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Ordföranden har ordet 
Även denna vinter finns det 

program i radio och TV för oss 
släktforskare. På måndagar kl. 
10.03 sänds Släktband i P1 med 
repris på lördagar kl. 12.05. 
TV2 sänder: ”Din plats på jor-

den” på onsdagar kl. 19.30, med 
repris i Kunskapskanalen sönda-
gar kl. 21.00. Programmet på-
minner lite om det nedlagda 
”Din släktsaga”. 
Efter många års arbete med di-

gitalisering av Hülphers register, 
utfört av flera medlemmar, kan 
vi snart få lön för mödan. Väste-
rås Stadsbibliotek har satsat 
pengar på skanning av original-
böckerna, så fr.o.m. den 15 de-
cember skall de vara tillgängliga 
på bibliotekets hemsida. Man 
söker i ”vårt register” på efter-
namn eller släktnamn och får se-
dan se den sida där namnet 
finns. Det går att vrida och för-
stora texten så att det blir lättare 
att läsa den. Ett stort tack till Jan 
Larsson och Eva Matsson. 

Nu då året lider mot sitt slut är 
det dags att hjälpa valberedning-
en att ta fram förslag till ny sty-
relse. Det är också tid att funde-
ra på om du skall lämna in en 
motion till årsmötet.  
Posten som redaktör för Arosi-

ana är också obesatt. Tänk efter 
om du känner någon med dator-
vana. 
Jag vill åter propagera för arbe-

tet med den nya ”Dödskivan 5”. 
Läs uppropet i artikeln nedan 
och adoptera en församling så 
att hela Västmanland hinner bli 
klart under 2009. Åren 1938-
1946 har vi tillåtelse att digital-
fotografera på Landsarkivet i 
Uppsala, så meddela bara mig så 
ordnar vi det. 
Med tidningen följer ett inbe-

talningskort för årsavgiften. Vi 
vill gärna att du betalar före sista 
januari. 
 
God Jul och Gott Nytt År 
önskar Sven Olby 

Ett samarbetsavtal har slutits 
mellan SVAR och Sveriges 
Släktforskarförbund om gratis 
tillgång till SVARs SCB-
material för medarbetarna i 
Namn åt de döda-projektet. 
Sista inlämningsdag i projektet 

närmar sig med stormsteg. Om 
ett år börjar sammanställningen 
av Sveriges dödbok version 5, så 
nu är det hög tid att ta tag i arbe-
tet med att registrera alla som 
avlidit i Sverige under åren 
1901-46. Det finns bland släkt-
forskarna ett stort intresse för att 
hjälpa till med registreringarna, 
men svårigheter med att få till-
gång till källmaterialet har satt 
käppar i hjulen. 
Avtalet med SVAR kommer 

nu att ge alla med dator och In-

ternetuppkoppling tillgång till 
arbetsmaterialet för hela Sverige 
åren 1901-37. Samarbetsavtalet 
med SVAR innebär att medarbe-
tarna i Namn år de döda får gra-
tis tillgång till SVARs SCB-
material online. I gengäld får 
SVAR hjälp med indexering av 
SCB-längderna, något som un-
derlättar arbetet och för framti-
den förbättrar sökmöjligheterna 
för alla SVARs kunder. 
 
Det som nu blir tillgängligt är 

SCB:s födelse-, vigsel- och död-
böcker 1898-1937 samt försam-
lingsboksutdraget 1930 för alla 
Sveriges församlingar. Tillgäng-
lighetsproblemet kvarstår dock 
för åren 1938-46, men avfoto-
graferingar av dödböckerna kan 

vara en möjlighet om ingen an-
nan lösning finns. 
Du som redan påbörjat arbetet 

med någon församling skickar 
ett mail till dodbok@genealogi.
se och anger att du vill utnyttja 
SVARs erbjudande för ditt fort-
satta arbete. 
För den som registrerat mer än 

5 000 kompletta uppgifter erhål-
les ett gratis exemplar av den 
nya ”Dödskivan” då den är klar. 
Om man registrerar flera poster 
hägrar flera belöningar. 
 
Läs mer och adoptera en för-

samling på www.genealogi.se/
dodb/index.htm 
 
Anna-Lena Hultman 
Projektledare 

Namn åt de döda 

Kopiera bild på SVAR. 
 
Du som har abonnemang hos 

SVAR, kan kopiera bilder från 
deras hemsida. 
 
Gör så här: 
Logga in. 
Gå in på den sida du vill kopi-

era. 
Högerklicka på bilden och gå 

ner till ”HJÄLP” och klicka på 
”PLUGIN-HJÄLP”. 
Ett nytt fönster öppnas. 
Klicka på ”Öppna och använ-

da DjVu-dokument”. 
Klicka på ”Kopiera och spara 

som bilder”. 
Sedan är det bara att läsa hur 

man gör. 
”Spara en sida som en bildfil” 

går endast att göra på äldre 
DjVu-program. 
 
Gunnar Wilén 

Tips 
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Ahnenpass (bokstavligen förfa-
derpass) dokumenterade den aris-
ka härstamningen hos medbor-
garna i Nazityskland. 

Undersökningen av släktlinjen 
var inte obligatorisk, eftersom det 
var ett stort företag att forska i 
originaldokumenten för födelse 
och äktenskap. 
Många nazistiska anhängare 

hade börjat forska om sin här-
stamning redan innan lagen kräv-
de det (kort efter det att NSDAP1 
tog makten). Den lag som utfär-
dades efter det nazistiska överta-
gandet av makten, kallades lagen 
för återställande av Professional 
Civil Service, och den krävde att 
alla offentligt anställda var av 
arisk härkomst. 
”Als nicht arisch gilt, Wer von 

nicht arischen, insbesondere jüdi-
schen Eltern oder Großeltern ab-
stammt. Es genügt, wenn ein El-
ternteil oder ein Großelternteil 
nicht arisch ist. Dies ist insbeson-
dere dann anzunehmen, wenn ein 
Elternteil oder ein Großelternteil 

der jüdischen Religion angehört 
hatt.” 
”De är inte ariska som härstam-

mar från icke-ariska föräldrar och 
farföräldrar. Det räcker (skäl för 
uteslutning) att ha en förälder el-
ler farförälder som inte är arisk. 
Detta är rimligt att anta om en 
förälder eller farförälder tillhört 
den judiska religionen.” 
Tillämpliga områden kom sena-

re att utökas genom olika lagar 
som inkluderade advokater, lära-
re, läkare och slutligen krävdes 
Ahnenpass även för att läsa på 
högskolor. 
Vanligtvis undersöktes anorna 

fyra generationer tillbaka. 
 
Tvärtemot vad många tror, var 

Ahnenpasset inte offentligt regi-
strerat - dokument visades upp 
när så krävdes och återlämnades 
till innehavaren. 
Begreppet ariska i detta sam-

manhang hänvisade formellt till 
indo-germanska stammar, men 
det primära syftet var att elimine-
ra judar från alla höga positioner 

i det tyska samhället. 
Kraven för arisk härkomst skil-

jer sig mellan de olika lagar som 
stiftades under nazisttiden - 
Reichserbhofgesetz (lagen om 
arv av jordbruksmark) krävde 
framförallt arisk linje tillbaka till 
1800 och högre positioner i SS 
krävde en "ren" arisk härstam-
ning tillbaka till 1750. 
Som ett resultat blomstrade 

släktforskningen i Tyskland un-
der Tredje riket. 
 
Om någon ansökt om en offici-

ell anställning eller ville bli offi-
cer i armén, marinen eller flyg-
vapnet var det obligatoriskt att 
visa en ren arisk blodlinje. Sö-
kande till SS och Waffen-SS var 
naturligtvis tvungna att göra det 
också. Även den som ville bli 
medlem i NSDAP var tvungen att 
bevisa sin ariska härkomst. Ah-
nenpasset var normalt ett doku-
ment på 48 sidor. Det fanns ock-
så ett mer sällsynt häfte med 82 
sidor som hade en utvikbar an-
tavla i slutet. 

Ahnenpass 

Antavla ur ett Ahnenpass 1. Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei 
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Alla uppgifter i dessa handling-
ar måste vara attesterade anting-
en av kyrkan eller kommunal-
kontoret. Det fanns två olika ty-
per av släkthandlingar i Tredje 
riket. Den första är Stammbuch 
som är ett enklare släktdoku-
ment. Ahnenpasset var den na-
zistiska versionen av samma do-
kument i syfte att bevisa de aris-
ka anorna till endast en person. 
 
I boken Släktforska steg för 

steg kan man läsa under rubri-
ken: Varför släktforskning: 
 
”På 1930-talet fick de 

svenska landsarkiven 
många förfrågningar 
från Tyskland om att 
lämna underlag för sk 
Ahnenpass. med de na-
zistiska raslagarna för-
behölls många arbets-
uppgifter för "rasrena" 
tyskar, arier, medan 
andra folkgrupper, som 
judar och zigenare, 
stämplades som under-
måliga. För att bli med-
lem i nationalsocialis-
tiska partiet (NSDAP) 
krävdes att man kunde 
belägga "rasrenhet" från 

1800 och framåt, och för att bli 
medlem i SS från 1750. Dop och 
medlemskap i svenska kyrkan 
bedömdes som tillräckligt bevis 
på att ens förfäder varit 
"ickejudar". I en del fall förekom 
det att svenska arkivarier uteläm-
nade eller "korrigerade" uppgif-
ter för att skydda personer av ju-
disk börd.” 
 
