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Det här är en fråga som har be-
handlats ingående i styrelsen
under våren. Naturligtvis är

det en fråga som väcker många käns-
lor och diskussionens vågor kan ibland
gå ganska höga, men vi har hittills all-
tid kommit till en enad slutsats: att vi
har olika åsikter.

När jag ser tillbaka på föreningens ut-
veckling under de senaste åren så ser
jag en linje som går från en lokal på
stadsarkivet i Eskilstuna där fören-
ingen delade utrymmen med två an-
dra föreningar och man hade tillträde
till lokalerna under den tjänstetid som
stadsarkivet hade öppet. Det vill säga
kontorstid. Naturligtvis var det svårt
för den som arbetar dagtid att kunna
besöka arkivet och "föreningslokalen"
då.

För utbildning och kursverksamhet
fanns det viss möjlighet att vara i lo-
kalen på kvällstid men det var inte
speciellt stora utrymmen som stod till
buds.

När sedan lokalerna skulle renoveras,
och allas vår Bror-Erik Olsson fick ett
välförtjänt stipendium för att skriva
Eskilstuna Stads historia så blev för-
eningen ombedd att ta alla sina arkiv,
kopior, mikrokortläsare etc. och söka
sig en annan lokal.

Det blev ett antal resor med bil och
släpvagn mellan stadsarkivet och vårt
gästrum. Ett stort antal svettdroppar
banade också sin väg utefter både
kropp och själ.

Jag minns också att sekreteraren då tog
kontakt med ett otal olika fastighetsä-

Ny lokal?

gare för att försöka finna något lämp-
ligt utrymme för föreningen att vara i.

Så småningom fick hon då kontakt
med Landstingsfastigheter och för-
handlade fram ett bra pris på lokalerna
som vi idag disponerar.

I samband med utställningen på bib-
lioteket i Eskilstuna så fick vi ju igång
ett stort antal nybörjarkurser, det blev
inte mindre än 7 kurser som "kördes"
i lokalen på lite olika tider, allt ifrån
morgon-, middag- och kvällskurser till
intensivkurs över lördag/söndag.

Kurserna och utställningen har också
medfört att vi har fått ett stort antal
nya medlemmar i vår förening. Dessa
nya medlemmar har i viss mån tagit
sina första stapplande steg på släkt-
forskarbanan i vår föreningslokal och
också kanske upptäckt vilken nytta och
glädje man har av en lokal att träffas i
för att utbyta erfarenheter.

När vi efter kurserna gick igenom våra
kursutvärderingar så konstaterade vi
snart att det enda som man egentligen
klagade på från varenda kurs var lo-
kaliteterna, det är trångt och dålig luft
när man ska vara igång flera timmar i
sträck och ett antal datorer och mikro-
kortläsare hjälper till att värma upp
omgivningen.

Tyvärr så måste vi nog ge kritikerna
rätt, det blir väldigt trångt när man sit-
ter på båda sidor om bordet och någon
ska försöka ta sig förbi in i det som de
flesta kallar "köket" (eller fikarum-
met).

Nu när vi började att planera för hös-
tens och kommande verksamheter så
kom frågan upp hur vi ska få plats med
alla kurser som vi planerar.

Det är Nybörjarkurser, Disgencirklar,
handskriftscirklar, öppet hus, tema-
dagar och mycket mer.

Här dyker alltså frågan upp hur vi ska
klara detta i våra nuvarande lokaler!

Vi har försökt att titta längre bort i
korridoren för att se om det hjälper att
vi försöker hyra ytterligare rum, men
problemet kvarstår, rummen är för
smala och för korta för att vi ska få

plats med ett bord som rymmer 8 per-
soner vare sig det bara gäller att "bara"
sitta och läsa handstilar eller om man
ska flockas runt mikrokortläsare eller
datorer.

Nu kanske någon tycker, ska vi verk-
ligen ha så många kurser då?

- Ja det vill vi ha, enligt den enkät som
gick ut och som gav styrelsen ett
mycket bra underlag för den kom-
mande verksamheten.

De medlemmar som svarade vill ha:
mera öppet i lokalen, cirklar i Disgen,
Holger, handskriftsläsning, fortsätt-
ningskurser, domboksläsning etc. och
detta kräver utrymmen.

På grund av detta så har styrelsen un-
der sommaren varit ute och letat alter-
nativ till vår nuvarande lokal. Det finns
ett relativt stort antal lokaler att hyra
"på stan", men antingen så är de på
tok för dyra eller också så ligger de så
illa till att det inte finns några parke-
ringsplatser i närheten.

