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Ordföranden har ordet
I skrivande stund är jag på väg hem från Borås och släktforskardagarna. Det har

varit ett par intensiva dagar med många nya intryck och möten med intressanta kol-
legor.

Själva årsstämman på fredag eftermiddag genomfördes på ett professionellt sätt
under ledning av kommunfullmäktiges ordförande, Per Olof Höög. Det blev en
längre diskussion om ett förslag att återgå till namn och inte signatur i nättidningen
Rötters anbytarforum. Efter votering beslutade stämman att namnet ska stå, såvida
vederbörande inte vill annorlunda. Den efterföljande buffén, som Släktforskarför-
bundet normalt bjuder på ersattes av en generös kommun med en trerättersmiddag
med underhållning. Vi får se om detta sätter ribban för kommande släktforskarda-
gar.

På lördagen öppnade mässan. Jag hade markerat tre föreläsningar som jag ville
lyssna på, Anna-Lena Hultman om Gårds- och bygdeforskning, Släktforskning i Fin-
land och Släktforskning i Tyskland. Jag hade lyckats förköpa biljett till en av föreläsningarna så jag fick köa
på de andra två för att komma in. Det blev lite mindre tid att strosa omkring bland montrarna men det gjorde
faktiskt inte så mycket. Anna-Lena  berättade om de källor som är bäst när det gäller gårdsforskning och inte
helt överraskande är det lagfartshandlingar. Föreläsningen illustrerades av talrika exempel på källor och kopp-
lingar dem emellan. Att släktforska i Finland behöver inte avskräcka någon eftersom språket i huvuddelen av
källorna är svenska långt in på 1880-talet. 

I Tyskland är det en annan femma. Kyrkböcker (på tyska) finns, till och med tidigare än i Sverige. Problemet
är att hitta dem, eftersom de kan förvaras i helt andra delstater. På söndagen lyckades jag komma in på Niklas
Herzmans information om nyheter i Arkiv Digital och det var som vanligt intressant. Man upphör aldrig att
förvånas över med vilken påhittighet AD utvecklar sina tjänster. 

Under de senaste åren har Västerbergslagens släktforskare arrangerat verksamheter även under sommaren.
Deltagande i Släktforskarveckan i Dalarna är helt klart en succè! Närmare 60 besökare från stora delar av lan-
det vittnar om ett stort intresse för anor från våra trakter. Vi har som föreningen även visat oss på loppmark-
naden vid Gammelgården. Erfarenheterna talar för att detta är ett effektivt sätt att få kontakt med människor,
intresserade av släktforskning. I anslutning till Dan Anderssonveckan ordnade vi ett Öppet hus, där man kunde
ägna sig åt Dan Anderssons släkt, eller någon annan släkt, till exempel sin egen. I samband med Rävåla mark-
nad, Sunnansjödagen och Gräsbergsdagen har vi också funnits med i bilden och lyckats värva medlemmar
till ett par av höstens studiecirklar.

För mig personligen har tillvaron ändrats radikalt. Första veckan i juli flyttade jag till Vendelsö, söder om
Stockholm. Försäljningen av huset i Gräsberg gick bra och nu håller jag på att etablera mig i min nya miljö.
Jag har anmält mig till en fördjupningskurs i släktforskning på Senioruniversitetet och hoppas få igång studie-
cirklar i PRO avdelningen här i Haninge, naturligtvis i ABF:s regi. Det finns mycket att göra.

Naturligtvis går det inte att sitta kvar i styrelsen för VBS när jag bor 24  mil därifrån. Jag har blivit övertalad
att sitta kvar till årsmötet 2020, och jag är övertygad om att valberedningen hittar en lämplig kandidat men
jag hoppas också att ni alla medlemmar hjälper till med att nominera kandidater. Att delta i styrelsearbetet i
en så lättarbetad förening som VBS är stimulerande och roligt. Medlemmarna i styrelsen besitter en bred kom-
petens. Vi har fina lokaler och hjälpmedel och intresset för släktforskning växer.

