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Ordförandens spalt
av Lars-Göran Nilsson
Hej alla släktforskningskollegor.
Pandemin fortsätter att ställa till det för oss. Vi vågar fortfarande inte ha några fysiska möten eftersom
vi sätter säkerheten främst. Det senaste året har inneburit att vi alla har blivit tvungna att forska i våra
kammare och inte har kunnat träffas.
Vi har dock den stora fördelen att bygga vår släktforskning med datorhjälp och våra faddrar är hela
tiden beredda att ställa upp och lösa de problem som
kan dyka upp. Dessutom genomför DIS ett flertal
digitala kurser i olika ämnen.
Den ökande vaccinationen kommer som en befrielse. Vi hoppas att smittan kan bromsas upp under

sommaren. Vi planerar följaktligen för att kunna
träffas fysiskt både i Västerås och i Örebro. Vi har
bokat våra kurslokaler under hela hösten så vi är väl
förberedda. Vi kommer att närmare hösten kunna ge
besked om vi vågar träffas och under vilka villkor vi
kan hålla våra träffar.
Vi ser med tillförsikt fram mot en härlig sommar.
Många av oss har redan fått en eller två doser och
har möjligheter att träffa anhöriga på ett mer normalt sätt.
Jag önskar er alla en riktigt härlig sommar och att
vi till hösten kan träffas igen och diskutera våra
släktforskningsfrågor.

Nicklas Vulcan
Ny suppleant i styrelsen för Dis-Bergslagen
Jag har hållit på med släktforskning i 25-26 år. Det
började med att jag fick en släktlängd över min farfar. När jag gick igenom den såg jag att det var mycket som behövde justeras. Det började klia i utredargenen!
Med min bakgrund som jurist och utredare har jag
ett visst sätt att arbeta. Nu jobbar jag mycket med
ägarlängder / boendelängder. Ett litet torp från 1700talet kan innehålla så många berättelser! Fastigheter
kan vara en bra utgångspunkt att närma sig en släkt
eller en person.
Jag har inte gått några kurser utan provat mig fram.
Jag har också läst mycket. Nu har jag ett stort bibliotek med släktforskningslitteratur. Det är samlaren i
mig – jag är förbundsordförande i den åttioåriga föreningen Samlarförbundet Nordstjärnan.
För mig hänger släktforskning och samlande ihop.
Som samlare skaffar man sig ofta material som är
intressant för släktforskning. Som släktforskare har
man ofta samlat på sig en hel del saker, som dagböcker, minnessaker. Man samlar på sin släkt, sin
historia.
Jag hoppas att jag kan bidra med mycket till DisBergslagen. Än så länge är jag ju på lära-stadiet, att
lära mig hur föreningen fungerar.

Ålder: 64 år
Yrke: pensionär med eget företag som gör släktutredningar
Familj: fru och två tonårsbarn på väg ut
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Kraftkarl med kamera och trombon
Karl Emil Falks historia, sammanställd, tolkad och nedskriven
av Lasse Ericsson
Karl Emil (jag tror att han kallades Emil men jag
väljer att kalla honom för båda namnen) föddes 4
november 1867 av Carolina Lindström från Guldsmedshyttan. Han föddes som det då hette ”oäkta”
d.v.s. utanför äktenskapet, hans far är okänd. Men
när Carolina var gravid med honom bodde och jobbade hon som piga hos brukspatron Christian Wilhelm Emil Flor på Haddebo bruk söder om Örebro.
Det var där hon blev gravid men när det var dags att
föda flyttade hon tillfälligt hem till Guldsmedshyttan.
När hon fött Karl Emil åkte hon och sonen tillbaka
till Haddebo och hon jobbade där ett år till. Var det
brukspatronen som var far till barnet? Det var ju
ganska vanligt att pigor fick barn med sina herremän
på godsen.

