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Program hösten 2019
Fredag 16 augusti
Öppet hus, Träffpunkten Drottninggatan 10 Sala (f.d. Kaplanen) 13.00-16,00
Vi visar och inspirerar till släktforskning. Vi försöker hjälpa dig om du har fastnat.
Vi har tillgång till ett flertal program och databaser.

Torsdag 5 september
Träffpunkten Drottninggatan 10 Sala (f.d. Kaplanen) kl 18.00-21.00
Kursstart för fortsättningskurs.

Måndag 16 september
Öppet hus, Träffpunkten Drottninggatan 10 Sala (f.d. Kaplanen) 13.00-16,00
Vi visar och inspirerar till släktforskning. Vi försöker hjälpa dig om du har fastnat.
Vi har tillgång till ett flertal program och databaser.

Torsdag 26 september
Träff för nya medlemmar.
Separat inbjudan kommer.

Tisdag 1 oktober
DNA-Café
Träffpunkten Drottninggatan 10 Sala (f.d. Kaplanen) kl 18.00-21.00
Drop-in. Vi träffas för att prata om DNA dess möjligheter och problem som vi har stött på.
Ni som funderar att göra DNA-test är välkomna. Vi delar upp oss i grupper.
Frågor besvaras av Sven-Erik Grahn tel. 0224-21283 sven-erik.grahn@telia.com

Fredag 4 oktober
Träffpunkten Drottninggatan 10 Sala (f.d. Kaplanen)
Medverkan vid anhörigveckans öppet hus i Föreningarnas hus.

Tisdag 8 oktober
DNA-Café
Träffpunkten Drottninggatan 10 Sala (f.d. Kaplanen) kl 18.00-21.00
Drop-in. Vi träffas för att prata om DNA dess möjligheter och problem som vi har stött på.
Ni som funderar att göra DNA-test är välkomna. Vi delar upp oss i grupper.
Frågor besvaras av Sven-Erik Grahn tel. 0224-21283 sven-erik.grahn@telia.com

Tisdag 15 oktober
Skolbesök i Åby skola

Tisdag 15 oktober
DNA-Café
Träffpunkten Drottninggatan 10 Sala (f.d. Kaplanen) kl 18.00-21.00
Drop-in. Vi träffas för att prata om DNA dess möjligheter och problem som vi har stött på.
Ni som funderar att göra DNA-test är välkomna. Vi delar upp oss i grupper.
Frågor besvaras av Sven-Erik Grahn tel. 0224-21283 sven-erik.grahn@telia.com

Onsdag 16 oktober
Öppet hus, Träffpunkten Drottninggatan 10 Sala (f.d. Kaplanen) 13.00-16,00
Vi visar och inspirerar till släktforskning. Vi försöker hjälpa dig om du har fastnat.
Vi har tillgång till ett flertal program och databaser.

Tisdag 22 oktober
Skolbesök i Åby skola

Torsdag 6 november
Skolbesök i Varmsätra skola

Torsdag 13 november
Skolbesök i Varmsätra skola

Lördag 16 november
Öppet hus, Träffpunkten Drottninggatan 10 Sala (f.d. Kaplanen) 13.00-16,00
Vi visar och inspirerar till släktforskning. Vi försöker hjälpa dig om du har fastnat.
Vi har tillgång till ett flertal program och databaser.

Torsdag 28 november
Vi träffas i Heby Folkets Hus. Dropp in från kl 17.00 för mingel och prat om släktforskning.
Kl 19.00 provsmakar vi årets julskinka med tillbehör.
Anmälan senast 21 november till Sven-Erik Grahn 0224-21283 e-post sven-erik.grahn@telia.com
om deltagande vid provsmakningen.

Hemsidan
Styrelsen har arbetat med frågan om lämplig plattform för en hemsida för Sala-Heby släktforskare.
Vi fick kontakt med Sveriges släktforskarförbund som hade i vårt tycke en bra lösning, Vår
styrelsemedlem Hans-Lennart Hansson tog sig an uppgiften att fixa den med förbundets
webbutvecklare Nina Mårtensson. Har fått intrycket att Hans-Lennart och Nina har haft ett mycket
givande samarbete. Hemsidor kan delas in i två olika kategorier statisk eller aktiv. Vår sida skall
vara aktiv, den ska spegla vad vi gör, vad vi ska göra och vad vi gjort. Hans-Lennart tar gärna emot
synpunkter och material för publicering på sidan.
Nu när flera av oss medlemmar DNA-testar sig så är forskakatalogen värdefull. Vi som har anslutit
oss till den önskar att vi får flera som delger oss sina forskningsresultat.
Ni finner hemsidan på olika sätt. https://sala-heby.slaktf.genealogi.se/ eller gå via rötters hemsida
föreningar https://www.rotter.se/, där hittar ni mycket annat intressant för släktforskare.

