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Att söka i socknarnas kyrkoarkiv bereder inte så stora problem, frånsett problem med att tolka 

skrivstilen i vissa fall. Socknarna ingår i Uppsala ärkestift. De har varit stabila och har inte 

slagits samman eller delats. 

Domböckerna/mantalsböckerna är fördelade på Simtuna, Våla och Torstuna härad men 

gränserna följer inte alltid sockengränserna.  

 

I kommunens slutarkiv vid Rungården i Morgongåva förvaras Heby kommuns föregångares 

arkiv och enskilda, gårds- och företagsarkiv som kan vara av intresse för släktforskare. I 

Rungårdsarkivet finns bland annat ett flertal hembygdsföreningars arkiv, Sisselbo-Eriks 

nedtecknade historier, AB Westeråsmaskiner med efterföljare 1874-1988, del av 

Skattmansöarkivet, del av Aspnäs-arkivet, Tegelbruksmuséet samt politiska föreningar och de 

frireligiösa samt Frälsningsarméns avdelningar från hela kommunens område med några 

föregångare. 

 

Lokalt förvarade arkiv är bland andra Olof Kransmuséet i Tärnsjö med Järnvägsutställningen i 

före detta stationshuset, fd Missionsförsamlingen numera Equmenias arkiv i Östervåla och 

privat arkiv i Morgongåva Företagsparks lokaler där även Upplandsmuséets arkiv finns. 

 

Socknarnas hembygdsföreningar är med i bygdeband. Bygdeband ligger nere för tillfället men 

planeras att öppnas den 15 mars. 

 

Westeråsmaskiner 

Lite agrarhistoria från Morgongåva. 

 

Westeråsmaskiner (före 1908 Westerås Lantbruksmaskiner) etablerade 1898 tillverkning i 

Morgongåva, Heby kommun av bland annat såmaskiner och slåttermaskiner under namnet 

Aktiv, respektive Aros (det senare varumärket användes för dyrare och mer påkostade 

modeller av till exempel såmaskiner. 

 

Mest känt blev företaget för den bogserade skördetröskan Aktiv M, som började tillverkas 

1948. Senare kom företaget även att tillverka bland annat släpvagnar, samt en snöskoter under 

benämningen Aktiv, den senare till att börja med under namnet Sno-Tric. 

 

Dessutom tillverkades en snövessla i ett antal olika modeller under namnen Sno-Trac och 

Trac-Master. Track-Master användes som pistmaskin under vinter-OS i Sapporo 1972. 

Tillverkningen av släpvagnar och agenturen för snöskotrar togs under 1980-talet över av 

Persson Invest i Östersund.  

 

Tillverkningen av lantbruksmaskiner lades ner 1988, i de gamla fabrikslokalerna inrymdes 

senare företaget Seelig AB. 

 

Källa: Text från Wikipedia. 