gruva och familjen flyttade dit. Karl Emil konfirmerades 1883.
Karl Emil fick också, lite senare, jobb i gruvan i
Stripa. Han och Johannes jobbade flera år som gruvarbetare. Karl Emil träffade i Stripa sin blivande
hustru, Emma Christina Holm, som var två år yngre
än han. 28 mars 1891 gifte de sig i Guldsmedshyttan
och drygt 3 månader senare fick de sitt första barn,
en son, Emil Marino. Mitt uppe i allt detta med giftermål och barn avled Karl Emils mor Carolina. Hon
dog i Stripa 28 april, 46 år gammal. Bara två dagar
innan Marino föddes begravdes hon, den 7 juli. Den
9 juli kom Marino till världen. Drygt ett år senare, 4
september 1892, fick Karl Emil och Emma sin första
dotter, Marta Emilia. Barnen kom tätt efter
varandra. Redan 19 mars 1894 födde Emma deras
andra dotter, Alfhild Kristina.

I början av november 1868 flyttade de hem till
Guldsmedshyttan, till Carolinas mor och far, där de
var inneboende till i oktober 1873. Under den tiden
hade Carolina träffat en man, Johannes Jonasson
Falk, f.d. fältjägare som kom ifrån Vegerbol, Värmskog borta i Värmland. Medan de bodde hos Jan
Fredrik Lindström och Anna Stina Ersdotter födde
Carolina sitt andra barn Anna Olivia, den 14 mars
1873. Även hon står som ”oäkta” i födelseboken men
det kan vara Johannes Falk som är hennes far. Carolina och Johannes gifter sig 12 december, dagen före
Lucia, samma år, efter att hon flyttat samman med
Johannes i oktober.

2 juni 1895 föddes deras andra son men det var inte
så bra med honom, redan efter två veckor avled han i
en magsjukdom. Pojken hann inte döpas och inte ens
få ett namn. Det måste varit en stor sorg för Karl
Emil och Emma men redan efter ett år, 21 juli 1896,
fick de en son igen. Jonas döptes han till. Men på
hösten blev han sjuk i en ”mag- och bröståkomma”
och även han dog, i början av november. Nu måste
föräldrarna varit utom sig av sorg efter att mist två
barn i så tidig ålder. De hade inte ens lämnat spädbarnsåldern. En, ja två, stora förluster både för
Emma och Karl Emil. Men de kom över sorgen och
redan året därpå, den 12 augusti föddes Klara, deras
tredje dotter. Klara var ett ”klent” barn men hon var i
alla fall fysiskt frisk.

Familjen bodde vid Silververket på Guldsmedshyttans ägor fram till i slutet på november 1876. Men
någon gång under 1875, på våren eller sommaren
åkte de upp till Nederkalix i Norrbotten. Varför de
var där vet jag ej men Carolinas tredje barn, sonen
Johan Arvid, föddes i Nederkalix 9 juli. Kanske var
de uppe på besök hos någon bekant? Räknade
kanske fel, trodde att de skulle vara hemma i tid, på
när han skulle födas och inte hann åka hem innan. I
alla fall bodde de kvar vid Silververket men på senhösten, närmare bestämt 20 november 1876, flyttade
familjen till Bångbro i Ljusnarsbergs socken.
(Karl Emil fick fem halvsyskon till. Herman f. 29
augusti 1877, Agnes Lovisa f. 3 oktober 1878, Lavinia
f. 15 augusti 1881, Sigfrid f. 12 juni 1885 och Anny
Carolina f. 12 april 1888.)

Flögfors kraftverk 1898
Några månader efter att Klara kommit till världen, i
november 1897 blev Karl Emil erbjuden arbete på
Flögfors kraftstation. Stripa gruva behövde mer kraft
för att pumpa vatten ur gruvan och hade under några
år projekterat och byggt vattenkraftverket vid deras
”fallrättighet” i Arbogaån. Karl Emil och Emma tog

I Bångbro bodde de i tre och ett halvt år. I början av
sommaren, 9 juni 1880, flyttade familjen till Nedre
Rösjötorp, Gränshyttan. Johannes och hans hustru
blev torpare men endast i drygt ett år, för i oktober
1881 fick Johannes jobb som gruvarbetare i Stripa
4

efter honom), några höns och dessutom odlade han
bin. Hade flera bikupor. Han tog även fram sina
kycklingar själv i en egen äggkläckningsmaskin.

barnen och flyttade till Flögfors den 25 november
1897 och Karl Emil började arbeta som maskinist på
kraftverket. Att vara maskinist var ett arbete med
hög status på den tiden och han fick efter några år
befordring och blev ”övermaskinist”, vilket i det
närmaste kan likställas med bas på kraftstationen.