Några ord från kassören
Under mina år som kassör har jag försökt ha ett så aktuellt medlemsregister det bara går.
Men det finns saker att förbättra.
För det behöver jag er hjälp genom att ni meddelar mig eller någon annan i styrelsen om
ni flyttar, byter mejladress eller inte längre önskar vara med i föreningen.
Dessa små detaljer gör att jag inte behöver lägga tid och portokostnader på att skicka ut
påminnelser om avgiften eller på att vi får våra brev i retur p.g.a. fel adress.
En annan sak vi alla kanske ska tänka på, är att vi meddelar våra anhöriga vilka föreningar
som vi är med i, för vi vet ju att det kommer en dag när vi p.g.a. sjukdom eller annan orsak
inte kan avsluta medlemskapet själva.

Ordförande har ordet
Hoppas att sommaren har varit bra för er. Själv har jag och min hustru rest både i västerled och
österled. I västerled stannade resan i nordvästra Skottland för att hälsa på dotter och hennes familj.
Resan i österled stannade några dagar på Gotland. Inga kända anor på ön vad jag vet.
Vi i styrelsen har den senaste tiden diskuterat många saker som vi vill göra och ordna med. En av
frågorna har varit information och presentation av föreningen. Vi valde att arbeta med Sveriges
släktforskarförbund och deras lösning för hemsidor. Se särskild artikel om den.
Den andra frågan har varit intresset för DNA Många har frågor om det både före och efter man fått
analyssvaret. Vi har lagt in tre träffar i oktober där vi träffas för att utbyta erfarenheter. Se höstens
program. I det analyssvar jag fick delar jag en del DNA med en del medlemmar i föreningen. En del
har jag lurat ut hur, en del är fortfarande olösta och kanske förblir det.

Tankar om DNA
.
Ett nytt hjälpmedel inom släktforskningen är att använda sig av DNA i sin forskning. Anledningen
är bl. a. mycket marknadsföring av de företag som tillhandahåller dessa tjänster och att släktforskare
pratar sig varma för det. Anledningen att analysera sitt DNA kan vara av olika anledningar.
Följande lista är utan inbördes ordning som programledare säger i TV-program
bekräfta att den traditionella forskningen stämmer.
hitta okänd far eller okänd mor
se var nära och avlägsna släktingar har tagit vägen
hitta okända kopplingar mellan anor.
Finns det då något negativt eller risker med att göra en DNA-analys.
Min personliga uppfattning är att det inte finns något argument emot det, det som kan komma fram
går ju att hitta med vanlig forskning i arkiv för det mesta. Man bör dock tänka på att vissa saker
som kommer fram måste man hantera inom släkten med viss försiktighet främst adoptioner och
fosterhemsplaceringar
DNA och hitta grova brottslingar.
Sedan en tid har polisen fått möjlighet att söka i de olika testföretagens resultatlistor. Enligt Peter
Sjölund, kanske landets främste expert på DNA, ger det nya möjligheter att spåra grova brottslingar.
Återkommer i nästa nummer med lite mera tankar om detta.