Jan-Henrik



I Bergmästarns Kretsar Del XI 
Händelser och miljöer i ett bergslag år 1757

Av Bengt Nordstedt

Stegresare Karl-Axel Hagel 

får intressant uppdrag

Det togs en nybyggd och upp-
märksammad masugn i bruk i trak-
ten under år 1757. Det var
Grängshammars bruk, som hade
investerat stort, både framtids- och
nyhetsmässigt. Byggnadsplatsen
var Bråfall. En redan flerhundraå-
rig hyttplats, avsides beläget, men
med utmärkt vattenfall som styrt
lokaliseringen. Därtill gruvor och
kolskog inpå knuten, som genom
tiderna gjort platsen attraktiv för
masugnsdrift.

Modern och effektiv masugn

Planerna på att ersätta den nästan
uttjänta mulltimmermasugnen i
Bråfall började att dras upp för när-
mare två år sedan. Detta skedde vid
ett möte på Grängshammars bruk,
som ägarna till Grängshammar och
Bråfall, friherre Stjerneld och
krigsrådet Franc, hade inbjudit berg-
mästare Bergensköld och övermas-
mästare Rinman till. Värdarna var
ute efter att få insikter i hur man
skulle bygga en modern och effek-
tiv masugn, som i fortsättningen
kunde säkra Grängshammars be-
hov av tackjärn för deras stång-
järnstillverkning.

Sveriges främste specialist 

Det var Sven Rinman som var
huvudfiguren vid det här tillfället.
Han var Sveriges främste specialist
på teknik, metoder och utrustning
inom järnhanteringen och han
bodde sedan en kort tid nästgårds
på Schisshyttan.

Efter en grundlig diskussion om
framtida behov, produktionsteknik
och ekonomi närmade sig Rinman
kärnfrågan då han rullade ut en

konstruktionsritning
på konferensbordet.
Ritningen visade ett
nytt sätt att bygga
masugnar. 

Det var fråga om en
masugn helt byggd
av sten till skillnad
mot de vanliga mull-
timmermasugnarna,
som hade stensockel
i nedre delen och en
knuttimmerkonstruk-
tion som omslöt iso-
leringen i den övre.

Bråfall nummer tre

i Sverige

Stenmasugnar hade
visserligen tidigare
byggts i Sverige med
början på vallonbru-
ken, men här var det
fråga om en utveckling som Rin-
man gjort. De senaste åren hade det
uppförts två masugnar enligt den
här konstruktionen nämligen Ber-
kinge masugn vid Forsmark och
Hellefors masugn i Södermanland,
där man göt kanoner. Rinman
förordade starkt, att herrarna till
Grängshammar nu skulle uppföra
nummer tre i Sverige, vid Bråfall.

Mycket intressant alternativ

Ritningen granskades länge och i
detalj under det att Rinman visade
på fördelar och svarade på frågor.
Bruksägarnas intresse växte och de
tyckte detta var ett mycket intres-
sant alternativ och förtroendet för
Rinman var grundmurat.

Mötet avslutades med att Rinman
skulle återkomma med en specifi-
kation och en preliminär kostnadskal-
kyl. Bergmästarn lovade på fråga

att stegresare Karl-Axel Hagel,
med stöd av Rinman, skulle an-
svara som byggmästare om masugns-
bygget kom till stånd. Han hade
förberett Hagel tidigare.

Stegresaren ingick i masmästa-
reämbetet och därmed i det kvali-
tetssäkringssystem som Bergsko-
llegiet byggt upp genom legitimer-
ing av speciella yrkesutövare inom
bergsbruket. Stegresaren var ma-
sugnsbyggmästare och ingen
annan fick stå för ett masugns-
bygge, vilket medförde att det
fanns ett par stegresare inom varje
bergmästardistrikt. 