 
Källor: Lånat ahnenpass, Inter-
net, Släktforska steg för steg och 
Västanbladet 1/2001 

Ansedlar med atteststämplar ur ett Ahnenpass 

Lista över 
judiska offer 

 

Forskare i Tyskland har nu för 
första gången sammanställt en 
detaljerad lista över omkring 
600.000 judar som förföljdes av 
Hitlertidens nazister. 
Sammanställningen listar upp-

gifter som adresser och deporta-
tionsdag för de hundratusentals 
judar som levde i Tyskland mel-
lan 1933, då Adolf Hitler kom 
till makten, och 1945 då naziri-
ket slutgiltigt besegrades. 
Före 1933 bodde mellan 

500.000 och 550.000 judar i 
Tyskland. Vid krigsslutet 1945 
återstod bara några tusen. 
Listan är dock långt ifrån slut-

giltig och kräver mer arbete för 
att bli mer exakt, säger den tyska 
stiftelse som står bakom sam-
manställningen. Nu står också 
judar upptagna som bara reste 
tillfälligt genom Tyskland, ex-
empelvis personer som var på 
flykt från Ryssland för att slå sig 
ner i USA. 
Tanken är att listan ska under-

lätta fortsatta efterforskningar för 
både historiker och privatperso-
ner och kopior ska sändas ut till 
museer och institutioner. 
Stiftelsen EVZ, benämnd Min-

nes-, ansvars- och framtidsstiftel-
sen, inrättades år 2000 under för-
re förbundskanslern Gerhard 
Schröder för att verka för ersätt-
ning till offren för nazistyrets 
slavarbete. Den finansieras ge-
mensamt av tyska staten och av 
landets näringsliv. 
Det har tagit forskarna fyra år 

att utarbeta listan genom att söka 
genom hundratals register och 
arkiv. Arbetet är ännu ett steg på 
vägen för att "åter bygga upp den 
judiska identiteten", säger Gün-
ter Saathoff i EVZ-ledningen. 
 
TT 20080919 

Även Zarah Leander var tvungen att ha 
arierbevis för sig själv och sin man för 
att få arbeta iWien 1937. 
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Redaktörskonferensen inled-
des av Roland Classon från Hel-
singborgs Dagblad som berätta-
de om sina texter om släktforsk-
ning. 
Hur gör man? Var ödmjuk och 

noggrann. Han anser att alla har 
något att berätta. Gör din historia 
levande, men låt forskningen ta 
tid. Gör intervjuer, samla bilder. 
Ha inte för bråttom, en intervju 
kan ta många timmar. Ställ frå-
gor, vänta på svar, ha tålamod, 
anteckna, ta bilder, kanske kom-
ma tillbaka för nya möten. Kon-
trollera uppgifterna, ange källan 
och ta vara på gamla bilder. 
Glöm inte att skriva namn på 
bilderna. 
 
Rubrik, sju ord är ett bra ru-

brikmått. 
På www.hd.se/familj/

slaktforskning kan du läsa flera 
artiklar av Roland Classon. 
Dagen avslutades med att vi 

tillsammans med ordförandekon-
ferensen fick lyssna till Dick 
Harrison, professor i historia. 

Han berättade att vår historia 
ständigt förändras eftersom vi 
ställer nya frågor. Varje tidsepok 
har sin egen historia. Därför är 
det viktigt att din historia blir be-
varad. 
 
Släktforskare är viktiga för be-

varandet av lokalhistoria. 
 
 
 

Guldkorn i arkiven 
Rolf Nilsson från Landsarkivet 

i Lund och släktforskare sedan 
80-talet berättade inspirerande 
om sin forskning i källor som 
inte är så vanliga men mycket 
intressanta. 
Det var torparen Adrian Carls-

son, hans mormors morfar som 
var föremål för historien. 
Adrian var ett oäkta barn så i 

de vanliga källorna fanns bara 
uppgifter om datum och plats för 
födelsen, när han gifte sig, fick 
barn och dog. Rolfs berättelse 
innehöll mycket mer. 
Med sin föreläsning inspirerade 

han oss att söka uppgifter i andra 

böcker utöver de vanliga kyrk-
böckerna. Titta i serierna: 
K I: Sockenstämmans protokoll, 
K II: Kyrkostämmans protokoll 
och K IV: Skolrådets protokoll. 
Dessutom kan man hitta uppgif-
ter i Häradsrätternas och Råd-
husrätternas handlingar. I sakö-
reslängden, ofta sist i protokol-
len i häradsrätten, kan man se 
om någon blivit bötfälld. Här 
kan man också hitta fäder till 
oäkta barn. 
A Ia: Domböcker Lagtima ting, 
A Ib: Domböcker, Urtima ting, 
A II: Småprotokoll och 
F II: Bouppteckningar. 
Andra källor kan vara hem-

bygdsböcker och muntliga berät-
telser, samt resor i den trakt som 
anorna bodde i. 
 
Hoppas att dessa uppgifter, 

som jag noterade under en utav 
föreläsningarna, skall ge dig in-
spiration till en fördjupad forsk-
ning kring dina anor. 
 
Karin Jyrell 

Släktforskardagar i Malmö 

Dick Harrison 

Exempel på ett gammalt soldattorp från Södra Nackby i Skultuna. 
Här bodde soldat nummer 145 Tibbling år 1815. 
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Avgående förbundsordföranden Ted Rosvall, mötesordföranden 
Guno Haskå, vice ordföranden Sven Johansson och sekreteraren 
Anna-Lena Hultman på podiet under förbundsstämman i Malmö. 

Nya förbundsordföranden Barbro 
Stålheim från Stigtomta. 

Nya styrelsemedlemmarna Birgitta Larhm från Avesta och Gunilla 
Didriksson från Lindesberg under ordförandemiddagen i rådhuset. 

Hedersdiplomsmottagare Björn-Åke Petersson, mottagaren av Viktor 
Örnbergs hederspris Olof Cronberg och hedersdiplomsmottagare 
Rune Kronkvist under stämmomiddagen på restaurang Glasklart. 

Ordförandekonferensen behand-
lade förbundets ekonomi och re-
dogjorde för pågående projekt. 
Vidare så redovisades resultatet 
av den enkät som styrelserna i de 
olika medlemsföreningarna be-
svarat under våren. Sju av frågor-
na behandlades sedan under ett 
grupparbete. 
Eftermiddagen inleddes med att 
Ted Rosvall skådade i kristallku-
lan och spådde släktforskningens 
framtid. 
Till sist fick vi lyssna till ett inspi-
rationsföredrag av Dick Harrison. 
 
Släktforskarstämman diskutera-
de också ekonomin, och beslutade 
höja förbundsavgiften till 12 kro-
nor per medlem.  
Vid valet av styrelserepresentan-
ter kunde vi konstatera att alla 
våra tre kandidater valdes in. 
Lycka till Barbro, Birgitta och 
Gunilla! 
 
Sven Olby 
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Dömd för dråp, två gånger 
tvegifte och rymmande från 
kompaniet. 
 
Anno 1686 den 26 Novembris 

Höllts Krigs Rätt uppå Westeråhs 
Slott efter Öfwersten Wälb. Pet-
ter Creimers ordres, öfwer Twen-
ne Solldater af Wässmannelands 
Infanterie, I närhrwahro af Fölli-
ande officerare, Nembl:n 
Öfwerst Leutnampt Wälb:ne 
Daniel Morgonst:na 
Capitein Petter Norman 
Capitein Johan Joensson 
Capitein Jacob Kraffort 
Leut:t Johan Lars:n Willman 
Leut:nt Math: Fred von Feilitz 
Fenrich Christ. Morgonstierna 
Felltwäbell Börie Mattsson 
Felltwäbell Petter Bergholtz 
Förare Lars Andersson Ruth 
Furiren Gabriel Hagn() 
Rustmest:re Johan Broms 
Corporal Peer Lustig 
 
Innan Sakerne företogs aflades 

Eeden efter Kongl: Maij:ts aller-
nådigste förordning uthj Rege-
ments Rätternes förhållande och 
den 7 punct: 
Nu opp kallades uthur Arresten 

och framhades Solldaten Olof 
Hansson Spaak och tillfrågades 
om dess ållder, då han sade sig 
48 åhr wara gammal, är födder i 
St: Ellian Sochn och Wallby by, 
och Tient under Öfwerstens Crei-
mers Regemente, och Capitein 
Carl Swinhufwud Christerssons 
Compagnie uthj 26 åhr; Sedan 
förelästes een Ransakning som af 
Häradshöfdingen Johan Hullt 
d.18 Octobris sidstledne uthj Ee-
kesiö i Småland hållen ähr, hwa-
rest han tillstådt sig, hafwa hug-
get Een dräng A:o 674. wijd Een-
kiöping uthj Marschen, då Rege-
mentet war Commenderat till 
Tyskland, så att han igenom hug-

get är blifwen död, dhet han och 
tillstod nu innför Krigs Rätten, 
och drängen skolat warit hemma 
i Tillinge Sochn, men i Hästeby 
tog Regementet ombytning, Se-
dan frågades honom efter samma 
Ransakning, hwarföre han war 
rymbder ifrån Compagniet, om 
han något hade emot någon, eller 
honom något förnähr skedt war, 
dher till han swarade, Neij, all-
enast han hade ingen Roo, förr än 
han skulle komma neder till sin 

förre Hustro Elisabeth Trullsdot-
ter, som war den millersta Hust-
run. Och emedan han dess uthan 
war här hemma gift, med sin rätta 
Hustro, Hust: Anna Larsdotter 
före änn han reeste till Tyskland, 
och haft med henne 4 barn till-
sammans, men wijd dess öfwer 
kommande ifrån dhee danske, 
gift sig med denne sin millersta 
hustro, Elisabeth Trullsdotter, 
och warit tillsammans med henne 
uthj 4 åhrs tijd, och derifrån be-
gifwit sig hem i landet, och under 
Regementet, sampt till sin förre 
hustro Anna Larsdotter igen, då 
sådant blef kunnigt, dhet han 2:
ne hustrur hade, blef han Tings-
förd, och wijd Balunds Ting A:o 