Nu har vi dock funnit en som vi tycker
verkar bra, ja till och med mycket bra!

Den ligger ganska centralt, har buss-
hållplats för Strängnäsbussen ungefär
lika nära som vår nuvarande lokal och
ett stort antal parkeringsplatser relativt
nära.

Lokalen ifråga ligger på Dambergs-
gatan 1 och är en lokal i källarplanet,
en liten trappa ner. Den har fönster i
gatuplanet i alla rum. Lokalen består i
första hand av fyra rum och ett kök,
den har egen toalett med dusch. Det
finns en städskrubb och en entréhall
som kan "smyckas" med diverse bil-
der från släktforskaraktiviteter etc.

Lokalerna har ett helt eget ventilations-
system som verkar vara fullt tillräck-
ligt för vårt behov, det har tidigare varit
en revisionsbyrå i lokalerna med folk
som har arbetat heltid så anläggningen
verkar vara ordentligt dimensionerad.

Det finns alltså tre rum som vi kan
stänga dörren till och ha verksamhet i,
samtidigt som vi kan ha det fjärde rum-
met att sitta och umgås i eller läsa el-

Fortsättning på sidan 4
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ler ta en kopp fika tillsammans i.
Det finns en ritning i tidningen som
visar en ritning över lokalerna. När jag
skriver att det i första hand är fyra rum
så menar jag att det är den totalyta som
vi anser att vi kan få råd med om vi
anstränger oss.

Den ytan blir ca 127 m2. Det är nästan
tre gånger så mycket som vi har nu!
Om vi anser att det blir för mycket och
att kostnaden blir svår att klara så finns
det möjlighet att gå ner i storlek och
naturligtvis också i kostnad genom att
vi begränsar oss till ca 105 m2.

Vi kan då på sikt få tillgång till fler
rum om vår verksamhet ökar.

Naturligtvis kommer det här att kosta
mer pengar för föreningen och för oss
medlemmar, det är ju vi som ska be-
tala det här på något sätt.

Vi har haft en första genomgång med
fastighetsägaren och fått ett bud på
hyra och också ett beräknat pris på
elkostnaden, värme i lokalerna ingår i
grundhyran.

Vi har gjort en budget som visar hur
styrelsen tänker sig att finansiera verk-
samheten framöver.

Vårt förslag bygger delvis på att vi
kommer att föreslå höstmötet att vi får
höja medlemsavgiften en del.

För att du själv ska kunna bilda dig en
riktig uppfattning så kommer vi att
ordna så att vi kan titta på lokalen nå-
gon timme innan höstmötet.

Höstmötet som annonseras på annan
plats i tidningen kommer också att för-
siggå på annan plats än vad vi är vana
vid sedan de senaste åren. Vi kommer
i år att vara vid "gamla Teknis" som
de säger som känner till stan sedan
barnsben.

För oss som är inflyttade kanske det
inte är så lätt att hitta dit, men om vi
säger Barnkulturcentrum och PRO och
att gatuadressen är Careliigatan 10 så
kanske det inte är så svårt att hitta dit.

Det är ju inte så långt från den adress
där vi tidigare har haft våra möten. Den
här lokalen rymmer betydligt fler del-

tagare. Vi hoppas naturligtvis på att
den kommer att bli fullsatt eftersom
vi har en hel del att dryfta tillsammans.

Det har ju också varit Riksstämma och
Släktforskardagar i Borås där under-
tecknad och sekreteraren var utsedda
av styrelsen att representera fören-
ingen. Ja nu är vi så många i fören-
ingen att vi får sända två delegater till
stämman.

Anita var utsedd som delegat på Ord-
förandekonferensen medan underteck-
nad deltog i Redaktörskonferensen.

Båda dessa evenemang ägde rum på
Fredagen och båda var mycket lyck-
ade.

I bägge fallen så hade vi goda tillfäl-
len att redogöra för vår förenings verk-
samhet och att delta i de grupparbeten
som arrangerades för att föra släkt-
forskningen framåt.

Det kanske låter som stora ord, men i
hela släktforskarrörelsen tycker jag att
det råder en febril anda för att utveckla
nya metoder och kontakter för att
hjälpa den enskilde släktforskaren
framåt (eller snarare bakåt) i sin forsk-
ning.

