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Ordföranden

har ordet

Vår jourverksamhet, en onsdag i månaden, har blivit mycket
populär. Det innebär att det bildas kö med ibland lång väntetid.
Om de som kommer är lite mer förberedda med namn, orter och
datum uppskrivna, går det fortare för oss att hjälpa till. Efter cirka
en halv timme är det dags att bryta. Möjlighet finns att teckna en
ny tid och vi försöker göra så att man får återkomma till samma
person igen. Under tiden finns möjlighet att titta i framlagd släktforskningslitteratur. Under släktforskningens dag lördagen den
17/3 har vi jour kl. 10-16.
I nummer 2-2011 frågade jag om det fanns någon som var
villig att ta hand om Släktforskardagar i Västerås år 2013. Tyvärr
har det varit alldeles tyst, så styrelsen har beslutat att inte ansöka
om att få arrangera dessa dagar.
Om du inte får några mejl från mig om våra aktiviteter, så saknar
vi din e-postadress eller så är den vi har felaktig. I några fall får vi
meddelandet att postlådan är full. Var snäll och skicka din e-postadress till kassören eller mig, så du inte missar någon information!
Klubben har mottagit en gåva från Margit Jansson. Den innehåller utdrag ur Mantalslängder 1642-1820 från Götlunda i Örebro
län. Den som har sina anor i trakten får gärna låna dessa papper. Vi
framför ett varmt tack till Margit.
Jag vill åter påminna om att det fortfarande finns några församlingar kvar att renskriva till projektet ”Namn åt de döda”. Det
handlar om dödböcker från bl.a. Svärdsjö, Våmhus, Vansbro och
Evertsberg i Dalarna. Syftet är att få fram en komplett Dödskiva
1901-2012. Tag kontakt med mig om du är osäker på hur man
bokar en församling.
SVAR meddelar att skanningen från mikrofiche av de yngre
kyrkoarkiven från Västmanlands län nu är klar. Det innebär att det
finns församlingsböcker tillgängliga en bra bit in på 1900-talet.
Födelse- och dödböcker finns ofta fram till sekretessgränsen 1941.
Vigselböcker och flyttlängder kan studeras så långt fram som 1969.
Det är bara att tacka och ta emot.
Vi ses väl på årsmötet onsdagen den 21/3?

N ya medlemmar

hälsas välkomna
Gunnel Färemyr
Kungsfågelgatan 44, Västerås
Kent-Åke Engström
Bangatan 21 A, Västerås
Gunilla Collén
Haga Parkgata 23 C, Västerås
Gudrun Larsén
S:t Ursulas väg 21 E, Västerås
Mona-Lis Zelinder
Ringvägen 4, Surahammar

Britt-Marie Emmot & Åke Lindquist
Rotorvägen 2, Västerås
Bengt & Astrid Rothman
Stora gatan 2 H, Västerås
Kerstin & Ove Bergqvist
Barkarö Bygata 263, Västerås
Marianne Olsson
Allmogeplatsen 3, Västerås
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Tomas

Tranströmer
Nobelpristagare i litteratur år 2011

Text: Anita Järvenpää
Publicerad med tillstånd från
Södra Roslagens Släktforskarförening.
Foto Tranströmers haiku: Sven Olby.

D

en 10 december 2011 fick
Tomas Tranströmer Nobelpriset i litteratur. Det var ett
populärt beslut. Många är vi väl som
för alltid kommer att minnas när han
böjer sig fram och klappar kungen
på kinden som tack för priset. Tomas
Tranströmer debuterade 1954 med
17 dikter och har därefter skrivit mer
än 20 böcker som idag finns översatta till mer än 50 språk.
Vem är då denne märklige man?
Han föddes 1931-04-15 i Katarina
församling i Stockholm. Fadern,
Gösta Tranströmer, var redaktör och
modern, Helmy Westerberg, folkskolelärarinna. Föräldrarna skilde sig
tidigt och Tomas växte upp hos sin
mamma.
Somrarna tillbringade han på
Runmarö i Stockholms skärgård.
Hans morfar var lots där och lotsyrket
har gått i arv i släkten Westerberg
i minst nio generationer. Mera om
detta och om lotsarnas levnadsvillkor
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kan man läsa i Runmarö Hembygdsförenings tidning ”Runmarö Tidning” nr 2 2011.
Efter studentexamen läste Tomas
litteraturhistoria vid Stockholms
Universitet samtidigt som han utbildade sig till psykolog.
Han tjänstgjorde vid en anstalt
för unga kriminella i Linköping.
1980 utsågs han till psykolog vid
Arbetsmarknadsinstitutet i Västerås
och bodde på Infanterigatan 144 på
Viksäng.
Han har genom åren fått flera fina
utmärkelser, t.ex. Bellmanspriset
1966, Samfundet De Nios stora pris
1979 (delat) och 2001, Kellgrenpriset och Petrarcapriset 1981, Litteraturfrämjandets stora pris 1982,
Pilotpriset 1988, Nordiska rådets
litteraturpris 1990 och Augustpriset
1996. Men Nobelpriset bör väl ändå
vara det som han uppskattar mest.
1990 drabbades han av stroke
som ledde till förlamning av högra

sidan av kroppen samt afasi. Tomas,
som redan tidigare var en begåvad
pianist, spelar numera endast vänsterhandsstycken.
Tomas är sedan 1958 gift med
Monika Bladh, född 1939-07-05 i
Matteus (A), och makarna bor numera på Söder i Stockholm.
De har två döttrar: Emma, född
1961-04-19 i Katarina (A) och Paula,
född 1964-07-08 i Rystad (E).
År 1997 instiftade Västerås kommun Tranströmerpriset, då han
var bosatt i Västerås från 1965 till
2000. Priset är på 100.000 kronor
och skall ”belöna ett högtstående
författarskap i Tomas Tranströmers
anda”. Det utdelas vartannat år till
en lyriker.
I Västerås centrum finns sedan
ett år tillbaka sex haikudikter av
Tranströmer i form av ”stenpoesi”.

