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Sockenstämma Kyrklig kommun 



Kartor och ritningar 
• Kartor från 1600-talet och framåt 

– Kartregister sökbart hos Stadsarkivet 

– Kartsamlingen delvis skannad 

– Västerås stads historiska kartor på nätet, 17 st kartor 1688-1998 

– Statliga lantmäteriets historiska kartor på nätet 

 

• Byggnadsritningar, 1875– 
– Ritningsregister sökbart hos Stadsarkivet 

– Väldigt få byggnadsritningar utanför centrala staden 

– Särskilda byggnadsföreningar hos Arkiv Västmanland 

– Bör även finnas hos andra kommun- och stadsarkiv 

 

 



Jonas Carlstens karta år 1688 





Rådmannens Wällaktade Lars Olssons 
Tompt, är både så wähl med 2:ne 

Wackra Steenhuus som älliest med 
stora Zirlige Träbyggningar heel 

kringbyggdh 



Rekonstruktion av 
kvarteret Igor 1688 



Georg Gustaf Holstens 
karta år 1751 

Västra kvarteret 

Norra kvarteret 

Södra kvarteret 



Beskrivning till  
1751 års karta 



Madame Björks Trägård 

StadsBetjenten Math: 
Scheplings 

Fru Fendrikskan Christ: 
AbrahamsDotters 



”Tomte-Längd öfver Westerås stad” 
Uppgifter om köp och försäljningar av fastigheter under 1800-talet 

Södra Qvarteret 61 
Trädgårdsmästar Nyborg  köpt 1817 

Guldsmeden O.W. Kjellberg  köpt 2/6 1841 
Spegelfabr. O.L. Dalman  köpt 21/3 57 

Skräddar O.F. Engström  1/10 73 



Fastighetskalender för Västerås 1932 



Byggnadsritning 1888 till nytt boningshus, Västra kvarteret nr 18-19 



Ritning av nedre 
våningen, 
Västra kvarteret 
nr 18-19 



Fotografier 
• Äldre visitkortsfotografier 

– 1860-talet  till 1910-talet 

– Dessvärre ofta utan namn 

 

• Emil och Kjell Wijgård 
– Porträttfoton 1918—1980-talet, både Västerås och landsbygden 

– Endast en mindre del digitaliserade 

– Register till 1940 finns sökbart hos Stadsarkivet 

 

• ”Rivningsbilder” 
– Foton som dokumenterar hus som är tänkta att rivas 

– Fr o m 1950-/60-talet 

– Sökbara på Västerås bildbank, www.vasterasbildbank.se  

http://www.vasterasbildbank.se/




Exempel på ”rivningsbilder” från kvarteret Kol 



Enskilda arkiv 
• Gårdsarkiv 

– Ägohandlingar, räkenskaper, m m 

– Handlingar om ägarfamiljen, foton 

– Gäddeholms gård, Skattmansö, Hällby, Målhammar, Flyten, m fl 

 

• Person- och släktarkiv 
– Brevsamlingar, privata handlingar, fotografier, m m 

– Sökbara personregister till brevsamlingarna 

– Set Svanholm, Brita Nordencreutz, Glaser, P O Flodin, Leksell, m fl 

 

• Företagsarkiv 
– Räkenskaper, brev, personalhandlingar, m m 

– Skultuna bruk, Metallverken, Sjöbergs bokhandel, Bygg-Paul, m fl 

 



Fastebrev från år 1571, 
Olsbennings bergsmansarkiv 



Sör Nackby-boken, 
anteckningar 
1745-1869 





Skattelängder 
• Uppbördslängder / mantalslängder 

– Västerås 1827-1945 

– 1886, 1891, 1896, 1901, 1911 digitala och sökbara hos Stadsarkivet 

– Landskommunerna 1863– , men många luckor 

– Bör även finnas hos andra kommun- och stadsarkiv 

 

• Fyrktalslängder / röstlängder 
– Längder över röstberättigade, 1863–   

 

• Andra specialskattelängder 
– Stadens äldstes arkiv, diverse skattlängder från 1600- och 1700-talet 

– Hundskattelängder (dock utan hundnamn!) 

 



Särskild längd från 
1700-talets mitt över  
skatt på bl a fönster, 
rum och fickur! 



Digitaliserad mantalslängd 1886 



Fyrktalslängd S:t Ilians kommun 1865 







Barnmorskedagböcker 
• Anteckningar av barnmorskorna om förlossningar 
 

• Inga uppgifter om pappan (t ex namn på okänd fader)! 
– Åtminstone inte vad vi känner till 

 

• Födda i Västerås 1881-1948 
– Landsbygdens barnmorskedagböcker på landsarkiven 

 

• Personregister, skannat och sökbart hos Stadsarkivet 
 

• Bör även finnas hos andra stads- och kommunarkiv 
 

 





Vi börjar med en födelsenotis… 
Karl Mauritz, född utom äktenskapet 1918-01-31. 