681 ifrån lifwet dömbder, men 
hans förste hustro Anna Larsdot-
ter, sedan han dömbder war, ige-
nom böön och Kongl: Maij:ts 
Råd, förmådde, dhet han med lif-
wet blef benådader, och med ga-
tulopp Pardonerat, sedan efter 
samma hustro Anna Larsdotters 
dödel: afgång, gaf han sig i Ech-
tenskapp med sin 3:die hustro, 
Margaret Andersdotter förledit 
åhr A:o 1685. St: Andrea tijd, 
som är född i Skulltuhna Sochn 

och Hacksta by, som nu förtijden 
oppehåller sig i Westeråhs Stad, 
och emottagit med honom 4 st 
Stiufbarn, war allenast i hoop 
med henne ifrån den tijden till 
Martij Månad: 686 då han bort 
rymbde; Tillfrågades och henne, 
om hon wist af det han för detta 
warit annorstädes gift, förr än 
han med denne hustro kom i gif-
termåhl, sade hon Neij, Men se-
dan hon war med honom gift, 
sade hon sig fått någon kunskapp 
der om, men swara dhet han der-
före stått sitt Straff. Omsijder In-
kom dess millersta hustro Elisa-
beth Trullsdotter med een Skrift, 
och angaf sig wara för 9½ åhr se-
dan med honom i Echtenskapp 

Olof Hansson Spaaks krigsrättsprotokoll 

Västerås slott som det ser ut idag. Observera de nya lagningarna av koppartaket. 
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kommen, hwilken hustro är barn-
född i Småland, Kråkshullt 
Sochn, Kyrkiobyen och Skrifwa-
re gården, och innan han med 
henne kom uthj Echtenskap; haar 
han alldeles nekat tillförende 
wara gift, och så kommit med 
henne i Echtenskap, men sedan 
han warit ihop med henne i 4 åhr, 
och aflat med henne 2:ne barn, är 
han ifrån henne gången, och hon 
honom alldrig sedt förr ännu i 
förleden Sommar, då han åther 
kommit till henne, och sagdt sig 
eij wara med någon annan gifter, 
sedan han ifrån den 3:e hustron 
Margeta Andersdotter och Com-
pagnie Mötet rymbdt, och är allt-
så der i Kråkhullt fasttagen wor-
den och hijt förder. 
Vota. 
Corporalernes Meening. anting-

en Hängias eller förwijsas landet 
med Jern Crona. 
Förare och Furirer, för rymman-

de och 2:ne giftesmåhl, Votera 
till Stegell och Hiuhl. 
Felltwäfware Votum, för rym-

mande och 2:ne giftesmåhl, Halls 
Huggas och Steglas på 5 Stegell 
Leutnampter och Fenrichernes 

Vota, efter Solldatens egen be-
kännelse, dömmes för dråp efter 
Krigs Articklarnes 15 Capit: och 
85 Art: och för rymmande efter 
det 9 Capit: och den 62 Krigs Ar-
tiklen som alla innehåller lijf-
straff. 
Capiteinernes Vota, efter det 9 

Capitel 62 Art:n för Rymmande, 
och för 2:ne gifter måhl efter det 
16 Capit: 97 Art:, och efter egen 
bekännelse för dråp, dhet 15 Ca-
pit: 85 Artick: Alles Innehålld att 
straffas till Lifwet. 
Hr Öfwerstleutnamptens Vo-

tum, dömmer Solldaten att Halls 
Huggas efter det 15 Capitell och 
97 Artikellen, men hustrorne be-
frijas, emedan dhee tillstår ingen 
wetskapp hafwa haft, dhet han 
annorstädes warit gifter. 
 
 

Hr:r Öfwerst Leutnamptens, 
Capiteinernes, Leutnampters och 
Fenrichers Vota, innehåller alla 
at mista lifwet med Halls Hug-
gande 
Felltwäfwaren och Under offi-

cerares Vota, dömmer Solldaten 
till 5 Stegell. 
Corporalers Vota, dömma till 

upphängiande, eller sättias på ho-
nom Jern Crona och förwijsas 
Landet. 
 
Resolutio. 
Efter denne Hålldne Ransak-

ning, som och i ankombne inqvi-
sition ifrån Eekesiö, hwarest 
Solldaten Olof Hansson Spaak 
tillstår dråp med drängen, så och 
rymmande, hafwa Krigs Rätten 
funnit skiäligt, så för dhee bägge 
begångne feehlen som i den an-
kombne Ransakning förmähles, 
som och dhee 2:ne giftersmåhl 
han begångit, at dömma honom 
efter Krigs Artilernes 85. 97 och 
62. Artiklarnes Innehåld att mista 
lifwet, doch hemställes sådant till 
Hans Kongl: Maij:ts allernådigste 
wijdare ratification. Actum ut 
Supra. 
 
Daniel Mårgonstierna 
 
Johan Urlander 
 
Annotation angående Execution 
Efter Capitein Swinhufwuds be-

rättelse, skall denne Spaak hafwa 
luppit 9 gånger gatulopp och se-
dan förder till Marstrand, förme-
delst Kongl: breef till Hr Lands-
höfdingen 
 
 
Källor: 
Krigsarkivet, Västmanlands Re-

gemente, Rättskipningsavdel-
ningen, Krigsrättsprotokoll, år 
1686-1724 serie II. 
 
Ingemar Widestig 
 
 

Öppna föreläsningar 
på Riksarkivet och 
Krigsarkivet 2009 
 
Med anledning av 200-års-

minnet av de historiska händel-
serna 1808-1809 - Finska kriget, 
rikssprängningen och statskup-
pen - ger Riksarkivet och Krigs-
arkivet en gemensam serie med 
öppna föreläsningar. Vi har bju-
dit in ett antal historiker och för-
fattare som presenterar aktuell 
forskning på området. Ämnena 
behandlar såväl själva händelser-
na 1808-1809, liksom hur dessa 
har påverkat historieforskning 
och nationell identitet. 
Föreläsningarna hålls växelvis 

på Riksarkivet respektive Krigs-
arkivet. Samtliga föreläsningar 
startar kl. 16.00. 

22 januari 
Martin Hårdstedt (FD och uni-

versitetslektor vid Umeå univer-
sitet) föreläser om "Bröd, dryck 
och värme - finska kriget 1808-
09 och dess förutsättningar". 
Krigsarkivet 
 
12 februari 
Nils Erik Villstrand (professor i 

historia vid Åbo akademi) förelä-
ser om "Återföreningshopp och 
revanschism efter freden 1809". 
Krigsarkivet 
 
5 mars 
Anders Dybelius (doktorand i 

historia vid Högskolan i Jönkö-
ping) föreläser om historiebruk: 
"Hur kriget 1808-1809 och per-
sonen von Döbeln i efterhand har 
använts som redskap.” 
Riksarkivet 
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Dalkarlar och dalkullor har haft 
ett unikt förhållningssätt till sin 
fasta egendom. På andra håll i 
landet har det vid arvskifte varit 
vanligt att gården gått till äldsta 
sonen. I Dalarna har flera genera-
tioner tillämpat arvstraditioner 
som inneburit att den ärvda mar-
ken har delats lika mellan alla 
barnen oavsett kön. Med åren har 
det inneburit att antalet skiften 
har blivit allt fler samtidigt som 
de blivit mindre. 
 
I områdena runt Siljan har 

många jord- och skogsbruksfas-
tigheter ett flertal skiften som är 
geografiskt spridda och i många 
fall för små för att kunna brukas 
rationellt. Under de senaste 30 
åren har flera stora omarronde-
ringar ägt rum i Dalarna för att få 
en bättre ägarstruktur med färre 
och större skiften för att på så sätt 
kunna driva jord- och skogsbru-
ket mer rationellt. Just nu pågår 
en omarronderingsprocess i Lek-
sand. Den omfattar 26 000 hektar 
mark och omkring 2 500 fastig-
heter. Markvärdet är omkring 
600 miljoner kronor. 
Det här är en av de största 

omarronderingar som genomförs 
i Dalarna, säger förrättningslant-
mätare Göran Ivarsson som är 
delprojektledare vid lantmäteri-
kontoret i Leksand. 
 
Små skiften ska bli större 
Totalt omfattas cirka 14 000 

skiften av den pågående omar-
ronderingen och målet är att för-
vandla dessa till 2 000-3 000 
skiften när projektet är genom-
fört. När marken ska fördelas ska 
arealen för respektive markägare 
vara ungefär lika stor som innan 
omarronderingen. 
Vissa skiften kan vara omkring 

fem meter breda och någon kilo-

meter lång. De nya skiftena får 
inte vara mindre än fem hektar. 
Målet är att för större delen av 
arealen bilda fastigheter på 40 
hektar eller större. 
De som har färre hektar än fem 

vid inledningen av omarronde-
ringen får förtur att köpa mark. 
Det bildas en markreserv som 
dels innehåller mark från länssty-
relsen dels mark som kommer 
från de markägare som väljer att 
sälja. Totalt finns i det här pro-
jektet nära 2 000 hektar att förde-
la bland dem som vill utöka sina 
markinnehav. 