Tomas Tranströmers antavla
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Del av valsverk från 1840-talet. Bruksmuseet i
Surahammars kommun. Foto Lars-Erik Lundberg

Gammalt vykort från Surahammar

Från Surahammars valsverk 1869
Sammanställt av Sven Olby
I Surahammars Valsverk råkade en
14-årig gosse halka omkull hvarvid
venstra armen inrycktes mellan två
s.k. trillor och ögonblickligt afslets
i axelleden. Då han sökt med högra
handen taga emot sig, sönderkrossades äfwen den. Gossen förlorade
aldrig sansen, klagade föga öfver
smärta, blödningen var obetydlig.
Han insändes till Westerås lazarett, den högra armen amputerades
tätt ofvanom handleden. Han hemkom läkt, och fadren (en valsverksarbetare) har efter eget hufvud uttänkande förfärdigat åt gossen en mekanisk wenster arm och höger hand.
På den quarvarande högra armen
är fästad en träbit, vid hvilken sitta
2ne på insidan refflade, mot varandra
fjedrande gripjern hvilka öppnas
medelst en vid axeln fästad dragrem,
ungefär som Pettersens dragapparat.
Med dessa gripjärn sköter han mekanismen å andra armen och handen,
håller sked, knif m.m. samt penna,
varmed han skrifver en rätt vacker
stil.
Gossen som förut skickligt trakterat Piccolaflöjt, har nu måst lämna
det kära instrumentet, men öfvar
sej nu i stället på Ess-kornet. Den
6

I Provinsialläkarberättelserna finns
en smått otrolig berättelse från
Surahammars valsverk 1869.
Avskrift ur Sundhetskollegium,
Årsberättelser från provinsialläkare, volymen E 5 A:39, år 1869.

”Detta är ett bra
exempel på hur man
kan hitta kompletterande uppgifter i
olika arkiv.”

mekaniska armen har vid axeln en
[?] arthrodia (kulled), armbågsleden
är en enkel ginglymus, (latin för
gångjärn) som medelst flyttning af
en knapp kan ställas i vilken vinkel
som helst, en likadan mekanism är
äfven anbragt vid handleden, och
genom flyttningen av en tredje knapp
kan tummen föras med de öfriga
fingrarna och dessa senare krökas för
lyftning och bärning. Hela mekanismen är, med undantag af knapparna
innesluten i sjelfva
träställningen.
Surahammars
hembygdsförening
har forskat vidare i
vad som hände pojken som hette August
Harald Ramström.
Han var född den 1 april 1856 i
Bråttfors Garpenberg. Hans föräldrar
var Fridolf Ramström (1827040919040315) och Maria Norström
(född 18220704). Pappan kom från
Surahammar och familjen flyttade
tillbaka dit 1856.
Såväl fadern som August Harald
var medlemmar i Bruksorkestern.
August Harald flyttade till Kolbäck
då fadern avled.

Medborgarskapshandlingar,
även kallade ”Förbehåll”.

I boken Leva i Brukssamhälle
finns nämnt att en svårt skadad ung
arbetare öppnar affär i början av
1880-talet. Han övertog senare en
större diversehandel, detta sker troligen 1878, men när han upphör med
denna verksamhet är inte känt. Han
finns i husförhörslängd för Nybygget, platsen för den större handeln,
1877-86. Det är inte möjligt att helt
följa Ramström genom kyrkböcker
då Sura församlings kyrkböcker är
brandskadade.
Han avled på Surahammars ålderdomshem den 15 november 1940, 84
år gammal. En artikel fanns att läsa i
VLT den 1 juni 1869.
Detta är ett bra exempel på hur
man kan hitta kompletterande uppgifter i olika arkiv.

Källor:

Medborgarskapshandlingar
Bakgrunden till skapandet av dessa
dokument var en ny lag från den
10 oktober 1894 om förvärvanden
och förlust av medborgarrätt.
Den stora emigrationsvågen
skapade uppenbarligen ett behov
av att dokumentera vilka av alla
emigranter, som fortfarande kunde
betraktas som svenska medborgare.
Gränsen sattes till tio år. Hade man
varit frånvarande längre tid än så
förlorade man sitt medborgarskap,
om man inte till närmaste konsulat
inkom med ett förbehåll om att få
behålla det.
Ansökningarna kom med tiden
att hamna i utrikesdepartementets
arkiv på Riksarkivet. Förbehållen
omfattar över 10.000 akter. En del
av samlingen handlar givetvis om
svenskar i USA, eftersom det var
där den överlägset största delen av
de svenska emigranterna hamnade.

Dock inte så stor del som det
procentuellt borde vara. Detta beror säkert på att svenskarna i USA
redan efter sju år hade möjlighet
att bli amerikanska medborgare
och därför inte var så intresserade
av att fortsätta vara svenskar.
I stället är det länder som Tyskland, Danmark, England, Ryssland
och Australien som dominerar.
Exotiska är onekligen inslagen
från Syd-Amerika, Afrika och
Asien, för att inte tala om en och
annan Söderhavskung eller Shejk
av Arabien.
Medborgarskapshandlingarna har nu indexerats och blivit
sökbara för Rötters Vänner på:
www.genealogi.se/konsulatsarkiv

Totalt finns nu 6 477 ansökningar
med 28 115 nämnda personer sökbara. Ansökningarna omfattar åren
1881-1921.

Saxat från Rötter

SVAR bildid A0009144_00571
http://www.svar.ra.se/web/svarfolder/
forska/dokument/En_olycka_
p%C3%A5_Surahammars_Bruk_
1868.pdf
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Westmanlands Läns Kongl. Hushållnings Sällskap anmodade 1816 länets
präster att, med sakkunnigt bistånd, upprätta beskrivningar över sina resp.
socknar. I min ägo har jag två sådana sockenbeskrivningar – över Kila och
Kumla socknar. På min farmors sida har jag ett par anor med rötter i Kila.
Både Kila och Kumla ingår nu i Sala kommun.

Text: Kjell Risberg

B

eskrivningarna över Kila och
Kumla är olika till omfång.
Kumladelen är t.ex. mer än
dubbelt så omfattande. Båda innehåller bl.a. en förteckning över socknens präster, delvis från medeltiden.
Dessutom ett kapitel ”Märkvärdiga
Personer och deras åtgärder”.
Båda sockenbeskrivningarna
innehåller en del statistik och beskrivningar över näringar m.m. Roligare
är det kanske att ta del av synen på
församlingborna, deras vandel och
seder samt synen på grannsocknens
folk. Så här skriver Kila-författaren
G Borgman:
Lyxen, denna kräfta, fortplantad
genom Westgöthe-klöfvena har ej
ännu härstädes hunnit utplåna förfädrens seder. Lynnet har ännu icke blifvit smittadt af bedrägerier. Ett redigt
handslag hålles ännu som ett insegel
på gifna löften. Modet har på de äldre
böndernas rockar ej ännu hunnit
fästa sammetskragen och på fötterna
blanklädersstöflorna med galoscher,
i stället för den varma svenska skon.
Ungdomen deremot har visserligen
antagit frackar och mera praktfulla
kläder. Man föreställe sig den grofva
och starkt byggda kroppen, halvbetäckt genom en tilldragen frack
(hvilken likstämmighet!), och man
är i förlägenhet antingen man ser
en afskedad Gardist, en gammal
Gesäll eller afsigkommen Borgare;
aldraminst kan man tro, att det är en
infödd Kilabo.
Qvinnokönet må opåtaldt få
fägna sig af sin hufvudpassion,
fåfängan! Det är bestämdt till vekligare förrättningar. Klädde i siden
eller vadmal, bör man icke afundas
8