Vilket test och testföretag ska man välja.
Det beror lite på vad man vill uppnå med provet. De stora testföretagen är Family Tree DNA,
Ancestry, My Heritage och 23andMe. Man kan ladda upp resultatet hos de olika aktörerna, vilka
möjligheter och kombinationer får man kolla vid varje tillfälle, då det ändrar sig hela tiden. Ett sätt
att få flera träffar är att överföra sitt resultat till andra bolag (så att resultatet jämförs i flera
databaser) även att ladda upp sitt resultat på GED-match som är gratis och dit alla bolags testresultat
kan föras över till. De allra flesta rekommenderar autosomalt test hos Family Tree DNA där de
flesta svenskar har gjort analysen, vill man hitta de i släktleden som utvandrat så bör man även testa
sig hos Ancestry.
Hur tolkar man svaret ?
Följande är en beskrivning från test hos FTDNA, hos andra företag kan det vara skillnader men i
stort sett liknande. I provkitet som man sänder in finns det i kitnummer, lösenord och en mejladress,
byt den till din. Kitnumret och lösenordet är nyckeln för att följa analysens väg i laboratoriet och
analyssvaret När analysen är färdig får du en träfflista på personer som du delar DNA med. Hur
mycket framgår också och ett uppskattat släktskap. Då kommer du säkert att upptäcka märkligheter
som du kanske tvivlar på. Kom dock ihåg att Dna-analysen inte ljuger, återkommer längre fram om
det. Du ser även om personen har lagt upp sitt släktträd och du kan titta och söka i det. Träffens
mejladress finner du också. Hos en del företag visas kartor som anger varifrån dina anor kommer
ifrån (etniskt ursprung). Titta på dem om du vill. Glöm sedan bort dem, de kan vara missvisande. I
FTDNA svar uppskattar de hur nära släkt man är. Har man mycket anförluster i sitt träd så visar
uppgifterna att man är närmare släkt än man är, har att göra med hur de beräknar släktskapet.
Orsaker till ”märkliga” träffar.
Att man tycker att man får märkliga träffar är många, jag har listat en del.
i din traditionella forskning har det uppstått fel.
adoptioner eller fosterbarn har förtigits inom släkten.
fel fader eller moder angetts i kyrkobokföringen
okänd faders DNA visar sig i analysen
Beställning av FTDNA-kit
Lite info om best från FTDNA genom Åsa Lindh Se hennes presentation nedan.
Åsa Lindh heter jag och har nu en depå med tomma kit från FTDNA här i Sverige för att snabbt och
enkelt kunna distribuera kit inom Sverige och slippa onödigt strul och extra kostnader. Jag gör
massbeställningar på 500 kit åt gången för att hålla kostnaderna nere. Kostnaden för kiten kommer
att variera beroende på valutakurser och vem man får som håller i ordern på FTDNA .Kiten kostar
nu kostar 75:-/st inkl. porto (vill ni hämta kit häri Vara kostar dom 66:-/st) Beställning gör ni enklast
via mail: dnalindh@telia.com Betalning av kiten gör ni innan leverans till: Swish: 070 648 45 87
Åsa Lindh Överföring: Swedbank konto Clearingnummer 82 990 Konto 103 818 927-8
kontohavare Åsa Lindh alt Handelsbanken clearingnummer 6848 konto 420 889 868 kontohavare
Åsa Lindh Glöm inte skriva namn och antal kit vid betalning Har ni frågor och funderingar så mejla
mig på dnalindh@telia.com eller ring mig på 070 648 45 87 Mejlen kommer att svaras på inom en
dag har ni inte fått svar så ring för då har mejlet inte kommit fram. OBS. Kostnaden för testet
tillkommer, betalas direkt till FTDNA

Länkar till DNA-info
https://www.rotter.se DNA-materialet ligger under faktabanken. I Rötterbokhandeln kan du beställa
handboken ”Släktforska med DNA” och den rykande färska ” Från DNA-test till släktträd” som
släpps på årets släktforskardagar i Borås.
https://testadna.nu Bra sida med många länkar. Och youtubefilmer (Åsa Lindh)
Träffar för intresserade av DNA
Föreningen ordnar under hösten träffar för medlemmar som har funderingar om DNA. Gruppen
kommer att bestå av både nybörjare och de som har lite mer erfarenhet av ämnet. Se höstens
program.
Artikeln har skrivits i samarbete med Peter Niwong Borlänge.

En vådlig färd.
En berättelse av Inger Örnbäck
Denna berättelse är upplevd av min mans morfar Axel som bodde i Tornedalen
Året 1911 på sommaren skjutsade jag en hemmansägare jämte hans följeslagare ,en sträcka på åtta
mil för att hämta en vedflotte som dom skulle flotta nerför älven Jag var bara 14 år gammal och
mycket emot den resan,för hästen som jag skulle köra kände jag mycket väl. Han var ung och
mycket bångstyrig av sig.
Ditresan gick väl,när hemmansägaren körde själv,men jag skulle ju få köra själv tillbaka den åtta
mil långa vägen. Tre gånger skenade hästen för mig och jag kunde ej hålla in honom, jag visste ju
att det var lönlöst. Jag satte tömmarna under knäna och höll fast i kärran med bägge händerna. Han
lugnade sig av sig själv efter en ganska snabb sken. Jag kom lyckligt hem.
En månad efter detta ,kom fadern till ovannämnda hemmansägare ,som var rätt så gammal och ville
att jag skulle skjutsa honom till kyrkan på Mikaeli söndagen. Med den fruktan och kännedom om
hästen från föregående resan lovade jag inte på några villkor, men då han var envis och tjatade så
kunde jag till slut inte motsätta mig utan gav efter.
Vi bestämde att jag skulle komma till honom klockan sju nämnda söndagsmorgon, men gubben var
tidig av sig för han kom hem till oss redan klockan fem, två timmar tidigare än vi bestämt och vi
hade inte stigit upp än. Av detta blev han så arg att han vände om och gick hem igen.
Han var arg även på sonen som inte ville skjutsa honom så till slut lovade sonen att göra det.
Gubben blev bättre till mods och så körde dom iväg.
På vägen till kyrkan hann dom upp en äldre bybo som också skulle till kyrkan och som det var lång
väg ( 1 mil) så bjöd dom honom att åka med.
Till kyrkan löpte resan väl,men när dom skulle tillbaka så satte hästen av i sken av outredd orsak
och kolliderade med en annan hästskjuts, så hårt att alla tre slängdes av åkdonet, så våldsamt att
fadern till kusken dog ögonblickligen. Den andra äldre mannen dog efter en tid av ådragna inre
skador vid fallet. Kusken kom lindrigare undan med några kontusioner blott. Om jag varit
vaken,eller någon annan av oss,så hade jag ju måst följa med när gubben kom klockan fem och
troligen hade jag då blivit dödad eller i varje fall skadad.