Lantmäteriet prövar förut-
sättningarna 

Enligt fastighetsbildningslagen 
ska Lantmäteriet pröva om det 
finns förutsättningar för att 
genomföra en omarrondering. I 
samband med "önskemåls-
dagarna", som arrangeras av 
Lantmäteriet, får markägarna 
möjlighet att meddela sin inställ-
ning till en eventuell omarronde-

ring. Om motståndet till omar-
ronderingen är över 50 procent 
blir den inte av. Motståndet vid 
de två separata opinionsmätning-
ar som genomfördes i sydöstra 
och norra Leksand var mindre än 
så. 
En mindre grupp markägare i 

de båda områdena har dock över-
klagat beslutet om omarronde-
ring. Överklagan har skett i tre 
steg men varje gång har det blivit 
avslag. 
Lantmäteriet gör även en eko-

nomisk prövning: vinsten i för-
hållande till kostnaden och de 
olägenheter som den planerade 
omarronderingen kan föra med 
sig. I det här projektet bedömdes 
att det var lönsamt att räkna in 
skogen i omarronderingen, men 
inte åkermarken. 
 

Laserskanning underlättar 
värdering 

Under sommaren har Lantmäte-
riet kontrollerat alla gränsdrag-
ningar och med hjälp av ett fem-
tontal personer från Skogsstyrel-
sen värderas nu skogen. Värde-
ringsarbetet, som kommer att 
pågå till november, sker med 
hjälp av flygbilder och laserskan-
nade uppgifter. Därefter görs 
kompletterande undersökningar i 
fält. 
Med hjälp av lasermätning kan 

man från flygplan mäta hur 
många kubikmeter skog som 
finns i respektive område. Det 
går att från flygplanet mäta höj-
den till trädtopparna och sedan 
vidare ner till marken. Kronornas 
storlek och stammarnas tjocklek 
hjälper sedan till att få fram vär-
det på skogen. Det går att "beta 
av" dubbelt så stora ytor per dag 
jämfört med vanlig flygfotografe-
ring, säger projektledaren Len-
nart Söderberg. 

Sveriges största förrättning 
26 000 hektar mark ska skiftas i Leksand 

Bilden visar den nuvarande fas-
tighetsindelningen. (Långa sma-
la ränder) I svart visas förslag 
till en ny indelning. 
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När värderingsarbetet är avkla-
rat vidtar den för lantmätaren så 
kniviga uppgiften att fördela 
marken så att så många som möj-
ligt blir nöjda. 
Det är som att lägga ett stort 

pussel. Egentligen är det förvån-
ansvärt att det hittills inte varit 
några större problem att få ihop 
markägarnas önskemål, säger 
Göran Ivarsson. 
 

LRF åker ut i byarna 
Det har från tidigare genomför-

da omarronderingar visat sig att 
motståndarna är många fler i in-
ledningsskedet än efter en tid när 
ordentlig information har getts. 
Därför har LRF och Mellanskog 
satsat på ett gemensamt informa-
tionsprojekt. 
Thomas Björklund från LRF 

ska från och med i höst åka runt i 

byarna inom samtliga oarronde-
rade socknar och berätta om möj-
ligheterna med omarrondering. 
Han kommer att ha hjälp av loka-
la representanter från LRF och 
Mellanskog på varje plats han be-
söker. 
Ett hundratal informationsmö-

ten är planerade . Vi satsar på 
små grupper med ett eller flera 
skiftesslag åt gången. 
 

Rationellare drift 
Inledningsvis ska man bara 

väcka intresse hos markägarna 
och ge dem tillräcklig informa-
tion för att de ska se möjligheter-
na för sin fastighet. På en fastig-
het med få och större skiften ökar 
möjligheten att planera effektivt 
och att sköta skogen, plantera, 
röja och gallra. 
 

Skogsbilvägnätet byggs ut i 
samband med en omarrondering 
så att alla skiften har tillgång till 
väg. Värdet per hektar blir större 
tack vare omarronderingen, säger 
Thomas Björklund. 
Det blir enklare vid genera-

tionsväxlingar eftersom nästkom-
mande generation slipper krång-
let med en ägosplittrad mark. När 
man slår ihop skiften tar man 
också bort rågångar, gränslinjer 
som det går att plantera produktiv 
skog på. Omarrondering ger för-
utsättningar för ökat virkesuttag 
till industrin. Den ger förutsätt-
ningar för en levande landsbygd, 
säger länslantmätare Anders 
Wernfeldt. 
 
Artikeln hämtad ur Lantmäteri-

ets kundtidning Gränssnittet. 

På initiativ av kyrkoherden i 
Önsta församling, Jerker Alster-
lund, själv bilägare som varje år 
brukar delta i den stora bilutställ-
ningen Power Big Meet, anord-
nades det den 4 juli 2008, en dri-
ve-in-vigsel vid bussfickan på 
Ringvägen invid Kyrkbacken. 
Denna sommar erbjöd han sig 

att viga alla par som är svenska 
medborgare, har med sig id-
handlingar och hinderprövning. 

”Kyrkan vill välsigna all kärlek. 
Här får människor som kanske 
drar sig för kyrkbröllop bli vigda 
i ett sammanhang, där de känner 
sig hemma, säger Jerker Alster-
lund. Om de är medlemmar i kyr-
kan eller inte spelar ingen roll”. 
Citerat ur Kyrkans Tidning 
 
Från klockan 18, denna vackra 

och varma sommarkväll, förrätta-
de Jerker Alsterlund och hans 

medarbetande präster 62 vigslar, 
alltmedan Bo Senter och gospel-
kören Veni Vidi Canti från Önsta 
underhöll med sång och musik. 
 
Kvällen var en oförglömlig 

upplevelse även för oss åskådare. 
 
 
Karin Jyrell 
 

Hans Degreus förrättar vigseln till vänster. 

Historisk vigsel i Västerås 

Foto: Karin/Pontus Jyrell 
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Bilder från höstens aktiviteter 
I september hälsa-

des Gunilla Laudon 
Andersson och vi 
andra välkomna till 
Svenska Aerobilder 
i Enköping av en 
försäljare klädd i 
uniform. 
Pereric Öberg tog 

sedan emot oss och 
visade bland annat 
två flygbilder över 
samma gård tagna 
med många års mel-
lanrum. Observera 
slipsen med heli-
koptermotiv i bak-
grunden. 
I arkivet finns 

över 5 000 negativ 
från hela Sverige. 
Pereric förhandlar 

med Genline om ett 
samarbete gällande 
Bygdeband. 

Brage Lundström 
svarar på frågor från 
Ingrid Bergström efter 
hans föredrag om 
”Järnvågens betydelse 
för Västerås”. 

Gerd Nilsson var 
en av dem som kom 
ner till forskarrum-
met, på Västerås 
stadsbibliotek, då 
det var bemannat 
med ”Jourhavande 
släktforskare”. 

Denna fina affisch visades på 
Stadsarkivet i samband med 
Arkivens dag. I Rikssalen på 
Slottet fanns samtidigt en ut-
ställning med temat ”Nöjen”. 
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Hur många gånger har vi inte 
funnit kort där ingen vet vem det 
är som finns avbildad. 
Efter min mor har jag en del 

gamla kort på mina morföräldrar 
och deras föräldrar, alltså perso-
ner födda 1820 - 1870, men vem 
är kvinnan på bilden nedan. 

 
1995 var min tremänning från 

USA på besök i Sverige och vi 
besökte släktgården, där våra 
mormödrar var födda och givet-
vis tittade vi på gamla kort. ”Det 
där kortet har även jag och även 
en annan släkting till oss som bor 
i Alabama”, sade han. De hade 
träffats i USA och tittat på gamla 
kort. 
 
Jag skulle i början av oktober 

besöka honom i hans hem i Up-
land, Indiana, så nu hade jag till-
fälle att lösa problemet. 
Redan första kvällen stod jag 

öga mot öga med kvinnan! ”Vem 
är hon?” ”Vänd på tavlan och 
läs”, sa han. Anna Karolina 
Hansdotter, född 1836, stod det 
på baksidan. Hon var alltså syster 

till våra mormödrars far, Jan 
Erik, född 1847, samt även min 
morfars far Hans August, född 
1842. Min mormor och morfar 
var kusiner. I vigselboken 1904, 
under särskilda anteckningar står 
”Icke besläktad, men samma 
namn. Mannen nyss inflyttad från 
Gustafs.” 
Alla var födda och uppväxta på 

samma gård, Skinnars, Milsbo, 
Torsångs församling, men när 
Hans August gifte sig flyttade 
han till en annan gård i byn Mils-
bo, men som tillhör Gustafs för-
samling, därav prästens notering i 
kyrkboken. 
Anna Karolina gifte sig 1860 

med Anders Ersson Bolin, från 
en annan gård i byn. 1878 flytta-
de de till Gävle men medan de 
bodde kvar i Torsång föddes 
1858 dottern Anna Erica Bolin.  
Hon emigrerade till USA 1882 

och gifte sig där 1883 med Olof 
Petrus (Peter) Forsman född 
1854 i Gävle. Båda hade utvand-
rat från Gävle och bosatt sig på 
olika platser för att så småning-
om bli rotfasta i Silverhill, Ala-
bama. Anna Erica och Olof Pet-
rus fick 10 barn, så med tiden 
blev det en stor släkt som vart 4:e 
år har släktträff i Silverhill. 
År 2006 sammanställde de ett 

digert släktalbum. Närmare 600 
sidor, fördelat i två A4 pärmar 
med tillhörande CD med alla fo-
ton. Här fanns mycket att hämta 
även för en västeråsare! 
 
Pärm två innehåller kopior från 

en tidskrift som heter Svenskar i 
världen 1/ 2004. 
Däri ingår Axel Odelbergs arti-

kel Silverhill den bortglömda 
svenskkolonin i Alabama. 
För drygt 100 år sedan grunda-

de en grupp driftiga svenska ut-

vandrare nybyggarkolonin Sil-
verhill i Alabama i den djupa 
amerikanska södern. De köpte 
mark och flyttade hit då tiderna 
blev svåra i Chicago. Många bär 
svenskklingande namn, men det 
är få som alltjämt talar svenska. 
En av dem är Ted Forsman, nu 
87 år, och barnbarn till Anna Eri-
ca och Olof Petrus Forsman. 
Axel Odelberg har stämt möte 
med Ted för att leta rätt på den 
ranch som den svenske äventyra-
ren, missionären och Sven He-
din-medarbetaren hertig Larson 
av Mongoliet köpte i Silverhill 
1939. 
 