Nu var det väl inte allt som var så
där fantastiskt bra ordnat och som
fungerade till 100 procent.

Det var ju en period med mycket hög
luftfuktighet och dessutom mycket
varmt vilket gjorde att det blev oer-
hört varmt i de lokaler som användes
under släktforskardagarna.

Undertecknad deltog också i Cirkel-
ledarkonferensen som hölls i ett litet
rum i den så kallade Rotundan. Där
hölls också föredragen och lunchen
serverades i samma hus, dessutom så

fanns det ett antal utställare i botten-
våningen vid trappan upp till det övre
planet.

I foajén, ovanför trappan och strax ut-
anför föredragssalen och matsalen
skulle vi försöka ha arbetsgrupper där
vi skulle jobba fram förslag till bättre
studiecirklar och kurser. Det var prak-
tiskt taget omöjligt att föra en normal
konversation eftersom vi hela tiden
stördes av annat, den delen gav tyvärr
inget annat än obehag.

Men det fanns en ljusglimt även vid
den träffen och det var den presenta-
tion som två representanter från SVAR
i Ramsele gjorde.

De berättade om svårigheterna som har
varit att kunna leverera mikrokort i
någotsånär rimlig tid och vilka åtgär-
der som man har tagit för att råda bot
på detta.

Bland annat så har man gjort en
"gräddfil" för de kurser som går runt
omkring i landet, där kursledarna får
en speciell beställningsblankett som
kommer att specialbehandlas för att
man ska kunna leverera korten så
snabbt som möjligt.

Det gäller för alla som beställer, att
fylla i sina blanketter så tydligt som
möjligt för att underlätta för de som
ska plocka fram korten, det är fantas-
tiskt många otydliga beställningar som
försinkar leveranserna.

Jag skrev nyss om den höga luftfuktig-
heten och den återspeglades naturligt-
vis också inomhus. Det var fruktans-
värt dålig luft och urusel ventilation i
den sal där föreläsningarna hölls. Jag
försökte att sitta tillsammans med
Anita för att lyssna på ett föredrag om
emigranter men jag klarade bara av 10
minuter, sedan blev jag tvungen att gå
ut i "friska" luften. Jag hade ingen
möjlighet att sitta kvar, jag höll på att
få panik!

Själva riksstämman hölls i samma lo-
kal på lördagen och det var naturligt-
vis lika dålig luft då, men då lyckades
jag att tvinga mig att sitta kvar för att
fullgöra mitt åtagande som stämmo-
ombud. Det var en intressant stämma

Fortsättning på sidan 5

Fortsättning från sidan 3
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eftersom det har varit mycket skrive-
rier om "osämja" mellan förbundssty-
relsen och de anställda på förbunds-
kansliet.

Nu blev det inga hårda ord under stäm-
man, utan den förflöt ganska lugnt och
fint. Naturligtvis blev det mycket dis-
kussion om valberedningens förslag
vilket innebar att nästan halva styrel-
sen förnyades. Det gick naturligtvis till
votering och rösträkning innan beslut
i frågan. Som väl de flesta hade insett
så vann valberedningens förslag med
ganska stor majoritet.

Ted Roswall berättade om flera av de
nyheter som införs från förbundshåll.

Så skulle det bli dags för stämmo-
middagen som vi hört så mycket po-
sitivt om från föregående år.

Det blev en ordentlig avvaskning och
uppfräschning efter den varma fuktiga
dagen i Folkets Park där utställning,
riksstämma och föredrag var genom-
förda.

Enligt programmet så skulle det gå en
buss från Parken till Militärpalatset där
middagen skulle hållas. Bussen skulle
gå via Saltemads camping, perfekt
tyckte vi, då behövde vi inte släpa på
bilen med allt vad det innebär när man
går på middag!.

Det visade sig vara ca 40 personer som
ställde upp för att åka buss ifrån cam-
pingen och vi samlades "nere vid bom-
men", vid campingens in/utfart.

Där stod vi nu och väntade, och vänta
det fick vi göra. Efter ca 1 timme utan
att det dykt upp någon buss fick vi reda
på att det hade blivit något misstag och
att bussen inte skulle komma över hu-
vudtaget. I stället skulle vi ringa och
beställa taxi som arrangörerna skulle
betala. Sagt och gjort, ett samtal till
taxi kopplade snart upp via en mobil-
telefon, nu fick vi det "glada" beske-
det att det fanns bara fyra bilar tillgäng-
liga för att ta oss 40 till middagen.