deras grannlåt; ty de äro ändå samma
Britor och Stinor som förut.
I allmänhet ser man här öppna
och rediga ansigten, hvaruti man
tycker sig skåda välmågan och den
lagbundna friheten. Kännande sina
och andras rättigheter, bära Kilaborna utvärtes aktning för Embetsmän och Lärare: men ingen af dessa
må öfverskrida sina gränser; ty då
bilda de ett helt och veta ståndaktigt
med klokhet och kraft försvara sina
rättigheter.
Af höflighet bjuda de Ståndspersoner på sina samqväm; men man
upptäcker snart det tvång och den
återhållsamhet, de visa Herremän.
När skall Allmogen upphöra
att visa detta misstroende, eller
hvarifrån månne detta härleder sig?
Kanske från de tider, då Konungens
Fogdar egenmäktigt taxerade dem;
då Catolska Presterskapet och Munkarne tillskansade sig deras jord, och
måhända slutligen från de tider, då
jagter anställdes efter deras brännvinspannor, eller från den så kallade
frihetstiden.
Arbetsamhet och måttlighet utmärka dessutom dessa Sockenboer:
deras välmåga skall vitsorda mitt
intygande.
En viss nationalstolthet är måhända Kilaboen medfödd. Ägande
sina flesta förnödenheter inom egna
gränser, ser han med en beklagande,
men öfverlägsen, blick på en nordligare Sockenbonde, som med sin
sotbruna uppsyn följer kolskrindan,
vanligen i ett tillstånd imellan fylleri
och nykterhet. Uppfödd bland kolmilor och lärande sina seder på landsvägarne eller krogarne, är denna vida

underlägsen Kilaboen i hyfsning.
Sparsam och god hushållare,
vänlig utan att säga ”ödmjuke tjenare!”
och hatare af främmande förvända
ord, dem han ej förstår, nyttjar Kilkarlen sitt okonstlade modersmål.
Spefull mot likar, som vilja agera
Herrar, lemnar han dem gerna i högsätet, men skrattar åt deras dårskap.
Hederlig och frikostig mot fattiga,
går ingen sådan ohulpen från hans
rika visthus.
Der välmågan är allmän, anses
fattigdomen som en last. Täflan och
idoghet sätta den overksamme i
rörelse, om han skall ernå något anseende bland sina likar, och sorgfälligt vaka de rikare deröfver, att ingen
fattigare må beslägtas med deras
hus. Här skulle man kunna anse de
rika som frälse, och de fattiga som
ofrälse, hvilkas blod föräldrarne ej
tillåta att förenas.
Om ännu en gång på den klara
horisonten några mörka moln skulle
uppstiga öfver våra åldriga fjällar
- om krigets larmrop ännu en gång
från våra kära göromål och fredliga
hyddor skulle kalla oss till ädlare
bragder, - om krigets fackla skulle
tändas och, likt ljungelden, sväfva
öfver den nordiska halfön; om då
blott ett svagt ljud skulle nå våra
öron från Den Hjelte, hvars kraft
är som åskans, men hvars mildhet
förenat tvänne uråldriga Kronor på
Sitt lagerkrönta Hufvud: ”Kommen
och följen mig till äran eller döden!”
så kan jag försäkra, att i Kila, som
i Westmanland föröfrigt, med ett
hjerta och en mun skulle svaras:
”Trygge öfverlemne vi våra söner
och vårt hopp i Din vård; dessa unga

Om folket i Kila
armar, växta i Svithiod, väpnade med
inhemskt jern, skola emot utländskt
våld försvara den jord, vi ärft, och
som ännu aldrig varit inkräktad”.
Sederna äro allvarsamma och
lagbrott af gröfre beskaffenhet sällsynta. Brännvinet nyttjas med måtta
inomhus, men förtäres sällan på krogar. Tobakspipor och fickur äro ej så
allmänna som i Tärna. Dansnöjena
torde vara för vida utsträckte och
hafva någon gång urartat till oanständiga uppträden. De ofta förefallne
Pastors-vakancerne och bristande
tillsyn äro orsaken härtill. Lagarne
hafva måst tillämpas till den lindrigaste bestraffning, och man vågar
hoppas, att ungdomsyran nu mera är
återförd inom sina gränser.
Samma uråldriga plägseder,
som vid Jul, Påsk, Midsommar, Walborgsmäss, med flera tillfällen, på
andra ställen utöfvas, fortfara äfven
här.
Ett af de största fel, som i sednare
tider uppkommit, är Allmogens vana
att i yngre åren åt sina barn afstå sin
egendom. Knappt är Bonden några
och 40 år gammal, förrän denna åtrå
skall verkställas, och detta, för att
desto förr få sina söner och döttrar
gifte. Till dessa öfverlemna de både
fast och löst, endast förbehållande
sig någon fördel. Detta har oberäkneliga följder. Det inträffar, att
sonen eller mågen, ännu omogen
att förestå ett hushåll, inom några år
är så skuldsatt, att föräldrarne med
grämelse få se sitt med omtanka och
sparsamhet förvärfvade hemman
bortsåldt och öfverlemnat åt yngre
ägare. Dessutom är denna tillställning så mycket onaturligare, som

föräldrarne förvandlas till tjenste
hjon åt sina barn, som numera endast
önska deras hädanfärd.
Klockaren har en lång tid varit
oskicklig att befatta sig med barnaundervisningen, hvilken derföre
föräldrarne sjelve och äldre qvinspersoner nu måste förrätta.
Till Jul sammanskjuts allehanda
matvaror af Socknens jordägare,
hvilka Kyrkovärdarne utdela. De,
som äro boende i fattigstugan, få
större andelar. Dessa sammanskott
kungöras från predikstolen, och följderne visa den goda verkan, att man
är lika angelägen få det gifna antecknadt, som emottagit. Dessutom få
de fattiga sina bestämda qvartal utur
Fattig-Kassan, äfvensom mjöl utur
Fattig-Magasinet.
Giftermål, Barnsöl och Graföl
tillgå nästan på samma sätt som i
Tärna. Likväl skall här brukas ett
slags frieri, innan det verkliga begynnes. Om Lördagsnätterna utvandra
ungkarlarne i byarne och placera
sig hos bygdens tärnor, som traktera
dem med brännvin och bröd. Denna
sed anses som loflig och kallas att gå
på roten (Underlig rote!). Mödrarna
skola anse som en vanära, om döttrarna ej hedras med dessa besök, och
de sednare skola sinsemellan skryta
öfver antalet Rotmästare. Sällan
skola dessa besök urarta till liderlighet. Dock, med tiderna förändras
sederna, och vid Härad-Tingen får
man ofta höra orsakerna till dessa
nattvandringar, då fråga uppkommer
om bidrag till underhållande af oväntade kärlekspanter.
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Helgonskåp. Huvudfiguren föreställer
S:ta Anna, jungfru Marias moder och
Jesu mormor, avbildad med dotter och
dotterson i sitt knä.