Många västeråsare och väst-

manlänningar vet säkert vem her-
tig Larsson var. 
Frans August Larsson född 

1870 i Wretbo torp, Hällby, Till-
berga, son till torparen Gustaf 
Larsson och hans hustru Ulrika 
Lovisa Andersdotter. Fadern kom 
från Dingtuna. 
 
Axel Odelbergs sökande efter 

hertig Larssons ranch har gett ho-
nom mycket information om hur 
svenskättlingar påverkat livet i 
Silverhill, som jag kommer att 
berätta om i ett kommande num-
mer. 
För den som vill läsa mer om 

Hertig Larsson, äventyrare, mis-
sionär och upptäckare, finns en 
bok skriven av Axel Odelberg. 
Intressant och lättläst. 
 
 
Axel Odelberg är verksam som 

journalist, författare och sam-
hällsdebattör. 
 
 
Karin Jyrell 

Vem är kvinnan på bilden? 
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Västerfärnebo-CD 
 

Klubbens CD för Västerfärnebo innehåller: 
Födda 1648-1971 (ca 30 000 poster) 
Vigda 1689-1975 (ca   7 000 poster) 
Döda  1689-1971 (ca 20 000 poster) 
Register över byar och fjärdingar med sidhänvisning 
Nytt. Digitalbilder av E:1, födda, vigda, döda 1647-1692 
 

Pris 300:- inkl frakt. 
Skivan rättas och kompletteras kontinuerligt. 
Du som köpt en tidigare version kan uppdatera för 100:- 
 

Skivorna kan beställas från Sven Olby, 021-204 94 
E-post: sven.olby@telia.com 

När du vill titta SCB-korten med 
födda, vigda och döda, kan den 

här förteckningen hjälpa dig att 
hitta rätt församling. 

Västmanlands församlingar i SCB-utdragen 

Ordning Församling Ordning Församling 
1 Barkarö 38 Gunnilbo 
2 Dingtuna 39 Hed 
3 Lillhärad 40 Ramsberg 
4 Sankt Ilian 41 Fläckebo 
5 Lundby 42 Haraker 
6 Badelunda 43 Romfartuna 
7 Hubbo 44 Skultuna 
8 Irsta 45 Skerike 
9 Kungsåra 46 Västerfärnebo 
10 Kärrbo 47 Norberg 
11 Tillberga 48 Avesta 
12 Björksta 49 Västanfors 
13 Tortuna 50 Karbenning 
14 Sevalla 51 Västervåla 
15 Ängsö 52 Torstuna 
16 Munktorp 53 Härnevi 
17 Kolbäck och Strömsholm 54 Österunda 
18 Svedvi 55 Vittinge 
19 Säby 56 Västerlövsta 
20 Berg  57 Enåker 
21 Rytterne 58 Norrby 
22 Ramnäs 59 Tärna 
23 Sura 60 Simtuna 
24 Arboga lands 61 Altuna 
25 Säterbo 62 Frösthult 
26 Köping lands 63 Kumla 
27 Kungs Barkarö 64 Kila 
28 Björskog 65 Sala lands 
29 Bro 66 Möklinta 
30 Kung Karl och Kungsör 67 Östervåla 
31 Torpa 68 Nora 
32 Himmeta 69 Harbo 
33 Malma 70 Huddunge 
34 Medåker 71 Västerås 
35 Odensvi 72 Sala stads 
36 Västra Skedvi 73 Köping stads 
37 Skinnskatteberg 74 Arboga stads 

Vatikanen har nyligen beordrat 
sina stift att förhindra att mor-
monerna "mikrofilmar och digi-
taliserar information" i katolska 
kyrkans register. Skälet är att 
man vill hindra mormonerna att 
postumt döpa avlidna katolska 
anförvanter in i sin församling. 
Vi här i Sverige har anledning 

att vara tacksamma för mormo-
nernas tro, eftersom det är denna 
som ligger bakom fotografering-
en av kyrkböckerna och därmed 
också Genlines verksamhet. 
Kommer Vatikanens direktiv 

att allvarligt försvåra släktforsk-
ningen i katolska länder, eller 
blir det fortfarande möjligt för 
andra aktörer att använda mate-
rialet? Vad hindrar i så fall mor-
monerna från att abonnera på en 
motsvarighet till Genline eller 
Arkiv Digital? 
Man ska också komma ihåg att 

digitaliseringen innebär att man 
gratis får en säkerhetskopiering 
av materialet. Vi får hoppas att 
direktivet återkallas eller att in-
tresserade finner vägar att kring-
gå det. 
En fundering: Anser påven 

verkligen att det postuma dopet 
har någon sorts religiös "laga 
kraft"? Annars vore det väl bara 
att strunta i det. I en deklaration 
2001, undertecknad av den nu-
varande påven, förklaras att det-
ta dop saknar betydelse. 
 
Mer information om detta finns 

att läsa på hemsidan: 
www.ancestry.com 

Vatikanen 
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Skultuna kyrka ett 1700-talspräglat  
medeltidstempel 

Skultuna kyrka har anor från 
1300-talet, men fick sitt nuvaran-
de utseende med tillbyggnad av 
tornet i väster och gravkoret i ös-
ter under 1770-talet. 
Kyrkan ligger på den bördiga 

slätten intill Svartåns dalgång, på 
rofyllt avstånd från mässingsbru-
ket. I tätorten finns sedan 1973 
en centralt belägen lillkyrka, en 
kyrksal i Mariagården 
 
Kyrkan restes i sin ursprungli-

ga, gotiska skepnad, någon gång 
under 1300-talet. Att bygden har 
rötter i forntiden talar den till 
1100-talet daterade dopfunten. 
Man antar att kyrkan haft en fö-
regångare, sannolikt av trä och 
rest över den från början hednis-
ka kultplats som traditionen för-
lägger hit. 

 
Äldsta mässingsbruket  
Bygden har anrika bruks- och 

industritraditioner. Skultuna 
Messingsbruk anlades redan 
1607 på Karl IX:s initiativ och är 
därmed Sveriges äldsta inom sin 
specialitet. Om detta vittnar inte 
minst de otaliga ljuskronor, ljus-

plåtar och kandelabrar från skilda 
epoker som finns i kyrkor landet 
runt. Produkterna bär varumärket 
Skultuna jämte kunglig krona. 
 
Som 1300-talskyrka i 400 år 
Exteriört såg kyrkan ut som hon 

avbildats av Olof Grau på 1750-
talet, d.v.s. en tidstypisk rektang-
ulär gråstenskyrka med höga 
gavlar, brant sadeltak och vapen-
hus i sydväst. 
Under 1400-talet försågs kyr-

kan med tegelvalv med målad 
”bildprakt” som sedan överkalka-
des 1649. Genom sättningar i 
grunden blev valven med tiden så 
illa åtgångna att man 1676 ersatte 
dem med det vitlimmade tunn-
valv som ännu täcker långhuset. 
Tornet uppfördes under åren 

1770-1772. Då var den ursprung-
liga klockstapeln, som stod vid 
sidan om, i så dåligt skick att en 
renovering skulle bli mycket 
kostsam. 
I samband med tornbygget 

byggdes långhuset ut för att kun-
na ta emot den växande befolk-
ningen. Mycket förändrades även 
invändigt, orgelläktare byggdes, 
altaret flyttades till det nya koret 
och ny bänkinredning sattes in. 
Då tillkom även den nuvarande 
stilrena predikstolen med sin ka-
raktäristiska, av rena men sväl-
lande former präglade och spar-
samt smyckade korg. 
 
Återställt 1700-tal 
Vid restaureringen 1951 var 

tanken att så långt möjligt återge 
kyrkorummet dess gradvis berö-
vade 1700-talskaraktär och bl.a. 
flytta tillbaka predikstolen till ur-
sprungsplatsen. Kyrkan har där-
efter genomgått fortlöpande un-
derhåll. 
 

Dopfuntar och ljuskronor 
Den äldsta dopfunten gjord av 

sandsten är från sent 1100-tal. 
Den är kyrkans äldsta inventari-
um. Den andra är en driven skål i 
mässing, vars lock kröns av en 
skulptur av Johannes Döparen, 
skänkt av brukspatron Isac Cron-
ström år 1673. Den står sedan 
1967 på en av konstnären Pierre 
Forsell skapad piedestal. 
Kyrkans ljusredskap utgör en 

som sig bör praktfull provkarta 
på vad mässingsbruket förmått 
att frambringa genom århundra-
den. 
 
Sammanställt av Karin Jyrell 
 
Källa: Västmanlands Kyrkor i 
ord och bild 
Hakon Ahlberg, Staffan Björklund 

Många giftermål på 
turdagen 080808 

 
På fredagen som inföll på datu-

met 080808 gifte sig 1 920 par i 
Sverige, varav 416 i Stockholm. 
(08-området) 
Det brukar inte vara vanligt att 

man gifter sig på en fredag. 
Det föddes dessutom 331 barn i 

Sverige den här dagen. 
Under 2000-talet har bara datu-

met 070707, som inföll på en lör-
dag, haft fler giftermål. Då gifte 
sig 1 193 par, enligt SCB. 
080808 räknas som ett lyckotal. 