Samtidigt stod det folk "ute på stan"
och väntade på samma buss som inte
kom.

Jag insåg snart att det skulle ta halva

kvällen innan vi kom till bords så jag
gick och hämtade vår egen bil och las-
tade den full med väntande. I samma
veva så hade det kommit en taxi och
hustrun ropade till mig så som man
gör på filmerna: Follow that car!

Nu var det ju så att det var många som
skulle hämtas, få taxibilar och dom
ville väl ge bra service, så taxin "gav
järnet" och det var ju bara att försöka
hänga med så gott det gick och det där
med trafikljus etc. gick inte att ta så
stor hänsyn till precis.

Nåväl, vi kom fram lyckligt och väl
och då hade naturligtvis övriga mid-
dagsgäster redan fått sin lilla välkomst-
drink, både alkoholfri och "med".

Det syntes på de slabbiga borden och
alla tomma plastmuggar som låg och
drällde, ingen vacker syn precis!

Ok, vi "slängde i oss" drinken och tog
oss upp för trappan till matsalen där
de som kommit i tid redan hade
"glufsat i sig" förrätten.

Nu till nästa historia: Det var så fruk-
tansvärt trångt vid bordet vi kom till,
så att det fanns inte en chans att kunna
äta samtidigt som grannen försökte att
få i sig en tugga. Stolarna stod så tätt
att det var nästan omöjligt att få ut en
enstaka stol utan att hela raden följde
med. Jag hamnade bredvid "en stor och
kraftig bonde från Gnarp" -ja, han sa
så själv!

Nu skulle man ju velat få en liten väl-
komsthälsning och kanske en liten
uppmärksamhet från arrangörernas
sida eftersom vi hade fått stå och vänta
så länge på den buss som aldrig kom.

Men nej då. Inte ett ljud, okay det kan-
ske inte var arrangörernas fel att bus-
sen inte kom, men det var inte vårt fel
heller och då tycker jag att.......

Nå, förrätten gick ju snart att peta i sig
och det var lämpligt dricka till, vare
sig man hade bil med sig eller inte.
Sedan skulle det komma varmrätt,
trodde vi ja! Övriga bord fick undan
för undan in sin mat men vi som hade
hamnat lite så där på efterkälken, vi
fick fortsätta att vänta. Nu hade det
visat sig att det blev två platser vid
änden av vårt bord där det inte kom
någon alls (dom stod väl kvar på stan
och väntade), så jag tog undan de sto-
lar som stod där och på så sätt så kunde
vi sprida ut oss lite mer och få bättre
plats.

När våra bordsgrannar bakom oss hade
ätit färdigt så kom äntligen vår mat och
den var av mycket hög klass när den
nu äntligen kom. Och även här fanns
det lämpligt att dricka till, beroende
på omständigheterna. Dock var det helt
omöjligt för serveringspersonalen att
hinna med att fylla på bilförardricka
så det blev faktiskt lite torrt mot slu-
tet.

Nu var vi ju i Västergötland och då
ska det naturligtvis berättas Väschöta-
historier och det kan väl vara trevligt
om man fattar vad som sägs och det
inte blir för många. Det var också två,
förmodligen söta tjejer som sjöng en
massa på samma underliga dialekt. Jag
säger förmodligen för jag hade blivit
placerad med ryggen mot estraden och
såg bara en suddig spegelbild i fönst-
ret.

Dom sjöng mycket bra och de visor
som dom framförde var säkert roliga,
men fortfarande på en ganska "svår-
förståelig" dialekt!

Nu blev det faktiskt lite för mycket
dialektal underhållning och den så kal-
lade luften i lokalen blev sämre och
sämre, så när så småningom kaffet och
en liten kaka hade blivit nedstoppade
så var det dags att uppsöka herrarnas
och damernas (för att tvätta händerna
efteråt)!

När vi sedan kom upp i matsalen igen
så var luften så dålig att vi fick skära
oss in i lokalen. Efter 10 minuter så
fick vi nu nog, både av dialekt och då-
lig luft så vi tog våra pinaler och drog

Fortsättning från sidan 4

Fortsättning på sidan 6



6

AnbudetAnbudetAnbudetAnbudetAnbudet

oss tillbaka till de yttre regionerna för
att ta oss tillbaka till campingen där vi
hade vår husvagn uppställd.