Ängsö kyrka – slottsfolkets patronatstempel
Ängsö kyrka ligger längst österut
av Västerås kommuns kyrkor, på ön
med samma namn. Slottet har hon
som förnäm granne.
Kyrkan och gården är förenade
genom en särskild allé med trappa
och portal upp till kyrkan. När första
delen av kyrkan byggdes på 1300talet fanns inte det nuvarande slottet
utan en medeltida herremansgård.
Kyrkan har alltid varit starkt knuten
till Engsö slott. Slottsherrarna av
ätterna Sparre och Piper tillsåg också, i makt av sina positioner i riket,
att deras helgedom gavs en särställning som en form av s.k. prebendekyrka. Deras dom- och biskopsrätt
avskaffades visserligen 1691. Men
rätten att utse och tillsätta kyrkoherdar bibehölls fram till 1922.
Kyrkan betraktades av slottsmedlemmarna som deras privata
gårdskyrka men samtidigt var hon
en sockenkyrka för församlingens
medlemmar.
Ängsö bildar numera pastorat tillsammans med Irsta, Kärrbo, Kungsåra och Björksta. Kyrkan byggdes
omkring 1340 av Nils Abjörnsson,
dåvarande ägare av Engsögodset.
Den är bevarad i sin ursprungliga
form, förutom att det på 1700-talet
gjordes två tillbyggnader. Det var
dels det piperska gravkoret på 1730talet och tornet i väster som stod
klart 1744. Tornet är ritat av Carl
10

Hårleman som sannolikt haft domkyrkotornet som inspirationskälla.
Kalkmålningarna på väggar och
tak är de ursprungliga, från 1300-talet.
De har tyvärr blekts och skadats genom övermålningar, men de är tydliga
nog för att man skall kunna se vad
de föreställer. Takmålningarna och
väggmålningarna skildrar berättelser
ur första Moseboken och scener ur
Kristi liv. Vidare finns det målningar
av vapensköldar i taket, dels grundarparets, dels kungen Magnus Erikssons (av Folkungaätten) och hans
hustrus vapen. Speciellt intressant
är ett vapen med tre över varandra
placerade kronor, som enligt historikerna inte borde ha funnits till vid
denna tid.
Inredningen i kyrkan är enkel
men stilfull. Det mesta tillkom på
1700-talet. Den svårt vittrade dopfunten av sandsten är daterad till
tiden omkring 1200 och bör alltså ha
varit placerad i det kapell som antas
ha funnits på platsen för den nuvarande kyrkan.
En magnifik altaruppsats i senbarock skapades av Johan Jerling
1736 och bekostades av Christina
Piper. Den är speciellt anpassad till
att dölja det bakomliggande gravkoret.
Predikstolen i renässansstil är
från 1628 och anses vara tillverkad
av en medhjälpare till Västerås-

Gravstenen i koret är
Johan Skogvaard och hans
hustru Elsa Trolle.

Text och foto: Karin Jyrell
snickaren Hans Tyske. Predikstolen
moderniserades 1815 i nygotisk stil
av bildhuggaren Axel Fahlcrantz.
Den förnämliga 1700-talsorgeln
hade en föregångare från 1600-talet
och byggdes om av det sena 1700talets kanske förnämste orgelbyggare,
den från Säter i Dalarna bördige Olof
Schwan. Orgeln placerades på en
nyuppförd läktare.
I södra korsarmen står ett helgonskåp, som är det enda medeltida
konstverk som är bevarat i Ängsö
kyrka. Huvudfigur är S:ta Anna,
jungfru Marias moder och Jesu mormor, avbildad med dotter och dotterson i sitt knä. Dörrarna till skåpet är
dekorerade med målningar av kvinnliga helgon. Skåpet kan dateras till
1400-talets senare hälft.
Kyrkans äldsta textilier är två mässhakar från 1400-talet. Båda är försedda med broderier.
Mässhaken i grön sammet är utförd i Albert målares och pärlstickares
verkstad i Stockholm.
Greve Carl Fredrik Piper och
hans mor grevinnan Christina Piper
(född Törnflycht) har donerat många
föremål i silver, mässing samt textilier till kyrkan.
Källor:
Ängsö kyrka, Åke Nisbeth.
Västmanlands kyrkor i ord och bild,
Hakon Ahlberg, Staffan Björklund.

Boktipset
Vår bergslagshistoria handlar mycket om industrihistoria, om stålmän och kraftkarlar, om gruvarbetare och
bergsmän. Kvinnorna hör vi inte talas om så mycket,
de skymtar här och där i historien. Men det har funnits
många ”järnkvinnor” överallt – på järnbruken, i byarna
och i finnmarkerna. I boken får några av dem stiga fram
och bli huvudpersoner i egna berättelser. Det handlar om
arvtagerskor, änkor, brukspatronessor, husjungfrur, mjölkerskor, kolarhustrur, författare, konstnärer med flera.

Boken är en antologi med berättelser om kvinnor i Bergslagen
som stått starka i motgångar och aldrig gett upp.

JÄRNLADIES
Här är ett referat av berättelsen om Karin Abrahamsdotter (1771-1853) av Bisse Falk.

På 1500-talet var skogarna obebyggda ödemarker i Sverige och
Gustav Vasa erbjöd många skattefria
år och egen mark för dem som tog
upp hemman i skogen. Det lockade
många skogsfinnar till Sverige. De
flesta kom hit i början av 1600-talet
och de byggde stugor på egen mark
där de kunde hugga och svedja . De
fann sig snabbt tillrätta. Så småningom blossade det upp motsättningar
med svenskarna och för att få lugn
och ro fick finnbönderna ett kungabrev där det stod att de ägde sin
stuga och hade rätt till mellan 100
och 300 tunnland mark runt huset.
Allt lugnade ner sig och pappret som
finnbönderna fått föll i glömska.
När det anlades allt fler järnbruk
i Bergslagen behövdes billig arbetskraft. Eftersom svedjefinnarna inte
hade klara papper på sina torp var

det lätt för bruken att kräva dagsverken av dem. De som vägrade stämdes inför tinget och så såg bruken till
att själva bli ägare till torpen.
År 1793 gifte sig Karin Abrahamsdotter från Söndagsbyn med
Spannby-bonden Jan Andersson.
Spannbyn ligger strax söder om
Ludvika.
Det närliggande bruket Nyfors arrenderades av den hårdföre
Ludvig Eneström, som länge hade
velat komma över Spannbyns skog.
Brukets arrendator stämde Jan inför
tinget och hävde att bruket var den
laglige ägaren till gården Spannbyn.
Till slut tvingades Jan och hans far
att underteckna ett kontrakt som
gjorde dem till enkla kolare. Hustrun, Spann-Karin, förvandlades från
att ha varit en självägande bondmora
till att bli en enkel kolarhustru.