Han var väldigt intresserad av tekniska saker. Ska
även ha byggt en egen radiomottagare, vilket roade
hans båda yngsta söner Ingemar och Gert. Fotografering var en annan stor ”hobby” för Karl Emil. Han
tog många foton, som fortfarande finns bevarade.
Både på sin familj, sina barn och barnbarn men även
många andra bilder på miljöer i hans närhet. Han
framkallade även sina bilder själv i ett eget mörkrum. Han ägde en Skioptikonapparat som är ett sorts
projektor för genomskinliga bilder, föregångare till
diaprojektorn.

Efter knappt ett år i Flögfors kom det ännu en son,
Karl Erik, född 25 oktober 1898. Karl Erik blev krasslig under vinter 1898/99 och 9 februari avled han
bara drygt 3 månader gammal. Vad han dog av finns
inte antecknat någonstans. Det hade ”gått troll” i sönerna, efter att Marino föddes 1891 hade inte någon
av deras söner levt mer än max 4 månader. Emma
och Karl Emil sörjde sina söner, det kan man säkert
förstå, men de hade ju i alla fall en son Marino och
tre flickor att glädjas åt. Året därpå, närmare bestämt
26 oktober föddes deras fjärde dotter, Sara Ingeborg.
Nu fick Emma glädjas åt en dotter till och Karl Emil
var nog lycklig han också. Nästan två år efter Ingeborg födde Emma ytterligare en son, Karl Martin,
som såg ut att vara frisk. En lycka för Karl Emil att få
en till son till slut. Men glädjen varade inte så länge
för honom. På försommaren 1904 insjuknade Emma,
hans älskade hustru, i lungsot. Den 6 juli avled hon,
knappt 35 år gammal. Karl Emil tog sig vidare i livet
med sex barn och försörjde dem med sitt arbete på
kraftverket.

Flögfors 1930—Gert Falk vallar Karl Emils kor
Karl Emil var konstnärligt lagd. Utöver fotograferandet, som ju också är en konst i sig, målade han
tavlor och skrev, både vers och prosa. Hans stil var
av den nationalromantiska stilen som var vanlig runt
sekelskiftet 1900. Bl.a. kan jag nämna den dikt han
skrev till invigningen av Vasselhyttans Bygdegård 26
oktober 1922, där han även varit väldigt engagerad i
bildandet av hembygdsföreningen samt deras ordförande och uppförandet av bygdegården.

Som om det inte vore nog att hans Emma gick bort
så ung och lämnade honom med deras sex barn, så
blev hans sista son Karl Martin sjuk på vintern 1908
och han avled 27 december, dagen efter julhelgen.
Hans död orsakades av ”tuberkulos i hjärnan” som
det står i dödsnotisen.
Man kan tänka sig vilken oerhörd sorg det måste
varit. Han hade nu fem barn av sina nio i livet. Inte
lätt att leva med det men han tragglade vidare i livet
och fostrade barnen själv. Men under året 1922, när
hans nu vuxna barn flyttat hemifrån och han blev
ensam, hade han träffat en kvinna, Gerda Maria Andersson. De slog till och gifte sig det året i alla fall, 17
november gick de till prästen. Karl Emil hade en
hustru igen. Gerda gav Karl Emil två söner, Ingemar
som föddes 5 september 1923 och Gert som kom till
världen 22 juni 1925.