Den dagen valdes som invig-
ningsdag för de XXIX olympiska 
spelen i Kina. 
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Min mormor minns tillbaka 
Specialarbete skrivet av Mia Fröberg 1991 

Fortsättning från föregående nummer 
Kapitel 2 

Arbetsuppgifter 
Mormor började tidigt hjälpa 

till på gården. Hon lastade säd, 
klippte mattrasor, spolade vävrul-
lar och mycket annat. Redan vid 
sju års ålder var hon med och 
plockade potatis. Potatisåkern var 
så stor att man hann med endast 
en fåra om dagen. Mormor hjälp-
te hellre till ute än inne. När hon 
blev äldre behövde hon inte hjäl-
pa till lika mycket p.g.a. skolar-
betet. 
Mormors mor, Laura Charlotta, 

skötte allt i hemmet tillsammans 
med tjänsteflickorna. De lagade 
all mat och det var ett stort arbe-
te, eftersom det lagades mat till 
tio personer varje dag. Dessutom 
fanns få köksredskap, allt fick 
röras för hand och tillagas på 
vedspisen. 
Mormors far, Karl Emil, var 

försörjaren. Han var arbetsledare 
och instruktör för alla anställda 
på gården, men han arbetade ock-
så själv. Emil hade inte gått i nå-
gon lantmannaskola, utan lärt sig 
sköta ett jordbruk av sin far. Han 
ansvarade även för ekonomin och 
skötte alla inköp. Emil var dess-
utom smed och snickare. Förut-
om alla arbeten på gården hade 
Karl Emil även flera uppdrag åt 
kommunen. Han var ordförande i 
kommunal- och brandstodsnämn-
den, engagerad i fattigvården och 
medlem i kyrkorådet. 
Sönerna på gården tog hand om 

hästarna och Valdemar skötte 
alla maskiner på gården. 
Köksan hade hand om köket 

och grisarna, men hon hjälpte 
sällan till på åkrarna. En annan 
tjänsteflicka skötte kalvarna, 
bäddningen och dagstädningen. 
Varje lördag hjälptes de åt med 

den grundliga storstädningen. 
Huset skurades från golv till tak 
med såpa, trasa och skurborste. 
Dessutom skötte de båda tjänste-
flickorna mjölkningen. I början 
av 1900-talet mjölkade de för 
hand, men senare kom mjölkma-
skinen. 
Rättaren, som var anställd av 

Emil, ansvarade för alla arbeten 
på gården, men han arbetade 
även själv. De två drängarna på 
gården arbetade ute på åkrarna 
och i skogen. De hjälpte till med 
det mesta, bl.a. tog de hem grus 
och gödslade. Ladugårdskarlen 
skötte nötkreaturen i ladugården. 
På sommaren arbetade också tre 
räfspojkar i 15-16-årsåldern. 
Det var mycket att göra på en så 

stor gård som Hallstaberg, så nå-
gon semester var det inte tal om. 

Maskiner på gården 
På hösten plöjdes åkrarna med 

de fem järnplogarna som drogs 
av vardera två hästar. Efter plöj-
ningen sladdades och harvades 
jorden av de olika harvarna. I 
samband med harvningen spreds 
också gödning på åkrarna. Däref-
ter sådde rättaren med en hästdra-
gen såmaskin. Alla åkrar såddes 

inte, utan vissa låg i träda. Dessa 
åkrar plöjdes och harvades och 
vid midsommar spreds gödseln 
på jorden. 
 
Så var det höst igen och dags 

för skörden. Först skördades rå-
gen (juli månad) och höstvetet 
(ca 25 augusti – 25 september) 
och sist korn, vårvete och havre. 
I början av 1900-talet användes 
en avläggare som slog av säden 
och sedan bands den för hand. 
Senare kom självbindare som 
både slog av och band säden. 
Mormor hjälpte till att ställa upp 
de bundna kärvarna på åkern för 
soltorkning. Runt stenar och 
åkerkanter kunde inte självbinda-
ren användas, för då gick den 
sönder. Istället arbetade två räfs-
pojkar, mormor och en tjänste-

flicka med att räfsa ihop säden 
som slagits med lie.  
På 1950-talet köptes en skörde-

tröska in till gården och det ratio-
naliserade arbetet betydligt. 
Två andra maskiner som fanns 

var sågmaskin och mjölkmaskin. 
Dessa inköptes då mormor var i 
10-årsåldern. 
 

Avläggare 
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Redan år 1925 köpte Karl Emil 
sin första bil, en Oakland. Mor-
mors far var en av dem som skaf-
fade bil först i socknen. 

Höskörd 
I juni månad, efter midsommar, 

bärgades höet med hjälp av tre 
pojkar från arrendegårdarna. 
Mormor hjälpte till med att räfsa 
ihop gräset, som man hade slagit 
ner med en slåttermaskin. Denna 
maskin drogs av två hästar. Efter 
räfsningen lades gräset upp på 
hässjor för att soltorka. När mor-
mor var för liten för att göra detta 
fick hon istället gå med smörgås 
och kaffe till arbetarna. År 1924 
köptes en hästräfsa in till gården. 
Då behövdes det inte längre räf-
sas för hand. Istället körde mor-
mor den nya räfsan efter en häst. 

I och med höskörden var inte 
slåttern färdig, för i augusti-
september skördades timotej och 
klöver. Det skördades med slåt-
termaskinen och bands därefter 
upp i kärvar. Nästan varje kväll i 
tre månader satt sedan mormor 
och en av tjänsteflickorna på ma-
gasinet och sållade timotej och 
klöverfrö. Efter det såldes fröna 
(timotejfrön för c:a 8-10 kr/kg 
och klöverfrön för c:a 15-20 kr/

kg) till kreatursägare, som sådde 
fröna på åkern för att få hö till 
sina djur. 

Potatisbehandlingen 
På hösten skördades potatisen, 

vilket var ett omfattande arbete 
eftersom potatis hade satts på en 
stor åker. Vid skörden hjälptes 
alla åt. Mormor berättade att hon 
plockade potatis från en fåra un-
der en hel dag. Man hann inte 
med så mycket mer än en fåra per 
person och dag – just för att pota-
tisåkern var så stor. Den skörda-
de potatisen förvarades i en pota-
tiskällare under boningshuset för 
att kunna tas fram vid matlag-
ningen. Man kokade potatisen, 
gjorde potatisbullar, potatismos, 
potatispudding, välling, gröt och 
potatismjöl av den. 

Att göra potatismjöl var ett hårt 
arbete. En stor mängd potatis 
tvättades och lades upp på ett 
stort bord för att torka. Då den 
var torr revs den i en maskin. En 
väv spändes över en tunna. Pota-
tisriv och vatten hälldes på väven 
och bearbetades med händerna. 
Vattnet och det vita finkorniga 
mjölet sjönk då igenom väven, 
medan fibrerna blev kvar ovanpå. 
Vattnet i tunnan byttes varje dag 

tills mjölet var tillräckligt rent. 
Då mjölet var tyngre än vattnet 
sjönk det till bottnen i tunnan och 
vattnet kunde lätt vickas ut och 
bytas. När så mjölet var rent la-
des det upp på stora bakbord för 
att skäras i bitar. Bitarna lades på 
vita dukar utomhus för att soltor-
ka. Mjölet måste då passas för 
regn, så att det inte förstördes. 
Efter den här behandlingen var 
potatismjölet färdigt för att läg-
gas i plåtburkar och ställas in i 
skafferiet. 

Fårklippningen 
På våren och hösten klipptes få-

ren och av ullen spann man garn. 
Behandlingen av ullen skedde i 
flera moment. Först skrubbades 
den (renades från skräp med stora 
kardor). Sedan kardades den vid 
ugnsluckan, eftersom värmen 
från spisen löste fettet från ullen. 
Därefter lindades den luftigt till 
tickor. Tickorna såg ut ungefär 
som en cylinder. 
Ullen var nu färdig för att spin-

nas på spinnrocken. Det var svårt 
att spinna eftersom tråden lätt 
gick av, men trots det tyckte mor-
mor att det var ett av de roligaste 
momenten. Särskilt roligt var det 
om ullen var maskinkardad. 
Maskinkardning började göras 

någon gång mellan 1920-30. Då 
skickades flera säckar med ull in 
till Västerås. När de fick tillbaka 
ullen såg den ut som små hattar 
och var färdig för att spinnas. 
Efter spinnandet tvinnades trå-
den i ett tvinnställ som var fast-
satt på vävstolen. Flera trådar sat-
tes samman till en tråd och till 
stickning tvinnades tre trådar 
samman. Därefter gjordes det 
härvor av tråden och det garn 
som skulle användas direkt tvät-
tades. Resten av härvorna häng-
des undan och tvättades senare då 
de skulle användas. Otvättat garn 
är mera skyddat mot mal. Av en 
del garn vävde man tyger och un-
der vintern satt både mormor, 

Höskörd 
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Laura och två tjänsteflickor vid 
vävstolarna. Den som inte vävde 
snurrade upp tråden på spolar. 
Mormor berättade att de ibland 
skickade in det färdiga tyget till 
Västerås där det stampades/
valkades (behandlades så att det 
blev hållbarare). 
På min fråga om garnet färga-

des, sa mormor att det var hennes 
mamma som skötte det. Då an-
vände hon färgkulor men ibland 
också växter av olika slag. 
Hela förloppet från ull till garn-

härvor tog två till tre månader. 

Hushållsbestyr 
 

Maten 
Förr var man mycket sparsam 

med maten och det förekom mer 
husmanskost än idag. En vanlig 
dag kunde se ut såhär: 
 

Kl. 5.00     Då drack man kaffe 
och åt bröd. 

Kl. 7.00     Frukost serverades. 
Det var t.ex. sill och 
potatis, gröt och mjölk 
eller korv och potatis. 
Till det åts rågbröd. 

Kl. 9.30     Mellanmål bestående 
av kaffe och bröd. 