Av en händelse råkade Karin i
hemmet hitta den gamla torparsedel
som Gustav II Adolf hade utfärdat
till deras förfäder. År 1815 stämde
hon Nyfors Bruk till Norrbärke
Häradsrätt för sin mans räkning.
Nu började en segsliten rättstvist. I
några instanser vann Spann-Karin, i
andra bruket. Till sist fanns det bara
en enda instans kvar och det var att
vända sig till kungen. Hon lyckades
få audiens hos kungen, Karl XIV
Johan, som förklarade att Jan Andersson verkligen var Spannbyns
rättmätige ägare!
Karin Abrahamsdotter hade gått
från att först ha varit självägande
bondmora till att bli kolarhustru och
sedan tillbaks igen till bondmora.
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Möte för nya medlemmar 8/12.

Överst: Anders Forsgren, Curt Nordin och Christer Pedro. Mitten: Gun Utterström, Ingemar Sköld och Jan Bostedt
Nederst: Monica Fagerholm och Elisabeth Stolpe samt Lennart Linde. Foto: Kerstin Andersson
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Anna-Britta Nilsson berättade om sin mongoliska
barndom 23/2 .
Vänster ovan: Anna-Britta i en av sina handbroderade mongoliska dräkter.
Även stövlarna är handbroderade. Foto: Kerstin Andersson.
Höger: Sven Olby och Anna-Britta i samspråk. Foto: Börje Öhrling.

Staffan Nyström föreläste om vad ortnamnen kan
berätta 26/1.

Bildsidan

Kartan är fiktiv och förklarar hur ortnamnen kan uppstå. Foto: Sven Olby.
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Läsövning

§2
Jacob Jacobssons i Biurforssen tienstgåsse Petter Lund samt
Skomakarens Per Janssons i Öster Flena Son Petter, blefwo sedan framhafde
och af Kyrkio=Rådet tilltalte, för det de i samråd med hwarandra den 4de Advents Söndagen sistledit år, strax efter Gudstienstens slut, borttagit ett par skrillskor ifrån drängen
Jacob Jacobsson ifrån Hed Sn, dem Han lagt i förwahr åt sig
under en ladubotten på Näset wid Nårrsjön att wid sin
återkomst utur Kyrkan nyttia, men blifwit emedlertid af
ofwanämde gossar borttagne.
Efter någon ordwäxling dessa gossar emellan om mer
eller mindre deltagande uti skrillskonens borttagande, widgingo de omsider att de derom warit ense, på det sättet;
att Skomakaren Per Janssons Son Petter skulle dem wäl behålla, men likwäl gifwa Petter Lund någon lösen för den
rätt Han förmente sig uti dem ega; och ehuru de efwen wille
påstå att Kyrkiowärden Matts Mattssons Son Petter i V: Flena,
med dem Här utinnan warit i samråd, nekade, Han Petter ständigt
dertill, och fastän Han wid samma tillfälle warit i
de förra bägges sällskap, har Han dock, som Han sade, afrådt
dem ifrån denna gierning.
KyrkioRådet som nogsamt såg, hwilka obehagliga påfölgder det skulle medföra, om en hop ungdom finge opåtalt utöfwa sådant mindre snatterie, fann skiäligt besluta, det
ofwannämde gossar Petter Lund ifrån Biurforssen och Skomakaren Per Janssons Son Petter i Öster Flena woro förfallna till
Stock-straff, men som gossen Petter Lund, enligit des husbondes intygande,
hwilken efwen nu närwarande wore, utan hwad förut om honom anfördt är, efwen brukar fylleri, försummar att biwista
Gudstiensten, öfwar swordom och lögn, samt dessutom uti en
Handelsbod i Kiöping bortsnappad ett lod swart silke, och är
derjemte mycket trög och hoglös att lära sig sina Christendomsstycken, för hwilken ordsak skull Han ännu intet;
ehuru närmare 20 år gammal, kunnat få begå den
H: Nattwarden, hwilket alt Han nu måste widgå; ty
pröfwade KyrkioRådet, det oftanämde Petter Lund skulle de
2ne nu näst påfölljande Söndagar å rad sittia i stocken,
men gossen Petter ifrån Öster Flena allenast nästa Söndag. Ut supra
In fidem Protocolli
Jacob Rhamnelius

Läsövningen
är denna gång
hämtad från ett
kyrkorådsmöte
hållet den
25 januari 1778
i Gunnilbo kyrkas
sakristia.

Källa:
Gunnilbo AI:3
(1745-1774).
I slutet av boken
efter husförhörslängderna.
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Att söka efter
personer i
Stockholm
Text och bild: Ingemar Widestig

Nedan följer ett fall där jag använt mig av
mantalslängder och rotemansarkivet som finns
tillgängliga på Stockholms stadsarkivs hemsida
(utan kostnad) samt Sveriges dödbok och
kyrkoböcker
Bild 2

Vi börjar med det vi vet: Matilda Charlotta Pettersson,
gift Sjöstedt, född 1853-10-18 i Maria Magdalena församling i Stockholm. Vi vill söka efter hennes föräldrar.
Vi börjar med födelseboken och hittar henne där1. Vi
får här veta att föräldrarna var Gjutaren Anders Pettersson och dess hustru Charlotta Carolina Grönlund och
att modern anges vara 34 år. Modern Charlotta Carolina
skulle alltså vara född omkring 1819. Bland dopvittnena
finns en sidenvävare Carl Magnus Grönlund, släkting?
Inget nämns om var de bor.
Husförhörslängderna för Maria Magdalena för åren
1853-1854 är fyra tjocka böcker. Det finns kvartersregister
men inga namnregister. Husförhörslängderna innehåller
inte heller några uppgifter om födelseförsamling eller
flyttningar. De är alltså svåra att söka i.
Stockholms stadsarkiv har flera sökbara register som
kan vara användbara. Rotemansarkivet och delar av
mantalslängderna. Rotemansarkivet börjar 1878. Det
finns information om dessa register på Stockholms stadsarkivs hemsida.
Efter sökningar i olika mantalsregister (bild 1) söker
vi i Register 1835, 1845, 1860 och 1870 – med länkar till
skannade mantalsuppgifter. Vi söker först på Grönlund
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och får 117 träffar. Sökning på Grönlund och Charlotta
Carolina eller Charlotta ger inga träffar men Grönlund
och Carolina ger en intressant träff i 1835 års mantalslängd. Se bild 2. Vi hittar en Carolina Charlotta född
1829 dotter till sidenväfverskan Gustafva Grönlund.
Födelseåret för Carolina Charlotta stämmer inte med
uppgiften i födelseboken ovan utan är fel på 10 år! Det
finns också en son Carl Magnus född 1833, alltså samma
namn som ett dopvittne i födelsenotisen ovan. Dessutom
finns en son Johan Ferdinand född 1827.
Det verkar ändå vara värt att forska vidare på detta.
Vi har fått namnet på kvarteret där de bor, Skinnarviksberget mindre. Nu blir det ganska lätt att hitta dem i husförhörslängden2 för 1834-1835. Uppgifterna där stämmer
bra med mantalsuppgifterna. Det går sedan bra att följa
familjen fram till 1848 i husförhörslängderna.
Men hur knyter vi ihop det hela om det nu är rätt
person vi hittat? Vi går till vigselböckerna och letar efter
Anders Pettersson och Charlotta Carolina Grönlund
från1853 och bakåt i tiden. Vi hittar dem i vigselboken
för 1851 no 333. Se bild 3. Problemet är att han här heter
August och inte Anders som i födelseboken ovan. Giftoman är J F Grönlund som är brudens äldste broder. Det