Artikel skriven av Hebykännaren Kenth Hansson
Lite om vad man kan finna om gamla byar, denna från Västerlövsta:

Från ”By-utflykten 4/6 1998”.
En av de årliga By-utflykter som Västerlövsta Hembygdsförening samordnar var den här nämnda.
Till denna togs följande uppgifter fram av skrivaren. Lite är dock ändrat sedan dess. De som var
med och gårdarna i By fick kopior.
1509 är den äldsta uppgift jag har och då fanns en Eric Hindersson här. Han
var nämndeman vid Lagmanstinget i häradet.
Men BY är troligen mycket äldre. På kartor kan man se att byn ligger
ovanför det magiska 60-meterssträcket. Det brukar indikera en gammal
bebyggelse.
1595 omnämns två brukare av gårdar i By i tiondelängden.
1611 föddes Anna Matsdotter här. Hon dog 1696 och är det äldsta kända och
säkra födelseåret för någon från By.
1615 var Olof Hansson och Mats Zachrisson i By med och skänkte pengar till
kyrkans klockgjutning och klockstapeln.
1620-1626 års boskapsmantalslängd nämner Olof Hansson och Mats Ersson
som så kallade skyttar i det äldre indelningsverket.
På byns mark bodde också Jöns och Mats.
1631 var Olof Hans By nr 1 och Mats Ers By nr 2.
1652 blev kartan över Westra Löfvestadh gjord av lantmätaren Johan Åkesson. Utdrag från denna gjordes ofta för de olika byarna i socknen.
1659 nämns tre gårdar i By och år 1661 var de fyra. Från
1663 och till mitten av 1700-talet var det fem gårdar i olika mantalslängder.
1679-1682 rustade By för sin enda militära ryttare, Anders Andersson Blom.
1681 kallades två av gårdarna i By nr 1 för frälsegårdar.
1683 antogs soldaten Anders Matsson Fast med nr 81 för 13:e roten av första
Capitainens Companie av Westmanlands Regemente. Han var Bys första
indelta soldat och hade 1685-1690 nr 1090 i sjunde roten, 1692 nr 61 i
elfte roten och nr 59 år 1694. Det sista numret var gällande till 1901. 1685 var det påbjudet
att soldattorp skulle byggas av rotarna och
1687 fanns det soldattorp på By ägor.
1713 inträffade den största branden i Bys historia. Den andra advent tackade
Erich Olsson, Olof Matsson och Mats Persson Gud/Kyrkan med penningar som brukligt var på den tiden för att man undsluppit vådelden.
1755 startades Molnebo Manufacturwerk vilket kom att påverka bygden och
By i stor utsträckning.
1759 blev den första egentliga Bykartan upprättad med storskiftet å åker och
äng. Idag kallad för akt 37 för Västerlövsta hos Lantmäterimyndigheten i
Västmanland. Vid Lantmäteriverket i Gävle har den ett annat nummer.
Till kartan finns en beskrivning på 13 skrivna sidor.
1789 under kriget i Finland, begärde Jan Gustafsson Fast att få byta sitt soldat- namn till Norling
vilket sedan blev Bys soldatnamn fram till dess att indelningsverket upphörde i början av
1900
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Medlemsinformation
Föreningens ändamål är att stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning och
förena dem som delar detta intresse.
När du är medlem kan du deltaga i föreningens aktiviteter.
Du träffar släktforskare som kan hjälpa dig om du kört fast, och du kan hjälpa andra.
Du får rabatt när du köper böcker, CD-skivor från Släktforskarförbundets bokhandel.
Meddela oss ny adress när ni flyttar, underlättar för föreningen att hålla ett aktuellt adressregister.
OBS!
Är du osäker på om du har betalat årets avgift kontrollera med kassören innan du gör en
insättning så riskerar vi inte dubbelbetalningar.
Medlemsavgifter 2019
Enskild medlem. 150 kr Familj. 200 kr
Insättes på vårt Bankgiro 5236-0955
Ange på inbetalningskortet Namn, adress och i förekommande fall e-postadress.
Organisationsnummer: 879500-7676

Redaktör och ansvarig utgivare Sven-Erik Grahn
sven-erik.grahn@telia.com
0224-21283