Stegresaren

Stegresaren hade vanligen en
bakgrund som masmästare. Berg-
mästare Bergensköld hade givit
Karl-Axel Hagel stegresarebrevet
på meriter som masmästare i

Mulltimmermasugn
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Roslagen, Finland och senast i
Björsjö. Stegresaren måste också
väl känna till egenskaperna hos
traktens vanligaste malmer och
bergarter. Vidare måste han kunna
avgöra grundförhållanden och hur
murar och masugnspipor skulle
uppföras samt kunna specificera
och kontrollera byggnadsmaterial
såsom sten, lera och byggnadsjärn.

Ansvarat för åtskilliga 

masugnsbyggen

Det här var inga större problem
för Karl-Axel Hagel, som nu vid
femtiotvå års ålder och med tio års
erfarenhet som stegresare ansvarat
för åtskilliga masugnsbyggen. Det
nya i den nu aktuella bilden var att
det var fråga om en stenmasugn av
ny konstruktion. Hans tidigare er-
farenhet var från mulltimmermasug-
nar, men han litade helt och hållet
på Rinmans kunskaper och utta-
lande och önskade att bråfallsmasug-
nen skulle bli av.

Det blev också så, för efter att
Sven Rinman överlämnat utlovade
specifikationer och kostnadskalkyl
till Grängshammars bruk, blev han

och Karl-Axel Hagel kal-
lade till bruket för planering
av bygget i Bråfall.

Det var bruksförvaltare
Patrik Lundmark som tog
emot Rinman och Hagel när
de anlände till brukskonto-
ret i Grängshammar. Lund-
mark hade uppdraget att
vara byggherrens ombud
och att ha totalansvaret för
masugnsbygget i Bråfall
och var därför angelägen
om att få en genomgång av
projektet.

Bruksägarna krävde kort

byggnadstid

Rinman inledde med att
konstatera, att det bara var
fråga om själva masugnen.
Vattendamm fanns sedan ti-
digare och vattenföringen var
känd. En viktig sak var att komma
igång tidigt med flera aktiviteter,
eftersom bruksägarna krävde kort
byggnadstid.

Den gamla mulltimmermasugnen
måste börja rivas så fort som den
pågående blåsningen var klar i bör-

jan av juni, så att Hagel kunde göra
en grundundersökning. Den gamla
ugnen vilade på en rustbädd av
timmer, men en stenmasugn måste
grundläggas på fast berg.

Den stege, eller vridbara mall, som
stegresaren tillverkade och reste upp
vid masugnsbyggets början gav, när
den vreds runt under murningsarbetet,
masugnspipan dess invändiga form.
Stegen, som givit stegresaren yrkesti-
teln, gick också att klättra i under arbetet.

Bergmästaren
Bergmästare omnämns redan under 1300-talet, men fick sin uppgift mer reglerad och indelad i bergmästar-

dömen i och med Bergskollegiets tillkomst i början av 1600-talet. Det har tidigare funnits tolv bergmästardö-
men eller distrikt, som under senare tid reviderats till två. Dessa är norra och södra distriktet med
bergmästarsäte i Luleå och Falun. Nu pågår övergång till ett distrikt för hela landet, varvid hela bergsstaten
blir lokaliserad till Umeå med en exklusiv bergmästare för Sverige.

Här följer en del av bergmästarens tidigare arbetsuppgifter och ansvarsområden :
• Bergmästaren innehar domarämbetet i bergstingsrätten.
• Har den högsta tekniska sakkunskapen inom sitt distrikt.
• Utför syn och undersökningsförrättning vid nyetablering eller nedläggning av gruva, hytta eller bruk

och handlägger bl a privilegier, mutsedlar, utmål och kartor.
• Ekonomiska utredningar vid beviljning av inteckningslån.
• Övervakning av kronoskogar som anslagits för bergsbruket.
• Ansvar för underlydande bergstjänstemän.
• Bevaka distrikt enligt bergsordningarna och följa bergsbrukets produktionsresultat och ekonomiska