Kl. 12.00   Till middag servera-
des t.ex. potatis och 
salt kött eller gryn och 
fläsk. Man åt också 
bönor och rågbröd och 
drack mjölk eller 
svagdricka. Till efter-
rätt åts fruktsoppa el-
ler välling. 

Kl. 15.30   Mellanmål bestående 
av kaffe och bröd. 

Kl. 19.00   Kvällsmat bestående 
av pannkaka och ling-
on, och gryn- eller 
makaronipudding. Till 
det åt man rågbröd 
och drack mjölk. 

Senare på kvällen drack man 
eventuellt kaffe eller te. 
 
 

På söndagarna åt familjen Kih-
lin oftast finare mat än det jag har 
beskrivit här. De åt t.ex. köttbul-
lar, fisk eller nötstek. 
Mormor berättade om vilket ar-

bete det var att göra all mat. Var-
je vecka bakades vetebröd 
(vetelängder och veteflätor) och 
varannan vecka matbröd. Kakor 
gjordes inte så ofta för det togs 
bara fram då det kom främman-
de. 
På våren slaktades två grisar 

och en kalv och på hösten slakta-
des får. Den största slakten var 
före jul. Då var det kallare ute 
och man slapp salta maten så 
mycket för att den skulle bevaras. 
På sommaren nackades då och då 
lite kycklingar. 

Laura hade också mycket grön-
saker, frukter och bär att ta vara 
på. Av bären gjordes sylt och 
saft. Frukt och grönsaker lades i 
burkar för att konserveras. 
En del varor köptes i Petters-

sons diversehandel i Orresta. Det 
var t.ex. kaffe, socker, toppsock-
er – hackat socker som användes 
till vardags (när det kom främ-
mande användes bitsocker), si-
rap, ost, margarin (till vardags), 
smör (till främmande), karamel-
ler, tyg, snus och tobak. Öl, läsk 
och svagdricka köptes av en 
drickakörare som åkte runt i går-
darna och varje vecka kom det 
också en fiskbil. 
 

I Orresta fanns bygdens mejeri 
där det tillverkades skummjölk, 
ost, smör, vassla och kärnmjölk. 
Råvarorna fick de från gårdarna, 
som i gengäld fick pengar en 
gång per månad. 
 
Tvättning 
Varje vår och höst var det stor-

tvätt och då höll man till i brygg-
huset på gården. Först tvättades 
vittvätten. Den lades i blöt i kallt 
vatten och tvättades därefter i 
såpa. Sedan vek man den blöta 
tvätten och lade den i stora kar. 
Därefter byktes den i asklut. Det 
gick till så att björkaska kokades 
med vatten i pannmuren. Vattnet 
silades och hälldes på den vikta 
vittvätten. 

Efter att 
kläderna 
legat i blöt 
i askluten 
kördes de 
ner till 
Lillån för 
att klappas 
med 
klappträn 
(bräde 
med hand-
tag) i det 
kalla vatt-
net. Däref-

ter kördes kläderna hem till går-
den där de sköljdes i varmt vatten 
i stora kar. Innan de hängdes upp 
på linor för torkning vreds det 
mesta vattnet ur med vridmaskin. 
I vridmaskinen pressades kläder-
na mellan två rullar som drevs 
för hand med en vev. 
När vittvätten hängts upp på li-

nor tvättades den färgade tvätten 
med såpa och tvättmedel. 
Mellan dessa stortvättar var det 

små månadstvättar. 
 
I nästa kapitel skriver jag om 

skola, kyrka, disciplin och hygien. 
 

Skolkökskurs 
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Läsövning 
Utdrag ur Snevringe häradsrätt AI:61 

Lösning till läsövningen. (Wt är förkortning av Wittnet) 
 
93e Lars Jansson i Åby, Kolbeck Socken: att den Wt obekante Ekholm Söndags 
aftonen den 27de September blifwit lemnad hos Wt, hwilken, 
i egenskap af Fångförare påföljande morgonen inforslade 
honom till Länshäktet. – Underrättad om dödsorsaken, hade 
Wt under samtal med Ekholm, frågat om han kunde skju- 
ta, dertill Ekholm swarat nej och nekat sig hafwa nå- 
gon bössa, men ämnat köpa en sådan, som likwäl ej blif- 
wit utaf. Enär Wt föreställt Ekholm att bekänna, se- 
dan fadren nog finge wittna, hade han swarat Eric Pers- 
son wara hållen för tokig. – Äfwenledes hade Ekholm – 
talat om att en funnes, den han skulle skylla på, af skäl 
att samma person skulle hafwa yttrat, det Janne aldrig 
skulle komma i den gård der ifrågawarande per- 
son bodde. Upläst och erkänt. 
Ekholm förmälte sig menat Anders Andersson i Ekeby och 
erkände för öfrigt wittnesmålet. 
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En spännande källgrupp som 
delvis börjar finnas tillgänglig 
över Internet är gamla dagstid-
ningar. I dem är det ofta särskilt 
annonsmaterialet som intresserar 
släktforskaren. 
Förutom familjenyheter, utan-

nonserades förr i synnerhet efter-
frågade eller erbjudna tjänster 
och varor, auktioner eller andra 
kungörelser som haft anknytning 
till t.ex. skulder eller andra eko-
nomiska transaktioner. En annan 
kategori notiser är uppgifterna 
om resande som ankommit eller 
avrest. 
Källkritiken kräver genomgåen-

de kritisk läsning av allt material, 
men många gånger kan man få 
fingervisningar och tips om var 
man kan hitta flera källor. 
Tidningsmaterialet är mycket 

stort och genomgång av det är 
arbetsdrygt, varför digitalisering 
kombinerad med fungerade sök-
ningar verkligen ger stor nytta 
för forskare. I de nordiska län-
derna genomfördes för ett antal 
år sedan ett gemensamt projekt, 
"Tiden", där man strävade efter 
att digitalisera stora mängder tid-
ningar. I dag har projektet åtmin-
stone delvis avstannat, men re-
sultat står att finna i världsväven. 
Den kanske mest lyckade sats-
ningen står Finlands nationalbib-
liotek för. Det Historiska tid-
ningsarkivet (http://digi.lib.
helsinki.fi/sanomalehti/secure/
main.html) är ett lyckat projekt, 
inte minst för att hela textmassan 
är sökbar - trots att den till stora 
delar består av fraktur. Följaktli-
gen laddas det också ner tiotals 
bilder i minuten! Pdf-filerna har 
också i allmänhet bra kvalitet. 
Arkivet innehåller långt över 
hundra tidningar. 

I Norge finns också stora 
mängder tidningar på nätet 
(http://www.nb.no/avis/), liksom 
på sajten för det isländska, 
grönländska och färöiska sam-
arbetet (timarit.is). Sajterna inne-
håller tillsammans miljontals si-
dor, men sökfunktionerna är del-
vis bristfälliga. En del gränssnitt 
kräver att man installerar en 
DjVu-plugin till sin webbläsare. 
Det går lätt och är gratis. Själva 
programmet är lättanvänt, med 
ett fönster som liknar Adobe Ac-
robats användargränssnitt. 
Sorgligt är att man i Sverige 

inte mer tycks komma åt något 
av materialet, åtminstone inte 
utan att betala. 
Även i många andra länder har 

man startat digitaliseringsprojekt,
Estland, en flitig digitaliserings-
nation, har tyvärr ett mycket 
krångligt gränssnitt med begrän-
sade sökmöjligheter (http://dea.
nlib.ee/). 
I Frankrike har man ett mas-

sivt nationellt digitaliseringspro-
jekt som går under namnet Galli-
ca och som täcker alla trycksa-
ker. Också dagstidningar ingår 
(www.bnf.fr). 
Tyskland har flera projekt av 

varierande omfattning, många 
med endast bilder där texten inte 
är sökbar. Ett undantag utgörs av 
exiltyska tidningar på adressen 
http://deposit.d-nb.de/online/exil/
exil.htm. 
I den anglosaxiska världen 

finns förstås också liknande pro-
jekt. Ett stort samarbete är det av 
Library of Congress koordinera-
de stora Chronicling America 
(http://www.loc.gov/
chroniclingamerica/about.html) 
som täcker åren 1900-1910.  
 

Även i Storbritannien har na-
tionalbiblioteket ett projekt för 
1800-talet: 
http://www.bl.uk/collections/
britishnewspapers1800to1900.
html. 
Nederländerna har ett superbt 

gränssnitt på adressen: http://
kranten.kb.nl/index.html. 
 
En mycket bra länksida med 

sammanfattning över olika pro-
jekt finns på adressen http://icon.
crl.edu/digitization.htm. 
 
Jessica Parland von Essen  
Sukutieto 

 
Prenumerant-

värvarkampanj 

Tidningen Släkthistoriskt Fo-
rum är en tidning för både nybör-
jare och vana släktforskare. Den 
utges av Sveriges Släktforskar-
förbund och utkommer med 5 
nummer per år. Prenumerations-
priset är 210 kronor. 
Om du anmäler dig till någon i 

styrelsen får klubben 50 kronor i 
värvningspremie. 

Tidningarnas värld 
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Allmänt om lägenhetsregistret 
Uppgifter om alla Sveriges bo-

städer ska enligt en ny lag om lä-
genhetsregister föras in i ett re-
gister. Lantmäteriverket är den 
myndighet som har fått uppdra-
get att upprätta registret. 
Uppgifterna som ska finnas i 

lägenhetsregistret ska Lantmäte-
riverket delvis samla in från lan-
dets fastighetsägare. Insamlingen 
planeras starta år 2008 och vara 
avslutad år 2010. 
De uppgifter som, beroende på 

bostadstyp, ska finnas i lägen-
hetsregistret om varje lägenhet är 
lägenhetsnummer, bostadsarea, 
antal rum, kökstyp och lägenhets-
kategori. För småhus kommer en-
dast uppgiften om bostadsarea att 
finnas i registret, förutom uppgif-
ter om byggnaden och fastighe-
ten. Uppgifterna hämtas i de fles-
ta fall maskinellt från fastighets-
registret. Om det finns flera bo-
stadslägenheter i huset som delar 
på samma adress ska lägenheter-
na dessutom ha nummer. 