Personregister till 
barnmorskedagböckerna 





Barnmorskedagbok, 
Hilda Pihlgren 1918 







Karl Arthur, född utom äktenskapet 1908-03-29. 
Ingen fader framkommer av födelseboken. 



I församlingsboken finns inte heller anteckning om någon fader. 



Men i Barnavårdsnämndens förteckning dyker fadern upp! 



Barnavårdsmannaakter 
• Fr o m 1918:  Alla barn födda utom äktenskapet får en 

barnavårdsman 
– Fadern har underhållsplikt, därför viktigt att fastställa faderskap 

– Inte bara barn födda 1918 och framåt – äldsta barnen födda 1902! 

 

• Förteckningar, personregister och akter 
– Dessvärre många luckor i materialet i landskommunerna 

– Vid flytt överfördes tillsynen och akten till den nya kommunen 

 

• Bör även finnas hos andra stads- och kommunarkiv 
 

• Sekretess 70 år 

 



Vi försöker med Carl Mauritz igen… 



I församlingsboken finns inte heller anteckning om någon fader. 



Men här har vi fadern igen! För att hitta akten för Carl Mauritz behöver vi ett nummer… 



…då kan vi hitta akten med mer uppgifter! 



Anteckningar om barnet… 





…och om föräldrarna! 





Exempel på innehåll i barnavårdsmannaakt 



Men ibland återstår fler frågor än svar… 



Här är det osäkert vem som egentligen är fadern. 



Fosterhem och barnhem 
• Placering av barn i fosterhem en del av den s k fattigvården 

 

• Liggare och register över barn i fosterhem 
– Sporadiskt förekommande före 1910-talet, uppgifter istället bland 

protokollen  

– Barnavårdsmannaakter fr o m 1918 

 

• Barnhus och barnhem 
– Schenströmska barnhuset 1776 -1837, barn från Västerås och Ramnäs 

– Barnhemmet i Västerås / Barnhemmet för flickor 1875-1963 

– Annars landstinget huvudman för de flesta barnhem 

 

• Sekretess 70 år 



Liggare över utpensionerade barn och äldre i Dingtuna på 1870-talet 





Liggare över fosterbarnsvården i Västerås, 1900-talets början, med personregister 







Skolan 
• 1843: Folkskolan och skolplikten infördes 

– Kommunerna övertog ansvaret från kyrkan under 1900-talets första 
hälft 

 

• Skolhandlingar fr o m 1860-talet återfinns ofta i de flesta 
kommun- och stadsarkiv 
– Men även kyrkoarkiven innehåller skolhandlingar 

 

• Skolpliktsförteckningar, matriklar, dagböcker och 
examenskataloger, m m 
– Äldsta skolhandlingarna från 1840/50-talet i Västerås 

– Vanligtvis fr o m 1860-talet i landskommunerna, ibland äldre. 
Dessvärre många luckor i materialet 

 

 



Skolmatrikel Björksta kommun 1865 





Examenskatalog, fasta folkskolan i Björksta 1865 



Skolpliktiga barn i Västerås födda 1895 





Dagbok med examenskatalog, Djäknebergsskolan klass 4e 1908 







Skolfoton 
• Skolfoton före 1919 

– Ytterst få från folkskolan, mindre antal från högre undervisning 

 

• Fotograf Emil Wijgård, 1919–1940 
– Ca 500 klasser fotade, både Västerås och landsbygden 

– Register finns sökbart hos Stadsarkivet 

 

• Skolfoton vanligare i skolornas arkiv fr o m 1950/60-talen 
 

• Bör även finnas hos andra kommun- och stadsarkiv 





Högre undervisning 
• Västerås gymnasium 

– Senare Högre allmänna läroverket, numera Rudbeckianska gymnasiet 

– Äldsta elevlängden 1618-1650, skannad och sökbar hos Stadsarkivet 

 

• Elementarläroverket för flickor / Hwasserska skolan 
– Senare Flickskolan, numera Fryxellska skolan 

– Äldsta skolhandlingarna 1866 

 

• Slöjdskolan / Tekniska skolan / Centralslöjdskolan 
– Senare Elektrotekniska fackskolan och Zimmermanska skolan 

– Äldsta skolhandlingarna 1881 





Album Scholae Arosiensis 1618-1650 







Elevmatrikel 1795, nu med utförligare uppgifter 





Eric Ullin visar sig vara den föräldralöse tjänstegossen  
Eric Jonsson, född i byn Ulvsta i Säby 





Register till gymnasie- 
kollegiets protokoll 
1718-1865 

1755 15/11 
En del elever hade besökt krogar, 

druckit sig berusade, hemsökt gesäller 
och åstadkommit förstörelse. 