utveckling.
• Årligen till Bergskollegium avge rapport (Bergsmästarrelation) under tio artiklar, beträffande tillståndet

inom distriktets bergslag. Forts i kommande nummer

Forts i kommande nummer
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Midvinternattens täcke av stjärnlyst snö

bredde sig gnistrande vitt över Vässmans sjö

med vita flikar bort över Hillen och Haggen

I rymden vandrade skyarnas skimrande tåg

Som en jättelik björn på sin snöbädd Sollen låg

därute mörk med rimfrost i yviga raggen

och holmarna sovo som björnmors lurviga ungar

Runtomkring stod höjdernas urbergsmur

höljd av skog, djup skog, bara fur vid fur -

Ingen glänta av åker och äng, inga hagar och dungar

Intet ljus, intet ljud -

en frusen jord i vinterns svepningsskrud.

Då flammar en eld på stranden, där forsen tumlar

ångande ut ur sjön och brusar och mumlar

En gnista i natten, som tändes i skogens bryn

och blir ett bål och växer och lågar mot skyn

Mörka skepnader tassa tyst däromkring

dunkla skuggor kring bålet i böljande ring

Klädda i hudar och skinn, med yxor av sten

De syssla, de slakta djur i det fladdrande sken

de glamma, de dricka blod ; ett flämtande ljus

Men allt så stilla, så tungt i den tysta natten -

allt sorlet dränks i det tonande brus

från forssens vältrande vatten -

Jätten i Torsberget långt uppåt Sunnansjö

vaknar ett tag att skåda det nattliga blot,

men somnar igen under ulliga luvan av snö,

när skenet i fåfäng kamp mot rök och sot

fördunklas och mattas och bålets sista brand

slocknar och falnar. Mörk står skogens rand

åter vid Vässmans vita ödsliga strand.  

Prolog vid invigningen av Ludvika stad
Författad av Karl-Erik Forsslund

Storgården är en roman av författaren Karl-Erik

Forsslund, utgiven år 1900. Gården som omnämns

är Storgården i Brunnsvik, och boken är en skild-

ring av Karl-Erik Forsslunds verkliga hem. Boken

har paralleller med Carl Larssons Ett hem, och

temat har också mycket gemensamt med ström-

ningar hos Selma Lagerlöf och Ellen Key.

Storgårdens bokstuga 1915.
Foto  Karl Erik Forsslund  från Ludvika hembygds-
förening.



Sekler skrida, tusen år

drar förbi, och åter tusen

Fäbodjäntan gnolande går

bland de låga gråa husen

högt i Halvars höjder blå

kujar klart ho-hå

Skogen står ej mer så mörk

sol i vida gröna täkter

Mellan furor, gran och björk

susa i ljusa morgonväkter

Tunakullorna går i vall

över bränder och fall

Forsen dånar, där han går

djupt i daln. I Vässmans vikar

fisken glimmande ringar slår

gädda, lax och stora sikar

Fiskargubbar ro i land

vid den öde strand

Svedja skog och röja mark

bygga stuga, stall och lider

Få väl stundom äta bark

bärga dock sin råg omsider

Bonden gör den öde strand

till ett bördigt land 

Skog ger villebråd, jord ger bröd

Sjön ger fisk kring näs och öar,

men en annan rikedom röd

fiskas och ur myr och sjöar:

malm som blästan gör till järn

bondens hjälp och värn   

Bonden blir bergsman – sekler går

Bergfrun öppnar sina salar

Liv och larm i tysta dalar

Eldar sprakar, släggor slå

Gruvor gapar – Bergfrun flyr

Konsten gnisslar och gnyr

Milrök stiger blå mot skyn

högt ur bergens djupa skogar

Röda lyser nere i byn

bergsmansgårdarnas loft och logar

Masugnslågor i luftig dans

slå kring sjön sin krans

Forsen tumlar och mumlar i ån

djupt i dalen, där björnar lunka

ännu i skogen, fast hamrarna dunka

dag och natt med dunder och dån

”pärlan” ligger i forsen fast

dammen som aldrig brast

Här skall malm bli stångjärn och stål

Hit från Gränges skogar vida

långa ringlande rader glida

hundrade foror med järn och kol

fram över Vässmans vita duk

till Lodvika Kronobruk

Bälgarna flåsa vid forsens brus

Hör kapellets klockor kalla 

Nya herrgårdars höga hus

resas, där vildskogens furor falla

Skogen blir park, och björnarna fly

Kyrkan trivs i sin by.

7



Hur väl jag minns gamla kyrkobyn med trevsamma gårdar i hagar och dungar
Jag ser väl än, hur hyttan slungar  sin eldkvast i höstkvällsmörker mot skyn
och hör som en högsång långt fjärran ifrån forsens och hamrarnas dån
Men åren rulla – blott några tiotal år och dock är allt förändrat och förbytt
som aldrig förr. Nu allt det gamla har flytt här ligger en annan värld än igår.

Förstummat är hamrarnas dunk och dån förstummad är forsen – gamla ån,
tyst och tung under broarnas valv hon porlar. Ett annat liv och larm än fordom sorlar
på breda gator, torg och esplanad. Den lilla kapellbyn har vuxit till stad.
Tre äldre systrar hälsar hon stolt och glad med klockklang och sång
och eldar som flamma på stranden som fordom en gång.

Så lycka till, du unga! Du står i din vår du haft din brytningstid, den var kort men svår,
karg och grå – dig föga trevnad den skänkte. Fylld av främlingar, hetsad av tidens ånga
jagad av jäktet på alla de många långa vägar som mötas här vid din fagra strand,
glömde du snart din barndoms vackra saga, tvangs du att rolöst vidare framåt jaga
hann du ej vila och minnas och stilla höra de röster ur jorden som viska städs i ditt öra.
Nu bidar din sommar. Den bättre, vad hitills brast! Må nordan vina i dalen bistert och vasst
en bygd, ett hem som du har ingen!  Så bliv den värdig – en pärla i syskonringen
av Dala städer, ett blomster i bygdernas krans som virats kring Vässmans spegel av bländande glans
ligg trygg mellan sjöar och höjder, väx vacker och sund och minns, att bönder och bergsmän murat din grund 
att bygden var din vagga och blånande berg dina höga märkliga mödrar med malm till märg!

Svarta famnade stränderna förr din vik. Nu strålar den, prydd med ett pärlband av tindrande ljus
Så lycka till en levnad verksam och rik i gamla glesnade skogars sagosus
vägar som knyta samman med starka band fjärran bygder, som här på din fagra strand
mötas när vågorna glittra i sommarsolsbrand, mötas när midvinternattens täcke av snö 
breder sig gnistrande vitt över Vässmans sjö.

Karl-Erik Forsslund

Ur Tidning för Falu län och stad torsdagen den 2 januari 1919

LUDVIKA 100 ÅR
2019

Jubileumspris 100 kronor på "vår" bok
om Gamla Ludvika av Elin Sidner-Olsson
som vi åter har i lager. Tidigare följetong i
Släktforskaren. Rikligt med bilder. 
Beställ genom Kicki Vinkler, se styrelsen.
Ev. porto tillkommer.
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Från Rörstrand till Rio
Porslinsarbetaren som emigrerade

En dokumentärbok av Anita Hammarstrand

”Vi voro 9 i familjen när vi reste bort. ” Så skrev Lars
Johan Eriksson under familjefotot strax innan han emigre-
rade till Brasilien. 

Innan de gav sig iväg arbetade han i Rörstrands porslins-
fabrik i tio år. I april 1891 lämnade han Sverige med fa-
miljen och flera arbetskamrater. De blev utlovade fri resa
och ett stycke bördig jord i det nya landet. Istället fick de
arbeta hårt på kaffeplantager och blev undernärda och fick
allehanda sjukdomar.