Bild 1

Bild 3

”Det visar hur viktigt det är att följa en familj
genom alla år och olika dokument.”
stämmer ju med uppgiften i mantalslängden och husförhörslängderna. Där fanns det en äldre bror Johan Ferdinand född 1827.
Vi söker nu på August Pettersson i samma mantalsregister och får 65 träffar. Det finns en intressant träff
som är gjuteriarbetare och bor i Maria norra. Vi vet från
vigselnotisen att mannen var gjutare och att de funnits i
Maria församling. Vi klickar på länken och får upp bild 4.
Den bekräftar misstanken att det var rätt Charlotta Carolina som vi hittade i början. Modern (till Mathilda Charlotta) Carolina Charlottas ålder och mannens förnamn
Anders visade sig vara felaktiga. Mannen hette August
Pettersson och var född 1823-12-16 och modern Carolina Charlotta var född 1829-10-29, alltså inte 1819.
Vi hittar familjen i husförhörslängden för 18704. Det
går att följa familjen i husförhörslängderna till 18785. Då
har födelseåret för både August och Charlotta Carolina
ändrats till 1828 samt numret för vigselnotisen blivit fel.
Ytterligare två barn har tillkommit. Med uppgifterna från
husförhörslängden är det lätt att verifiera barnen i födelseböckerna.
Vi går nu till rotemansarkivet för att följa familjen
vidare. Vi söker på August Pettersson och hans födelse-

datum 1823-12-16 och hittar familjen. Se bild 5. Vi får
också veta att August Pettersson är född i St. Åby vilket
visar sig vara Stora Åby (E).
Vidare sökning i rotemansarkivet ger oss tidpunkten
när Carolina Charlotta Grönlund dog 1894-12-08.
August Pettersson dog 1900-01-21 vilket vi hittar i Sveriges dödbok. Båda uppgifterna verifieras i Stora Åbys
dödbok.
Carolina Charlotta anges född i Maria Magdalena. I
flera av församlingarna i Stockholm finns en serie födelseböcker för äkta barn och en annan serie för oäkta barn.
Vi hittar Charlotta Carolina i den för oäkta barn6. Inga
föräldrar anges, men modern anges vara 29 år och boende vid Tantogatan i kvarteret Lehusen. Med dessa uppgifter kan vi hitta henne i husförhörslängden i kvarteret
Lehusen7. Detta hade varit möjligt även om vi inte känt
till moderns namn. I födelseboken för Charlotta Carolinas
två bröder, Johan Ferdinand och Carl Magnus, anges inte
heller någon förälder i födelseboken.
Exemplet visar att det kan vara viktigt att notera dopvittnen och t.ex. giftoman för att få ledtrådar. Det visar
också hur viktigt det är att följa en familj genom alla år
och olika dokument.Vi går nu till rotemansarkivet för att
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Bild 5

följa familjen vidare. Vi söker på August Pettersson och hans födelsedatum
1823-12-16 och hittar familjen. Se bild 5.
Vi får också veta att August Pettersson
är född i St. Åby vilket visar sig vara
Stora Åby (E).
Vidare sökning i rotemansarkivet
ger oss tidpunkten när Carolina Charlotta Grönlund dog 1894-12-08. August
Pettersson dog 1900-01-21 vilket vi hittar i Sveriges dödbok. Båda uppgifterna
verifieras i Stora Åbys dödbok.
Carolina Charlotta anges född i Maria
Magdalena. I flera av församlingarna i
Stockholm finns en serie födelseböcker
för äkta barn och en annan serie för
oäkta barn. Vi hittar Charlotta Carolina
i den för oäkta barn6. Inga föräldrar
anges, men modern anges vara 29 år
och boende vid Tantogatan i kvarteret
Lehusen. Med dessa uppgifter kan vi
hitta henne i husförhörslängden i kvarteret Lehusen7. Detta hade varit möjligt
även om vi inte känt till moderns namn.
I födelseboken för Charlotta Carolinas
två bröder, Johan Ferdinand och Carl
Magnus, anges inte heller någon förälder i födelseboken.
Exemplet visar att det kan vara viktigt att notera dopvittnen och t.ex. giftoman för att få ledtrådar.
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Bild 4
NOTER
Maria Magdalena CIa:13 (1834-1854) sid 840
Maria Magdalena AIa:35 (1834-1835) sid 94
3
Maria Magdalena EIIa:5 (1839-1854), no 33 år 1851
4
Maria Magdalena AIa:95 (1870-1870) sid 70
5
Maria Magdalena AIa:103 (1878-1878) sid 80
6
Maria Magdalena CIb:4 (1820-1852) no 61 1829
7
Maria Magdalena AIa:28 (1830-1831) sid 202
1
2

Blandat

Vad är ett kbfd?
Vid mötet för nya medlemmar i
släktforskarklubben i december 2011
ställdes frågan om vad som menas
med ett kyrkobokföringsdistrikt, förkortat kbfd.
Utan att vara fullärd i ämnet skall
jag försöka ge ett svar. Jag har min
släkt från företrädesvis Västerbotten
och har där stött på begreppet i flera
församlingar jag forskat på. Själv är
jag född inom Lycksele församling
och en stor del av släkten kommer
därifrån. Jag väljer därför den församlingen som exempel.
Från början var församlingarna
i norr mycket vidsträckta och det
var först i början av 1600-talet som
Lycksele församling bröts ut ur

Umeå landsförsamling och bildade
en församling för i princip hela
lappmarken. Allt eftersom inlandet
befolkades bröts delar ut från moderförsamlingen och bildade egna församlingar.
Genom beslut av regeringen bildades senare kyrkobokföringsdistrikt
(kbfd) som i folkbokföringshänseende
var likställda med församlingarna.
Således delades Lycksele församling den 1 maj 1923 upp i två
kyrkobokföringsdistrikt: Lycksele
och Björksele kbfd, det senare för i
huvudsak byarna efter Vindelådalen.
1961-12-31 upplöstes dessa två
kyrkobokföringsdistrikt och folkbokföringen lades åter samman till