Karl Emil var även musikalisk. Han ägde flera instrument bl.a. två fioler och en klarinett. På en bild
kan man även se att han spelade trombon.
Han var väldigt engagerad i politiska frågor, satt
bl.a. i Kommunalfullmäktige och Kommunnämnden.
Han var aktiv för kvinnlig rösträtt och var medlem i
Nykterhetsrörelsen. Under 1910-talet var han med
och bildade Nykterhetslogen Stjärnbaneret i Vasselhyttan. Var dess ordförande och företrädare i många
år.

En man med många intressen

Min moster Harriet berättade en gång att Karl Emil
var en snäll och väldigt bestämd morfar:

Under sitt liv i Flögfors hade Karl Emil en del husdjur, bl.a. kor (tre stycken upptas i bouppteckningen
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”Vi var ju i Vasselhyttan varje sommar när jag var
barn och bodde där mest hos morfar och hans fru
Gerda, som inte var så omtyckt av morfars dåvarande barn. Han fick ju två pojkar tillsammans med
henne, Ingemar och Gert.

På sommaren 1935 var Karl Emil på besök, med ett
av sina barnbarn Kalle Ahlström, vid Nedre Rösjötorp. Han fotograferade där, fast torpet där han
bott i drygt ett år 1880–81 var ganska förfallet. Han
lät även Martin ta ett foto på honom där uppe. Enligt
Kalle så hade Karl Emil berättat att ”här var han född
och uppväxt”. Men vi vet ju att så inte var fallet, han
bodde där 1880–81 i en ålder av cirka 13 år. Minnet
var väl kanske inte så bra hos Karl Emil då, han var
vid tidpunkten cirka 67 år.

Morfar var bas på kraftstationen och vi fick hälsa
på honom där. Han hade nog hand om en del inom
styrelsen för Vasselhyttans by, var ofta på möten.
Han hade också en hel del bikupor och en ko i ladugården och stora potatisland som vi barn fick rensa
på sommaren. Vi fick en liten slant när vi skulle åka
hem.

Karl Emil Falk avled i Flögfors 9 februari 1938, han
blev 70 år, 3 månader och 5 dagar.

Han var snäll, han kom och hälsade på oss en
gång när vi bodde på Östermalm och jag var sjuk
och han hade med sig 18 stycken chokladbitar till
mig, det glömmer jag aldrig. Morfar spelade fiol
och hade ett eget mörkrum där han framkallade
alla kort själv. Han var en flitig fotograf.”

Dödsorsak: Tarmkräfta (tarmcancer)

Lungtuberkulos
”Tuberkulos (TB) är en smittsam sjukdom som smittar via luften
och vanligtvis drabbar lungorna. TB orsakas av bakterien mycobacterium tuberculosis. Om en tuberkulosinfektion inte behandlas snarast kan bakterien föras vidare genom blodomloppet och
infektera andra organ och vävnader i kroppen. Ibland lyckas
bakterien få fäste i de membran som omger hjärnan och ryggmärgen (hjärnhinnorna). Om hjärnhinnorna infekteras kan det
leda till ett livshotande tillstånd som kallas tuberkulös meningit.
Tuberkulös meningit kallas även för tuberkulös hjärnhinneinflammation.”
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Pigan Anna Lisa Gustafsdotter Brelin
av Åke Sjödin
Den 14 mars 1819 föddes Anna Lisa i Ytterlännäs,
Västernorrland. Föräldrar är Gustaf Gustafsson
Brelin (han kom från Bredbyn, troligtvis är namnet
taget efter byn som ligger i närheten av
Örnsköldsvik) och Anna Margareta Jakobsdotter
från Nordmaling. Faddrar var bland annat brukspatron Isac Efraim Clason på Bollsta Bruk med
hustru.
Isac Efraim Clason härstammade från en vallonsläkt Farke som verkade i Forsmark. På 1700-talet
tog de sig namnet Clason. De kom att tillhöra den
så kallade ”Skeppsbroadeln” i Stockholm. Vid den
här tiden var en gren bruksägare i Furudal vid Oresjön i Dalarna, en annan i Ångermanland.