Det är en skakande berättelse som baseras på Lars Johans
egna dagboksanteckningar och tar sin början i Västervåla
i Västmanland 1880.

Lars Johan Eriksson är farfar till Anita Hammarstrands
mammas kusin.

Insänt av Ulla-Britta Ericsson

Efterlysning

Söker föräldrarna till Anna Persdotter, död 3/2 1850 i Silvberg 73 år gammal (Silvberg F:2 1850
no 8). Hon gifte sig 24/5 1806 i Stora Tuna med soldaten Eric Danielsson Nordanväder (St. Tuna
E1:1 1806 no 10), Anna anges vara född 1777 i Morberget.  I  flyttningslängden för Grangärde
(D1:1 år 1800 26/1 no 1) står en Anna Persdotter från Morberget som utflyttad till Stora Tuna.
MEN kan ej finna henne i husförhörslängden för Grangärde. Hon hade 2 barn med Erik Nordan-
väder, blev änka 1809 och gifte om sig 1812  med Per Andersson från Leksand, de fick inga barn.
Är det någon som vet något om Annas ursprung är jag tacksam om jag får ta del av detta.  

Lars Bäcklund 070-2571820 eller sänd uppgifter till u.i.lestander@telia.com

Anders Roman, Ludvika

Anette Henriksson, Skoghall.

Anna och Hans-Erik Bergström, Grängesberg

Anna-Greta Dahlman, Ludvika

Carl-Axel Pettersson, Stockholm

Dan Almqvist, Örebro

Eva Lindgren, Vällingby

Eva Rindler, Örebro

Hans-Ove Eriksson, Ludvika

Helena Haage, Sävar

Kenneth Andersson, Smedjebacken

Lars Ungerswen, Borlänge

Lillemor Räntilä, Älvsjö

Peter Svahn, Grängesberg

Sonja och Urban Nyblom, Nyköping

Ulla Cassel, Sunnansjö

Följande nya medlemmar hälsas välkomna i föreningen



SE HIT
Redaktionen tar gärna emot artiklar från medlemmarna att sätta in i tidningen.

Medsänd gärna foton och ange då fotografens namn.
Vad tycker ni att Släktforskaren ska innehålla: 

Vi efterlyser förslag och synpunkter på innehållet.
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Studiecirklar i Släktforskarlokalen Ludvika hösten 2019

Måndagar fr o m  16 september 08.00-12.00    ledare Sven-Erik Nord tel. 070-2805113                      
Måndagar fr o m  november     13.00-15.30    ledare Roger Öström tel. 070-2159198
Måndagar fr o m  23 sept. - 28 okt. 17.00-19.30    ledare Kristina Parmlind     nybörjarkurs
Tisdagar   fr o m  1 okt. - 3 dec. 09.30-12.00    ledare Marlene Otterborn        tel. 070-5387124
Tisdagar   fr o m  3 september 12.30-15.00    ledare Solveig Bransell tel.073-8299878
Tisdagar   fr o m  10 september 15.15-17.45    ledare Solveig Bransell -  ”  -

Tisdagar   fr om   24 sept. -17 dec. 18.00-21.00    ledare Kristina Parmlind tel.070-2115760 
Onsdagar  fr o m  18 sept. – 23 okt. 09.30 -12.00   ledare Kicki Vinkler nybörjarkurs
Onsdagar  fr o m  18 september 13.00-16.00    ledare Mats Erik Larsson
Onsdagar  fr o m  4 sept. – 6 nov. 18.00-20.30    ledare BrittMarie Forsberg tel.  076-1096896
Torsdagar fr o m  29 augusti 09.00-12.30    ledare Solveig Bransell      tel. 073-8299878
Torsdagar fr o m  17 september 14.00-17.00    ledare Göran Jonsson         inga lediga platser 
Torsdagar fr o m  5 september 17.30-20.00    ledare Kristina Johansson                  tel. 070-2740391
Fredagar   fr o m  4 okt. – 8 nov.        09.30-12.00    ledare Marlene Otterborn    tel. 070-5387124

Studiecirklarna hålls i samarbete med ABF.