När vi sedan började att rulla iväg så
kom det tre andra gäster ut och frå-
gade om dom fick åka med till "stan".
Det visade sig vara medlemmar från
Norska Släktforskarförbundet och vi
misstänker att dom hade ännu mindre
behållning av historierna än vad vi
hade.

Sedan fick vi höra att när man skulle
åka hem med bussarna som var be-
ställda så fanns det inga bussar där,
dom hade tydligen åkt till ett annat
ställe (som dessutom var stängt), men
det är bara hörsägen så för att kunna
stå för det uttalandet så måste det till
ordentlig källforskning!

Fortsättning från sidan 5
raktion, en elefantunge. Och vi hade
tur, den hade vuxit till sig så pass
mycket att den fick vara ute tillsam-
mans med Mor och några andra vuxna
elefanter.

Ungefär en meter hög, med en ynklig
liten snabel som den dock använde
efter bästa förmåga och relativt stora
öron som fladdrade och for lite hur
som helst.
Det var varmt och soligt den här da-
gen och i vissa lägen så sken solen rätt
igenom öronen på ungen och då blev
dom faktiskt alldeles skära.

Så nu har jag sett en skär elefant!
Och det mitt på blanka dagen och i
spiknyktert tillstånd, Och tror du mig
inte så får du väl fråga Anita, hon såg
den också!

Arne Carlsson

Jag hade ju hoppats på att jag skulle
kunna berätta om årets släkt-
forskardagar och använda det ut-
tryck som man använder i reklamen
för ett visst chokladmärke nämligen
MMM.

Men ska jag använda det så får det bli
en förkortning för:
Många Makabra Missöden!

Boråsresan var naturligtvis inte helt
misslyckad, vissa evenemang var rik-
tigt bra. Vi kom ju ner till Borås redan
på Onsdag eftermiddag och hade Tors-
dagen till vårt eget förfogande. Den
dagen tillbringade vi i Djurparken som
vi inte hade besökt sedan sonen var
liten.

Nu hade man också fått en ny liten att-

När vi nu kan summera vinterns
och vårens aktiviteter inom
föreningen kan vi kostatera att

det gångna halvåret har varit mycket
innehållsrikt. Den största bidragande
orsaken till detta är utan tvekan utställ-
ningarna på biblioteken i Eskilstuna
Strängnäs och Stallarholmen med an-
ledning av föreningen fyllde 20 år.
Dessa utställningar har varit välbe-
sökta och rönt ett stort intresse från
allmänheten.

Under utställningen i Eskilstuna fick
vi in cirka 85 anmälningar till nybör-
jarkurser i  släktforskning, knappt 20
gick en kortkurs under en lördag,
denna hölls i bibliotekets lokaler, cirka
45 personer uppdelade i 6 grupper har
under våren gått kurser i form av stu-
diecirklar i föreningens lokaler. Under
hösten kommer ytterligare kurser att
anordnas för de personer som anmält
intresse vid utställningen, men av olika
skäl inte hade möjlighet att deltaga
under våren. Det har varit både gläd-
jande och intressant att vara med och
arbeta med cirklarna, det är det gemen-

samma intrycket från alla cirkelledare,
vi vill tacka samtliga cirkeldeltagare
för det intresse och den iver med vil-
ket ni tog er an det material som vi
arbetade med i cirklarna, det var också
väldigt stimulerande att konstatera den
stora uppslutningen och med vilken
frenesi det arbetades vi vårt besök på
Arninge.

Vi har också haft en träff med repre-
sentanter från cirklarna för att tillsam-
mans göra en utvärdering av hur del-
tagarna har upplevt kursmaterial och
vårt upplägg av cirklarna. De synpunk-
ter som kom fram vid denna träff har
vi tacksamt noterat och kommer att ha
dessa med vid det fortsatta arbetet med
att utveckla nybörjarkurserna, men
också ta med de synpunkter som fram-
kom vad gäller hur fortsättningskur-
ser skall läggas upp och utformas.

Frågan om stöttning av nybörjare i
deras arbete med släktforskning och
de problem som dyker upp i samband
med forskningen togs också upp. Detta
är en stor och viktig fråga för framför-

allt nybörjarna, men också för de som
har kommit något längre i sin forsk-
ning. Man har ju alltid möjligheten att
ringa någon man känner, ex.vis cirkel-
ledarna. Ett annat sätt är att besöka
lokalen under de tider då den är öp-
pen, vid dessa tillfällen finns alltid
någon eller några som har större erfa-
renhet och förhoppningsvis kunskaper
kring det problem du brottas med. Det
är också en viktig social träffpunkt för
att knyta nya kontakter med andra
människor som har samma intresse
som du själv, nämligen släktforskning.