Thure Gustaf

En annan Clason är arkitekt Isak Gustaf Clason
född 1856 som bland mycket annat ritade några
hus som väcker uppmärksamhet i Ängelsberg. Isak
Gustaf tillhörde den så kallade Furudalsgrenen.

Den 18 augusti 1847 föder Anna Lisa en son som
hon döper till Carl Gustaf och som skulle bli min farfars far. Åtta månader senare gifter hon sig med soldaten Per Djerf i Dal och får ytterligare fem barn.
Gustaf Thure lämnar Gålsjö hösten 1847 och flyttar
så småningom till Norrbotten. Han gifter sig för
första gången 1853. I sina första två äktenskap får
han elva barn.
När Carl Gustaf är i 20-årsåldern kallar han sig
Classon.
Det var på grund av att han tog namnet Classon
som jag kom till hypotesen att någon av Isac Efraims
söner kunde vara fadern.
I min senaste test, Big Y-700 visar att släktskapet
mellan Isac Efraims sonson son och mig finns runt
200 år. Den haplogrupp han och jag har heter
BY32361. Att Thure Gustaf är min farfars farfar kan
jag inte säga men han var på herrgården vid lämplig
tidpunkt. Var det inte han så borde det vara någon av
hans bröder.

Utaklev i Ängelsberg

När Anna Lisa var i 19-årsåldern år 1838 fick hon
tjänst som piga på herrgården i Gålsjö där Isac
Efraims dotter Catharina Johanna var gift med inspektorn på Gålsjö Bruk.
En av Isacs söner, Thure Gustaf, fick hösten 1846
tjänst som bokhållare på Gålsjö bruk. Thure Gustaf
hamnar i Norrbotten, där han mestadels arbetar för
Gällivare-verken. Han gifter sig och får tio barn.
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Skall jag testa mitt DNA? Del 3
av Åke Sjödin

Mitt förslag är om du kommit till slutsatsen att
det är intressant med en autosomal test (där du
kan se träffar inom 4-5 generationer) att göra den
hos Family-TreeDNA. Om du sedan önskar kan du
föra över dina data till MyHeritageDNA och
GEDmatch för ytterligare matchningar. Vill du
sedan gå vidare och testa Y-DNA (om du är man)
och mtDNA (man eller kvinna) så finns ditt prov
redan hos FamilyTreeDNA

Det har gått några år sedan jag skrev mina artiklar
om DNA i Disponibelt (Disponibelt nr 1, 2015 och
Disponibelt nr 1, 2016). Tidningarna finns på DisBergslagens hemsida.
Det som skett är att testföretag har tillkommit och
antalet testade har mångdubblats. På Family Finder
(den autosomala testen) hade jag i början av 2016
cirka 600 matcher och nu har jag strax över 5 000
stycken. Var skall man testa sig beror mycket på var
man söker sina släktingar.

Några böcker av Peter Sjölund som finns på Rötterbokhandel (du har rabatt som medlem i DisBergslagen):

En möjlighet är att föra över sina testdata från ett
företag till ett annat. LivingDNA känner jag inte till.
Det man får tänka på är att bolagen använder olika
”testchip” så det försvinner en del matchningar. FamilyTreeDNA och MyHeritageDNA gör sina analyser
på samma labb (Family-TreeDNA) så där är det inga
problem.

