunnit och gifwit dess
skriftelige försäkring, att wilja taga
sig alfwarln till wara för slijk otij-
dighet, så frampt detta hans brott
icke skulle stå honom öppet, Kyrckio-
herden nu jembwähl intercederar2 för
honom, och det eljest befinnes, att
ingen flera än Kyrckioherden och 
hans Hustru blifwit af detta owä-
sendet förargat, hwarföre Kyrc-
kioherden honom doch genast med
en kiäpp näpssat. Altfördenskull
blifwer Oluf Israelsson för plicht
i ofwansagde måhl förskont, doch
att han hädan efter ey nlifwer med
slijk öfwerdådighet beträdd.

2) Intercedera betyder: att träda emellan till förmån för 
någon.

För den som vill veta mer om 
domstolsforskning finns boken 
Domstolsforska av Claes Westlig.

L Ä S ÖV N I N G



Torsdagarna 7/4 och 19/5 kl. 16-18
Information och anmälan:  
Lars Berglöf 070-865 43 87 eller 
adm.arosiana@gmail.com

Träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter av
DNA-släktforskning.

Jourhavande släktforskare
Onsdag 4/5 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 (födelsedatum, dödsdatum, ort och 
källor) så får du ut mera av tiden.

Onsdagen 8/6 kl. 18
Badelunda kyrka 
Anmäl senast 31/5 till Pia H. Karlstein 
070-513 88 73 eller  via e-post 
pia.karl50@gmail.com

Badelunda kyrka – det vackra kapellet med spännande anor 
på Badelundaåsen
Bengt Wallén guidar oss. Eva Johansson har lovat att berätta 
om några personer som är begravna på kyrkogården.

Onsdagen 20/4 kl. 18–21
Kyrkbacksgården Lykttändaren 
Anmäl senast 11/4 till Pia H. Karlstein 
070-513 88 73 eller via e-post 
pia.karl50@gmail.com

Salaligan – ordersällskapet Den magiska cirkeln
En hemsk kriminalhändelse i Sala 1930-1936.  
Glenn Andersson berättar.

Kaffe/te och smörgås (á 60 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Onsdagen 23/3 kl. 18–21
OBS! Digitalt möte
Anmälan senast 14/3 via e-post 
genom att skriva ”Årsmöte 2022” till 
ath@knowledgediscovery.se

Årsmöte
Före årsmötet föredrag om fattigvården. Johan Andersson från 
Stadsarkivet berättar.

Avsändare:

Västerås Släktforskarklubb
Kerstin Andersson
Uroxvägen 8
722 31 Västerås

Program Västerås Släktforskarklubb

Lördag-söndag 20-21/8
Arena Skövde
Mer information: www.sfd2022.se

Släktforskardagarna i Skövde
Årets tema: Skaraborg — från viking till soldat.
Arrangeras av Skövde Släktforskarförening. 