Enligt 5 § lägenhetsregisterla-
gen får uppgifter ur lägenhetsre-
gistret behandlas för ett begränsat 
antal ändamål, nämligen: 
• folkbokföring 
• framställning av statistik 
• forskning 
• planering, uppföljning och  
utvärdering av bostadsbestånd 
och byggande. 

 
Arbetet med att upprätta regist-

ret sker i samverkan med Skatte-
verket och Statistiska centralby-
rån. Skatteverket ska när lägen-
hetsregistret har upprättats, 
genomföra folkbokföring på lä-
genhet i stället för, som i dag, på 
fastighet. Statistiska centralbyrån 
framställer genom samkörning av 
olika register aktuell hushålls- 
och bostadsstatistik. 

Vad innebär registerbaserad 
Hushålls- och Bostadsstatistik? 
Enligt ett riksdagsbeslut år 1995 

ska nästa folk- och bostadsräkning 
bli helt registerbaserad, d.v.s. en-
skilda personer och fastighetsäga-

re behöver i fortsättningen inte 
fylla i uppgifter om bl.a. hushållet 
och bostaden på en frågeblankett 
vart femte år. Dessa uppgifter 
kommer istället att kunna samlas 
in genom att använda olika regis-
ter, bl.a. genom det lägenhetsre-
gister som skall byggas upp vid 
Lantmäteriverket och den folk-
bokföring på lägenhet som Skatte-
verket kommer att genomföra. 
Baserat på dessa båda källor 

framställer Statistiska centralby-
rån den hushålls- och bostadssta-
tistik som är ett viktigt faktaun-
derlag för kommunal och statlig 
verksamhet inom bostadsbyggan-
de, utvärdering av olika former 
av social välfärdspolitik samt för 
forskning. 
Genom beslutet genomför Sve-

rige en reform som våra grann-
länder, Finland och Danmark, 
genomförde för åtskilliga år se-
dan och som Norge införde år 
2001. 
 
Karl-Ingvar-Ångström 

Nästa folk- och bostadsräkning 

Ibland vill du ha en adress, men 
hittar bara en fastighetsbeteckning 
när du forskar. Ibland tvärtom. 
Gå då in på Lantmäteriets hemsi-
da: www.lm.se, och klicka på 
”Fastighetsinformation” till höger. 
Klicka sedan på ”1. Sök fastig-
het”, så kommer vidstående ruta 
fram. Fyll i dina uppgifter och 
klicka på ”Sök”. 
Resultatet av sökningen visas ne-
derst i rutan, och du får dessutom 
en liten karta över området där hu-
set ligger. 

Tips 
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Nya medlemmar 
som hälsas välkomna 
 

Ann Lundkvist 
Kölnagatan 5 
724 81 Västerås 
021-137715 
 

Frida Lindholm 
Västerbyvägen 5 
733 73 Ransta 
0224-20311 
 

Peter Falck 
Vinggatan 3 B 
723 48 Västerås 
021-804185 
 

Lars & Kerstin Nilsson 
Gaffelgatan 8 
724 76 Västerås 
021-301102 
 

Anita Källqvist 
Rudbecksgatan 11 A  Nb 
722 16 Västerås 
021-130496 
 

Barbro Gustafsson 
Blomstergatan 22 
722 25 Västerås 
021-333445 
 

Mohamed Lakhsasi 
Odens väg 3 
723 55 Västerås 
021-20682 
 

Michael Persson 
Lokförargatan 66 
722 33 Västerås 
021-60857 
 

Bo & Gerd Nilsson 
Vagnslidergatan 5 
724 81 Västerås 
021-358765 
 

Karl Elworth 
Åsvägen 32 
730 60 Ramnäs 
0220-35133 
 

Barbro Gren 
Bellmansgatan 3 B 
722 22 Västerås 
021-4709500 

Plats År Antal poster 
Arboga rådhusrätt 1657-1903 4216 
Gamla Norbergs häradsrätt 1738-1899 6172 
Norrbo häradsrätt 1714-1928 6627 
Köpings rådhusrätt 1652-1900 3029 
Simtuna häradsrätt 1727-1887 6977 
Skinnskattebergs häradsrätt 1746-1906 4145 
Snevringe häradsrätt 1707-1900 11537 
Tuhundra häradsrätt 1707-1893 2059 
Vagnsbro häradsrätt 1770-1899 3819 
Våla häradsrätt 1746-1887 5160 
Västerås rådhusrätt 1630-1899 6255 
Västmanlands läns östra domsaga 1888-1900 3285 
Yttertjurbo häradsrätt 1774-1893 2994 
Övertjurbo häradsrätt 1739-1887 4531 
Tuhundra, Siende och Yttertjurbo 1894-1900 647 
Siende häradsrätt 1726-1893 3590 

Bouppteckningsregister 
Västmanlands län 

Nedanstående förteckning fick vi av Anna-Karin Westerlund, då hon 
besökte oss i våras. Registret finns på SVAR:s betalsida. 

Högtidligheter i Finland i september 
Per Id var den ende solda-

ten som avled efter bataljen 
i Vörå. Jag hade honom 
med i mitt stycke om kriget 
1808-09 i förra numret på 
sidan 11-12. 
 
Ulla Sköld 

Högtid vid den nya minnesstenen i Vörå, där man la ner blommor i gult 
och blått för att hedra Västmanlands regemente och soldaten Per Id. 

Till högtidligheterna i Oravais kom 8000 åskådare för att se 
finska och ryska soldater i tidstypiska uniformer. Utrikesminister 
Carl Bildt höll tal och la ner en krans från svenska regeringen. 
Ryssland representerades av militärattachén 
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Nu är den här! 
 

Begravda i Sverige 
 

Mer än 5.300.000 namn 
 

Begravda i Sverige innehåller 5.340.000 begravda på 2.250 kyrkogårdar. Till det materialet finns  
närmare 500 kartblad som har kopplats till de gravar som finns med på kartorna. 
 
Den nya skivan är tillsammans med Sveriges Dödbok 4 
ett ”måste” för varje släktforskare. 
 
Beställ direkt i: 
Rötterbokhandeln på www.genealogi.se. 
Pris för icke medlemmar 595 kr - medlemspris 495 kr. 
Frakt och expeditionsavgift tillkommer. 
Leverans i vecka 51. 
 
Sveriges Släktforskarförbund 
Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna 
Tel 08-440 75 50 Fax 08-695 08 24 
Epost info@genealogi.se 

 



24 Arosiana 2008-3 Västerås Släktforskarklubb 

 
 

Avsändare: 
Västerås Släktforskarklubb 
c/o Sven Olby 
Ragnaröksgatan 12 
723 55 Västerås 

Program 
Västerås historia sedd genom kartor, notiser och foton. 
Torsdag 5 februari kl. 18 i Kyrkbacksgården. 
Karl Axel Jacobsson berättar utifrån den utställning han hade i Hörsalen på Stadsbiblioteket i 
somras med rubriken: En titt i backspegeln. 
Anmälan senast 20/1 till Sven Olby tel. 021-204 94 eller e-post: sven.olby@telia.com 
 
Släktforskningens dag 
Lördag den 21 mars kl. 10-16 i släktforskarrummet på Stadsbiblioteket. 
Vi har öppet hus och hjälper nya och gamla släktforskare leta efter sina rötter. 
Eventuella föredrag i Hörsalen meddelas i nästa nummer av tidningen. 
Ingen föranmälan. 
 
Kallelse till Årsmöte 
Torsdag den 26 mars kl. 18 i Kyrkbacksgården, Wallinsalen. 
Sedvanliga förhandlingar. Dagordning kommer i nästa nummer av tidningen. 
Anna Lena Hultman från Sveriges Släktforskarförbund kommer och informerar hur man fors-
kar efter utvandrade svenskar. 
Anmälan senast 20/3 till Karin Jyrell tel. 021-84 15 88 eller e-post: karin.jyrell@tele2.se 
 
Arkiv Digital och AD Online 
Onsdag 22 april kl. 18 i Hörsalen på Stadsbiblioteket. 
Gabriel Wallgren kommer och informerar om företaget Arkiv Digital, som digitalfotograferar 
kyrkböcker och andra arkivalier i färg. Bilderna finns på Internet mot en abonnemangsavgift. 
Man tar 500.000 bilder per månad och beräknas vara klara med Västmanland under våren. 
Besök hemsidan www.arkivdigital.se, klicka på ”Exempel” och se vilken god läsbarhet som 
bilderna har. 
Ingen föranmälan. 
 
Problemlösarkväll 
I maj i Kyrkbacksgården. Tid anges i nästa tidning. 
Kvällen börjar med att Birgitta Larhm från för-
bundsstyrelsen, och Avesta, informerar om vad som 
hänt i Sveriges Släktforskarförbund sedan riksstäm-
man i Malmö. 
Därefter dricker vi kaffe/te och avslutar kvällen med 
att gemensamt försöka lösa släktforskarknutar. 
 
 

Välkommen! 

FÖRENINGSBREV   B 

SVERIGE 
 
 
 
 
 
 
PORTO BETALT 

Jourhavande släktforskare 
 
Onsdagarna 21/1, 18/2 och 22/4 kom-
mer det att finnas en eller flera hjälpan-
de händer i släktforskarrummet mellan 
kl. 16 och 19. 
Personerna brukar ha grå västar på sig, 
och det är bara att gå fram och be om 
hjälp. 