Om ni har läst mina tidigare artiklar så hade jag
då gjort en Y-DNA67 test som visade att Tomas och
jag sannolikt tillhörde samma haplogrupp.
Jag fortsatte dock och gjorde en BigY700 test på
Tomas och mig. Denna test visade att Tomas och
jag sannolikt hade en gemensam anfader inom 200
år. Så min hypotes nu är att Tomas farfars far är
min farfars farfar. Det går troligtvis inte att på något vis bekräfta detta.
Den haplogrupp Tomas och jag är BY32361. Bilden nedan visar denna haplogrupps ursprung.
Frågan som jag ställde i min första artikel om varför skall man göra en DNA-test var:
- Du vill få ett släktskap bekräftat
- Du tycker att det är spännande att se vilka du
delar DNA med
- Du vill se vilket ursprung du har 10-50 generationer tillbaka (mtDNA och Y-DNA, finns hos FamilyTreeDNA)
- Du vill bidra med DNA-data till den forskning
som bedrivs.
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Autosomalt DNA
Med detta kan du hitta nu levande släktingar
(upp till 5-10-männingar) via alla grenar i ditt
anträd.
Y-DNA och mtDNA
Här får du reda få på två saker. Dels hittar du
andra testade personer som är släkt med din raka
fädernelinje respektive din raka möderne-linje.. Du
får reda på hur din rakt uppstigande fädernelinje
respektive mödernelinje migrerat från Afrika för
100 000 år sedan till dit där du finns idag.
Endast män kan testa Y-DNA då kvinnor saknar
den s.k. Y-kromosomen. Både kvinnor och män bär
på mtDNA vilket betyder att både män och kvinnor
kan testa sig.
————————————————————————Nedan från Peter Sjölunds hemsida
Förstoring av den röda kvadraten på föregående bild

https://petersjolund.se

Big Y-700 utforskar två olika typer av genetiska
markörer: STR för yngre anor och SNP för äldre
anor.

En haplogrupp är en gren eller kvist på det
stora världsomspännande släktträdet för alla
människor.

STR är korta upprepade delar av DNA som kan
ha stor variation mellan generationer, vilket gör
dem bra för att identifiera genetiska förhållanden
under de senaste tio generationerna. Big Y-700testar 700 STR (därav namnet på testet!).

En lite mer vetenskaplig definition är att en
haplogrupp är benämningen på en grupp av människor som alla delar en gemensam anfader/
anmoder och som alla har ärvt en särskild mutation från honom eller henne.

SNP:er är enstaka förändringar i DNA:et, och
många gånger förändras de långsamt (under
tusentals år), så de pekar på dina fädernas
förfäders ursprung och förflyttningar Det finns
dock många SNP som kan ha förändrats under
senare generationer, men som bara inte har
upptäckts än.

En man tillhör två haplogrupper, en för sitt YDNA (som ärvs från den raka fädernelinjen) och en
för sitt mitokondrie-DNA (som ärvs från den raka
mödernelinjen).
En kvinna tillhör bara en haplogrupp, via sitt
mitokondrie-DNA.

Efterlysning
Nya styrelsemedlemmar
Hör gärna av dig till vår ordförande (lars.goran.nilsson@dis-bergslagen.se) om du är intresserad av att vara med
i vår styrelse eller om du känner någon som är intresserad. Du behöver inte bo i Västerås då vi kan ha digitala
träffar.
Bidrag till vår tidning Disponibelt
Vi hoppas att du som medlem vill bidra till innehållet i Disponibelt.
Skicka ditt bidrag till elsmarie.stromberg@dis-bergslagen.se
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Medlemsstatistik
2021-05-31

Centralort

Antal DisBergslagen

Antal
endast
DIS

Västerås

344

79

Örebro län utom Karlskoga

258

202

Dalarnas län

209

180

Värmlands län

143

261

Eskilstuna

119

135

KAK

93

45

Karlskoga, Kristinehamn,
Filipstad

62

71

Uppsala

37

0

Sala

36

19

Fagersta

22

7

Enköping

19

0

8

0

111

0

4

0

SUMMA

1465

999

Totalt antal medlemmar

2464

Katrineholm
Övriga regioner
Utlandet

Familjemedlemmar i Dis-B

30

Fördelning mellan
män och kvinnor:
Antal

Andel %

Kvinnor

549

37,5

Män

916

62,5

1465

100

Summa

7

Medlemsträffar i Västerås
(i nuläget är dessa träffar inställda)
Följande datum är inbokade på tisdagar kl 17-20 om läget förändras: 7 september, 21 september, 5 oktober, 19
oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Lysgränd 1, Västerås
Läs vad som händer på vår hemsida!