Kollegium dömde dem till ris och 
proban. 

1849 23/4 
Kollegium behandlar anmälan mot 
eleven Stolpe som kastat snöboll på 

adjunkten Walls fönster och krossat det. 
Stolpe dömdes till förvisning från 

gymnasium för alltid. 



Dagelever i slöjd- och 
tekniska skolan 1895-96 







Minderåriga arbetare 
• Fr o m 1881: Särskild registrering av minderåriga arbetare 

 

• Förteckningar över minderåriga arbetare i Västerås 1881-1911 
 

• Bör även finnas hos andra stads- och kommunarkiv, och i 
företagsarkiv 
 

 

 

 

 

 

 

 



Minderåriga arbetare vid kakelfabriken 1898 



B.H. Lundgrens kakelfabrik 



• Alltsedan 1600-talet fanns brandsprutor utplacerade på olika 
ställen i staden och frivilligt manskap 
 

• Brandvakter patrullerade gatorna nattetid och tornväktare 
höll uppsikt från domkyrkotornet 
– Rotmästare och brandkorpraler hade befälet 

 

• Brandkåren i Västerås fick fasta lokaler och bemanning först 
1899 

 

Brandförsvaret 



• Vaktjournaler, manskapsrullor, personalhandlingar, m m 
– Vaktjournaler 1782-1786, 1788-1807, 1816-1822, 1857-1896 

 

• Fotografier, brand- och poliskåren 
– Stadsvaktmästare Per Berglunds arkiv 

– Utställning på brandstationen i Västerås 

Brandförsvaret 



1793 års brand- 
vaktsrulla 



Brandvaktsjournal 1792 



Klåkan 12 blef wakten kallat till 
fru Sundins kafehus som hwar 

slagckesmåll 



Försummade till at blåsa 1  Sagt till 
Qwarten men blåsde intet heller 2 för 

än han blef upwäkt med tallröret 











Vågböcker 
• Västerås hamn viktig för vidaretransport av järn, mässing och 

koppar från Bergslagen 
 

• Stadens våg 
– Uppvägning  och kontroll av all metall som passerade, staden tog tull 

 

• Västerås stads vågböcker 
– 1654–1800-talets slut, med vissa luckor 

– Uppgifter om producenter, transportörer och handelsmän 

 









Avräkningsböcker 
• Uppgifter om arbete, löner, skulder till arbetsgivaren, m m 

 

• Gårdar   Äldsta avräkningsböcker 

– Gäddeholms gård, Västerås 1790-talet 

– Hamre gård, Västerås 1860-talet 

– Skattmansö gård, Vittinge 1790-talet 

– Stockumla gård, Dingtuna, 1850-talet 

– Valsta säteri, Odensvi 1880-talet 

 

• Företag 
– Skultuna bruk  1740-talet 

– Svenska Metallverken 1890-talet 







Fattigvård och ålderdomsstöd 
• Före kommunerna sköttes fattigvården av kyrkan 

 

• Protokoll, liggare och register över understödstagare, 
fattiggåvor, m m 
– Västerås fattigvårdsdirektion, äldsta protokoll 1798 

– Karlslunds ålderdomshem, äldsta liggare 1846 

– Landskommunerna vanligtvis fr o m 1860-talet 

 

• Socialregistret 1918- 
– Registerkort och akter (ofta på hela familjer) 

– Bör även finnas hos andra kommun- och stadsarkiv 

 

• Sekretess 70 år 



Västerås fattigdirektions 
protokoll 1799 



§3  Likaledes anmälte hr Factor Hellberg 
Pråmåkaren Kumlin, såsom ganska 

behöfvande, usel och 64 år gammal, 
samt genom ett benbrott försatt uti 

ännu olyckligare belägenhet. Honom 
beviljades till en början 24 penningar 

månadtligen. 



Förteckning över personer som fått fattigvårdsunderstöd i S:t Ilian 1880 



Socialregistret, 
personregister 



Socialregisterakt 
nr 3534 





Ålderdomshemmet Karlslund 



Liggare över vårdtagare vid ålderdomshemmet Karlslund 1920 





Dödsattester 
• Utfärdade av stadsläkaren, underlag till kyrkans dödbok 

 

• Döda i Västerås 1875-1948 
– Ej landskommunerna 

 

• Bör även finnas hos andra stads- och kommunarkiv 
 

• Sekretess 70 år 







Dock inte så mycket nytt i jämförelse med dödboken… 



www.vasteras.se/stadsarkivet 