För enskilda forskare – Vill du forska under någon tid som det pågår en studiecirkel, kontakta ledaren för
att höra om det finns ledig plats, vilket det oftast gör.

Tider för cirklarna finns på anslagstavla i entrén, även noteringar om det blir ändrade tider.

Sommarens aktiviteter

Föreningen har medverkat på flertal ställen

under sommaren. Vi hade Öppet Hus i vår

lokal på tisdagen under Dalarnas släktforskar-

vecka, med många besökare närmare be-

stämt 57 st. från många olika delar av vårt

avlånga land. På Öppet Hus under Dan An-

derssonveckan var det 15 besökare, varav en

person från Mora fick bekräftat att han var

släkt med Dan Andersson.  Vid vår medverkan

på Gammelgårdens loppis och marknadsda-

gar i Sunnansjö kom många som ville prata

och få information om släktforskning, vilket

resulterade i ett antal nya medlemmar och

anmälningar till nybörjarkurser. 
Vid informationsbordet i Sunnansjö står Solveig Bransell.
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avs:
VÄSTERBERGSLAGENS
SLÄKTFORSKARE
Östra Storgatan 30
771 50  Ludvika

Program

Lördagen den 5 oktober ordnas en utflykt till Dalregementets museum i Rommehed, Borlänge                   
Obs! Anmälan krävs, begränsat antal deltagare. Se annons sid. 11

Torsdagen den 17 oktober höstmöte/halvårsmöte hålls kl. 18.30 på ABF:s vardagsrum, Köpmansgatan 1,
Ludvika. Beslut om medlemavgift för 2020 och förslag till budget.  
Medverkan av: Släktforskaren och författaren Ulf Berggren som talar om smeder och smedforskning. Han
har skrivit släktforskarföbundets handbok ”Smedforska. Hur jag finner brukssmederna i släkten”

Lördagen den 9 november har vi Släktforskarkafé i vår lokal på Östra Storgatan 30, Ludvika.          
Öppet Hus kl. 10 - 14, ta med dig vänner och bekanta som inte provat på denna trevliga sysselsättning eller
kom och ta en fika och träffa andra släktforskare. 

Ludvika blev stad 1919. 100 års-jubileum firas under hela året, se ludvika100.se 

Boka redan nu in datumen den 18 januari 2020 – släktforskningens dag med öppet hus i lokalen, tema offi-
cerare och soldater samt den 20 februari – årsmöte.

Några tips på andra föreningars arrangemang under hösten:

Ljusnarsbergs släktforskarförening anordnar en anbytardag lördag den 12 oktober kl. 10-16.  
Plats: Tingshuset, Kopparberg. Kostnad 150 kr. inkl. kaffe och macka. Anmälan senast den 2 oktober till
Kerstin Lindberg 070-3161828 eller kerstin.mamma@telia.com

Släktforskarna i Falun anordnar många aktiviteter under hösten. Öppet Hus med föredrag, DNA-kafé, An-
bytardag mm. Se föreningens hemsida: www.rotter.se/foreningar/falubygdens-slaktforskarforening 

Medlem får tillgång till föreningens släktforskarlokal för enskild forskning genom att hyra en nyckelbricka.
Kontakta matr.förvaltare Håkan Stark se sid. 2. 
Behöver du hjälp eller har frågor kontakta någon i styrelsen.                                                                     

Vi har alla arrangemang i samarbete med ABF.

Glöm inte att meddela ny adress/e-adress till medlemsansvarige Kicki Vinkler, se sid. 2

MANUSSTOPP 
1 november 2019