Tematräffar
Eventuella tematräffar i vårt område kommer att finnas på vår hemsida
www.dis-bergslagen.se

Kom ihåg adressändring samt ändring av mailadress!
Efter varje utskick av Disponibelt kommer ett antal exemplar i retur med adressaten okänd.
V.v. gå in på DIS hemsida och kontrollera att dina uppgifter är korrekta.
https://www.dis.se . Därefter väljer du Bli medlem: Längst ner på sidan finns Självservice
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Nya medlemmar
sedan föregående nummer

Medl nr Namn

Postadress

Medl nr Namn

Postadress

21093

Lena Hildeman

Fagersta

59892

Ove Hult

Västerås

30890

Karl-Eric Skoging

Hägersten

59901

Jennifer Nilsson

Karlskoga

59754

Lena Öhrn Dölhed

Malung

59904

Stefan Löfgren

Västerås

59761

Ann-Catrine Bengtsson

Kumla

59911

Gerd Carlsson

Åsbro

59773

Björn Larsson

Eskilstuna

59919

Olov Burtus

Borlänge

59777

Carina Norling

Västerås

59926

Lennart Fargve

Norberg

59786

Eva Wassén Eriksson

Åmål

59932

Maritha Karlsson

Aspabruk

59787

Margareta Israelsson

Västerås

59946

Ulf Gustafsson

Lillkyrka

59788

Roine Jönsson

Hedemora

59991

Urban Andersson

Karlstad

59796

Ann Christine Eriksson

Örebro

60017

Maria Jönsson

Sysslebäck

59801

Göran Barthelson

Örebro

60036

Gerd Karlsson

Borlänge

59810

Margareta Åberg

Falun

60051

Claes-Mikael Olsson

Eskilstuna

59814

Carina Wilhelmsson

Säffle

60069

Eva-Britt Eld

Karlstad

59816

Andreas Fransholm

Eskilstuna

60076

Eva-Jeanette Sjars

Borlänge

59824

Erik Edgren

Skoghall

60078

Dan Sjöstedt

Karlstad

59828

Lars-Erik Bengtsson

Köping

60080

Hans Gustafsson

Strängnäs

59832

Torsten Ek

Leksand

60087

Lars Kjellgren

Mora

59849

Margareta Lindberg

Bograngen

60094

Olof Heyman

Västerås

59880

Annika Hallander

Lindesberg

60099

Emelie Hermansson

Askersund

59882

Johanna Nilsson

Västerås

60103

Anita Carlsson

Askersund

59888

Monica Christiansson

Örebro

60125

Åke Lundin

Skogstorp

59891

Ingegerd Wahlsten

Västerås

I höst är det äntligen dags – den 11–12 september hålls
den första digitala mässan i Släktforskardagarnas historia
och värdföreningen GöteborgsRegionens Släktforskare
har fullt sjå med att planera evenemanget.
Huvudtemat för årets släktforskardagar är ”Bygga
Broar: DNA, Migration, Göteborg 400 år, Språk.
Läs mer på på arrangemangets webbsida: sfd2021.se
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Dis-Bergslagens höstmöte kommer att äga rum digitalt

söndagen den 21 november 2021 kl. 18.00
Vid höstmötet ska följande punkter behandlas:
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

2.

Val av två personer, tillika rösträknare, att
jämte ordförande justera protokollet

3.

Fråga om mötet är behörigen utlyst

4.

Fastställande av föredragningslista

5.

Styrelsens förslag till medlemsavgifter

6.

Styrelsens förslag till budget för 2021

7.

Övriga ärenden

På grund av Corona-pandemin hålls höstmötet digitalt via Zoom, och medlemmarna kommer i god tid
inför mötet att få instruktioner om hur man anmäler
sig, ansluter samt hur man ställer frågor, röstar mm.
Observera att anmälan om deltagande krävs.
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