Anor från
Gästrikland –
en berättartävling
Sveriges Släktforskarförbund utlyser
en berättartävling inför Släktforskardagarna 2012 i Gävle.
Det du vill berätta från din forskning måste ha förankring någonstans
i Gästrikland. Tävlingen sker i samarbete med Gefle Dagblad som kommer att publicera en del av de bidrag
som kommer in under sommaren
2012. Du kan därför bli kontaktad av
tidningen.
Minst fem bidrag kommer att
premieras under middagen i Gasklockorna den 25 augusti. Alla berättelser kommer dessutom att samlas
i ett häfte som tävlingsdeltagarna
får som gåva. Bidragen bör vara på
ca två A4-sidor. Senast den 1 maj
vill vi ha ditt bidrag via mejl till:
tavlingen@sfd2012.se
Läs mera på: www.sfd2012.se

Lycksele församling. Den 1 juli 1991
övergick som bekant ansvaret för
folkbokföringen till Skatteverket och
därmed upphörde alla kyrkobokföringsdistrikt.
I släktforskningssammanhang
kan man ibland stöta på problem
eftersom kyrkobokföringsdistrikten
inte är registrerade som egna församlingar. Det kan därför vara värdefullt
att ta reda på om den församling man
söker i varit indelad i kbfd under
någon period. Uppgift om detta hittar
man bl.a. på Skatteverkets hemsida
under ”Sveriges församlingar genom
tiderna”. Arkiv Digital har också bra
information om förhållandena.
Curt Nordin

Efterlysning
Söker ättlingar till Jan Erik Johansson f. 1846-12-31 och Karl August
f. 1852-02-28. De, samt min farfars
far Gustav Reinhold f. 1894-07-09
var söner till nämndemannen och
kyrkvärden Jan Gustav Eriksson
(Ersson) i Gotö (skattegården)
Barkarö Västerås och födda där. Jan
Gustav förlorade gården och sönerna
sändes ut i livet helt utan arv.
Kristina Ekstener,
kristina@ekstener.se

Mikrokortläsare
Agfa Gevaert
copex 75 D
till salu
Arne Kihlberg
akihlberg@tele2.se
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Bykistan och kroppåsbrevet
Begreppet bykista finns nämnt redan på medeltiden och för en tid
sedan fick jag möjlighet att titta lite närmare i Edsberga Bys bykista.

Text och foto: Börje Öhrling
Edsberga bykista är dock inte så gammal, utan upprättades troligen som en
följd av den stora omställningen av jordbruket under 1800-talet. Laga skiftet
och storskiftet, som på ett genomgripande sätt förändrade landskapet och splittrade den gamla bygemenskapen, skapade ett behov av att förvara gemensamma
handlingar som gällde den stora omläggningen på ett för alla lätt tillgängligt
sätt. Det är där som bykistan kommer in.
Det var med stora förväntningar jag öppnade Edsberga bykista.
Vad fanns då i kistan?
Först och främst tre tjocka böcker som innehåller allt som rör laga skiftet
1860 över Edsberga by och den s.k. Rönnajorden, allt beläget i Breds socken
i Åsunda härad. Förutom dessa böcker finns ett antal kartor – en karta över
Edsberga Bys ägor och den s.k. Rönnajorden samt en karta från 1787 över
Skarsvad Bys ägor.
Kistan innehåller också ett stort antal handlingar som gäller täckdikning i
form av nivåkartor samt även kostnadsförslag över rekommenderade dikningar.

I kistan finns ett antal mindre
häften och böcker som behandlar
vitt skilda ämnen med bl.a.
följande titlar:
■ Samskolan Amerikanska Skolförhållanden.
■ Råd Och Anvisningar Rörande
Allmän Hälso- Och Sjukvård.
■ Råd Och Anvisningar Rörande Åtgärder Till Förekommande Och Hämmande Af Smittsamma Sjukdomar
Bland Husdjuren.
■ Upsala Läns Kongl. Hushållningssällskaps Handlingar.
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Ett Edsbergabrev.

I kistan förvaras en kopia av ett s.k.
kroppåsbrev. Vad är då en kroppås? När
man byggde hus i äldre tider var det ofta
med liggande timmer och taket vilade
på längsgående grova stockar. Det är där
beteckningen kroppås kommer in. Den
översta stocken, som utgör husets nock,
kallas kroppåsstocken. I Komministergården i Breds socken hittades vid takrenovering 1960 ett kroppåsbrev. Brevet
är skrivet av dåvarande komministern i
Bred, Anders Hessling, född i Sparrsätra
1767. Det var Hessling som 1818 byggde
nytt komministerboställe, skrev brevet och
gömde det vid kroppåsstocken.
Brevet lyder ordagrant som följer:

Anmärkning till eftervärlden.
År 1818 den 16 Juni murades grunden och
sammanknyttes syllarna till denna byggnad. Den
tredje Juli upfördes Kroppåsen: församlingarnas
beredvillighet, utmärkta och goda förtroende, jämte
dagsverkens utgörande, har betydligt lättat min möda
och omsorg, men i synnerhet, nämnes Rusthållaren
Anders Olsson i Gunsta, 55 år, en hedersman som
biträdt sin lärare med oförtrutenhet på ett utmärkt
sätt, och hvilkens namn jag anmäler i vördsam
åminnelse hos efterverlden.
Edsberga den 3:e Juili 1818

Edsberga prästgård

Med 7 barn.
Häribland nämnes sonen Anders Joh: Hessling 20 år,
studerande. Carl Fredric Hessling 19 år. Fredric vid
Kongl. Skaraborgs Regemente. 2ne yngre Döttrar och
3ne små söner.
Kyrkoherden Elias Wallinder – 46 år.
Kyrkvärdarna Häradsdomaren Eric Larsson i
Esplunda och Bonden Anders Larsson i Löth. Dessa,
jämte hela församlingens invånares, namn, tecknas
med erkänsla och tacksamhet.
Dat. ut supra.

