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Som medlem i Västerås Släktforskarklubb får du vår medlems- 
tidning Arosiana. Här är några axplock ur tidningen. 
 

 

Släktforskardagarna i Nyköping 28-30/9  

 
Lillemor Nyström skriver om vardag och fest på Krapperups gods samt om statarsystemet: 

Paret som ägde Krapperups gods var friherreparet Nils och Lilian Eleonora (Ellen) 

Gyllenstierna. 

Det blev ingen arvinge från Krapperupsgrenen kvar att ta över godset, så det drivs idag av 

Gyllenstiernska krapperupsstiftelsen, där författaren är anställd. 

Bild: Friherrinnan Ellen Gyllenstierna Krapperup 1884. 

 



 
Statare hade funnits på i stort sett alla storgods och även större bondgårdar. Lillemor Nyström 

statarhustrun Anna Stedt, som idag är 90 år. 

 



 
Kerstin handlar Lillemor Nyströms bok om Krapperups borg och får den signerad. 

Foto: Karin Jyrell 

 

 



Stina Palmberg-Eriksson föreläste i om sin familj och Finlands historia.  

Att Finland erövrades av Ryssland 1809 är väl känt. Men hur tillvaron blev för de f.d. svenska 

medborgarna är mindre känt. De försvann in i det tsaristiska enväldet med livegenskap, annan 

religion och ett främmande språk som skrevs med andra bokstäver. Min familj hamnade i allt 

detta. Hur blev livet för dem?  

Foto: Kerstin Andersson 

 

 
Bild: Elsa Lindberg-Dovlette i Monte Carlo vid tiden för första världskriget. 

 



 
Kerstin Andersson i talarstolen i Nyköping. 

Foto: okänd 

 

 
Karin Lindvall föreläste om Ett gods - En värld, vilket var årets tema för läktforskardagarna. 

Foto: Kerstin Andersson 



 

 
Kö för att få komma in på Släktforskardagarna i Nyköping. Näst längst fram ser vi Kjell och 

Bojan Björk. Mellan dem skymtar Karin Jyrell. 

Foto:Sven Olby 

 

 

Kulturnatten, KRLSG2, 19/9 2015 

 
Sven Olby, med Emilie Brorsdotter till vänster och hennes mor Christina på Svens andra sida, 

jobbade flitigt. Kerstin Andersson tittar på.  

Foto: Simeon Andersson 

 



 
Kulturnatten bjöd på magdans med utsikt från rummet Transformatorn, där vi höll till, medan 

Gerd Svensson och Mika Hutton flitigt jobbade på.  

Foto: Simeon Andersson 

 

 
Fotografen hade sin uppmärksamhet mest riktad på annat håll … !  

Foto: Simeon Andersson 

 



 

 

Utflykt till Lapphyttan i Norberg 26/9 2015 

 

 

 
Guiden Kerstin Mood tog emot medlemmar ur DIS Bergslagen och Västerås 

Släktforskarklubb. Innan vi kom fram till Lapphyttan rastade vi i Ängelsberg, där grupp-

bilden togs.  

Foto: Simeon Andersson. 

 

 



 

I aktuellt nummer av Arosiana … 

 

 
… kan du läsa om Indelningsverket och om soldatforskning. 

Tomas Lindell är en militärintresserad Badelundabo som gärna sätter på sig den egensydda 

karolineruniformen. 

 