Anders Hessling Komminister i Bred
Hustru Joh. Christ. Hessling f Weidman
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Verksamhetsberättelse för Västerås Släktforskarklubb 2011
Styrelse:
Sven Olby, ordförande
Ingemar Widestig, vice ordförande
Karin Jyrell, sekreterare

Gunnar Andersson, kassör
Kerstin Andersson, ledamot
Gunilla Laudon Andersson, ledamot

Börje Öhrling, ledamot
Ulla Sköld, suppleant
Monica Holmgren, suppleant

Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 513.
Medlemsavgiften var 130 kr. Familjeavgift 160 kr. För medlem under 25 år var avgiften 20 kr.
Januari 20
Februari 17
Februari 26
Mars 12
Mars 19
Mars 31
April 11
April 13
April 14
April 14
Maj 12
Maj 13-14
Maj 17
Maj 19
Maj 31
Juni 30
Augusti 13
Augusti 25
Augusti 26-28
Augusti 31
September 6
September 7,15,21
September 17
September 28
Oktober 5
Oktober 13
Oktober 13
Oktober 15-16
Oktober 21
Oktober 22
Oktober 27
November 22
November 12
December 1
December 5
December 8

Bygdeband. Peter Wallenskog från Genline.
Problemlösarkväll.
Bergslagssamverkan i Örebro. Sven, Gunnar, Kerstin och Gunilla.
DIS årsmöte Scandic Hotell. Utställning.
Släktforskningens dag.
Årsmöte. Barbro Stålheim, ordf. i Sveriges Släktforskarförbund.
Information om släktforskning på Skiljebo bibliotek. Karin.
Information om släktforskning hos Personalstrategerna. Sven.
Temadag på Mälardalens Högskola.
Utan hemvist. Theresia Johansson.
Studiebesök på Aros Congress Center. Börje, Gunnar, Ingemar och Sven.
Bygdebandskurs i Ramnäs. Ulla, Gunilla och Sven.
Vårutflykt till Wirsbo historiska arkiv i Vita Magasinet.
Information till nya medlemmar.
Avtackning av Jan Larsson på biblioteket. Sven och Ulla.
Information om släktforskning i Församlingshemmet i Irsta. Sven.
Västmanlands Hembygdsförbund 150 år. Skärmutställning på Vallby friluftsmuseum.
Öppet hus i Arkiv Västmanlands nya lokaler. Karin och Gunilla.
Släktforskardagar i Norrköping. Gunilla och Sven.
Möte på biblioteket. Sven, Gunnar, Kerstin och Gunilla.
Studiebesök på Riksarkivet i Stockholm. Kerstin, Gunilla och Karin.
Studiebesök på Stadsarkivet.
Kulturnatt.
Studiedag om gårds- och bynamn. Sven.
Min familj i Finlands historia, Stina Palmberg–Eriksson
Digital delaktighet på biblioteket. Gunnar.
Historiska kartor. Lars Envall.
DIS funktionärsträff i Linköping. Sven.
Kulturarvsdag på Karlsgatan 2. Sven.
Bergslagssamverkan i Kristinehamn. Gunnar och Gunilla.
Släktforskartips. Ingemar Widestig.
Volontärbyrån. Gunnar.
Arkivens dag på Karlsgatan 2. Karl Axel Jacobsson.
Lagar och förordningar för kyrkogårdar. Jan Henrik Marinder.
Internationella frivilligdagen på ACC. Sven och Gunnar.
Information till nya medlemmar.

Klubben har haft jourhavande släktforskare i släktforskarrummet 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 28/9, 19/10, 9/11 och 23/11.
Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden 27/1, 23/2, 31/3, 11/5, 16/6, 18/8, 22/9, 20/10 och 15/12.
Under året har tre nummer av medlemstidningen Arosiana utgivits. En redaktionskommitté bestående av
Ulla, Karin, Ingemar, Sven och Simeon Andersson har varit ansvariga. Möten 8/2, 28/4 och 1/11.
En arbetsgrupp för att ta fram informationsmaterial har haft möten 22/2, 15/3 och 28/4 med Kerstin, Gunnar, Börje och Karin.
Klubben har under några månader haft hjälp av en ”Fas3”-arbetare som har renskrivit en dödbok från Nås.
Flera av klubbens medlemmar har under året lett kurser i studieförbundens och Pensionärsuniversitetets regi.
Klubben har också en egen webb-plats som administreras av Gunnar Andersson (www.arosiana.se).
Vi har detta år tilldelats 7.000 kr i kulturbidrag av Västerås stad.
Styrelsen tackar för det gångna året!
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FÖRENINGSBREV

B

Västerås Släktforskarklubb
Sven Olby
Ragnaröksgatan 12
723 55 Västerås

Program

Västerås Släktforskarklubb

Släktforskardagarna 2012 kommer att gå av stapeln i Gävle 24-26 augusti – www.sfd2012.se
Lördag 17/3 kl. 10-16
Ingen föranmälan.
Stadsbiblioteket,
släktforskarrummet.

Släktforskningens dag
Vi har öppet hus och hjälper nya och gamla släktforskare leta efter sina
rötter. I mån av intresse håller vi en kort introduktion till släktforskning
klockan 11 och 14.
Anmäl deltagande till någon av funktionärerna i släktforskarrummet.

Onsdag 21/3 kl. 18
Wallinsalen *)
Anmälan senast 18/3 till
Gunnar Andersson
tfn 021-12 35 48 eller
gg.andersson@telia.com

Kallelse till årsmöte
Dagordning finns på sidan 23.
Hans Hanner, Genealogiska föreningen, berättar om: Inrikes pass.
Vi bjuder på kaffe/te och smörgås men det måste beställas i förväg
vid anmälan för att vi ska veta åtgången.

Torsdag 12/4 kl. 18
Wallinsalen *)
Anmälan senast 8/4 till
Ingemar Widestig,
tfn 021-4200 070 eller
ingemar.widestig@gmail.com

Problemlösarkväll
Vi hjälps åt att lösa släktforskarfrågor.
Kaffe/te och smörgås kan beställas i förväg vid anmälan.

Lördag den 21/4 kl. 10-16
Nikolai prästgård
Nikolaigatan 8, Örebro.
Frågor kan skickas till:
info@slaekt.se

Anbytardag i Örebro
Vi vänder oss speciellt till dem som har anor i de församlingar som finns
eller funnits inom de tre kommunerna Örebro, Kumla och Hallsberg.

Tisdag 24/4 kl. 17.30
Personlig inbjudan.

Möte med nya medlemmar
Släktforskarrummet i Stadsbiblioteket.

Måndag 7/5 kl. 13.30 och
Onsdag 9/5 kl. 13.30
Samling utanför Domkyrkan.
Anmälan senast 20/4 till
Kerstin Andersson
tfn 021-246 58 eller
e-k-k-a@telia.com

Studiebesök i Domkapitlets arkiv
Arkivet innehåller källmaterial inte bara till
kyrkohistoria, utan även till undervisnings-, socialoch lokalhistoria. Göran Broås, stiftsjurist, låter oss
ta del av arkivmaterial och visar oss runt.

Avgift för deltagande är 180 kr. I priset ingår lunchbaguette med dryck och kaffe.
Anmälan görs på Örebro Släktforskares hemsida: www.örebrosläktforskare.se

Arkivet kan ta emot max 13 personer samtidigt och
besöket väntas pågå c:a 1,5 tim.

*) Lokal (ovan): Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 8 – där inte annat anges.
Jourhavande släktforskare
Onsdagen den 18 april kl. 15-18 finns hjälp att få i släktforskarrummet 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 (namn, födelsedatum,
dödsdatum, orter och källor) så får du ut mera av tiden. Välkommen!
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