Karl-Inge Karlberg

Stort tack till alla studie-
cirkeldeltagare! Telefon till lokalen

016 - 12 21 47
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  Min far, Lars Hansson Appelblom,
föddes 1881 29/10 på gården Erkas i
byn Hullo på ön Vormsi / Ormsö som
ligger mellan Dagö och det estländ-
ska fastlandet. Han var den näst yngste
av sex syskon.

  Föräldrar var Hans Appelblom f.
1844 9/3 och Catharina, f. Ax,  1848
9/8, dopvittnen var Hans Berggren,
Anders Lilja och Cath. Ängdal.

  Vid tiden för min fars födelse domi-
nerades ön av herremansgodset Mag-
nushof där den svenska och tysk-bal-
tiska adeln haft sitt säte sedan länge. I
övrigt bestod bebyggelsen av ett 15-
tal byar, nästan samtliga med svenska
namn; de största hette Sviby med 36
gårdar och Borrby med 33 gårdar.

  Totalt fanns c:a 200 gårdar på ön med
namn som Örjas, Hannas, Påls, Ber-
tas, Nybondes och där levde då c:a
2000 personer, de allra flesta med
svenska namn. Nästan alla av dessa
flydde till Sverige i början av 1940-
talet när Estland först ockuperades av
Sovjet, sedan av Tyskland och sedan
återigen av Sovjet. Några blev kvar,
däribland Maria Murman, f. Appel-
blom, 1911.

  Min far flyttade till Sverige redan
1905 och återfanns 1911 som ryske
undersåten och sjömannen Lars Appel-
blom boende i Ängsbacken, Överselö
(Selaön). Han flyttade samma år, 1911,
till Åker men återkom till Ängsbacken
1913, nu gift med min mor Helga
Maria Elisabeth Bergström f. 1892 7/
6  i Adolf Fredriks förs. i Stockholm
och med äldsta barnet, min syster Lilly
f. 1912 13/11 i Åker. Han står då som
Bogserbåtsbefälhavare, troligen an-
ställd i pråmrederiet Mälarens Tran-
sportbolag som drevs av godsägaren
och riksdagsmannen Knut Almqvist
som ägde Janslunda på Överselö.

  Min farbror Hans f. 1885 6/8 kom
också över tidigt, han finns på Söder-
skivan, som en av sex inneboende
1915 hos en fam. på Timmermans-
gatan 9 och min faster Maria f. 1871
4/7, gift Sjöström, kom över i samband
med flyktingvågen från Estland i bör-
jan av 1940-talet.

  Jag gav mig i kast med SVARs
microkort från Vormsi / Ormsö för att
söka min farfars far och upptäckte
omedelbart en komplikation; ön vim-
lade av Appelblomare och samtliga
män hette Lars, Hans, Anders, Johan
och kvinnorna Agneta, Catharina,
Gertrud eller Maria i förnamn!

Detta var dock inte typiskt bara för den
här familjen, praktiskt taget alla
Ormsöbor med svenska efternamn
hade de här åtta förnamnen som tydli-
gen räckte till för det antal barn som
föddes i varje familj.

  Kyrkböckerna kan beskrivas så här:
- I födelseboken finns  faderns för -
och efternamn, moderns förnamn samt
by och gård.
- I vigselboken finns parets för - och
efternamn, by och gård, men inte pa-
rets födelsedatum.
- I dödboken finns för - och efternamn,
by och gård men inte födelsedatum,
endast ålder i hela år eller för mindre
barn halva eller trekvarts år, där finns
också föräldrarnas namn med.

  Det blir mycket fram – och bak-
längesräknande  för att om möjligt få

fram vilka av alla dessa Larsar och
Hansar, Agnetor och Marior det rör sig
om.

 Det tyska inflytandet var tydligen
stort, trots att ön tillhörde Tsar-Ryss-
land är kyrkbokens rubriktext på tyska
och den svenske pastorn W. A. Nord-
gren skrev t.ex. i vigselboken den 27
dec. 1856:
Hans Appelblom Sviby, Hannas
(vigd)   mit
Agneta Wikström               -     , Nerjas

  Under åren 1854 – 1863 höll man
vissa år storbröllop dagarna före nyår,
27 dec. 1854 vigdes 9 brudpar, däri-
bland:
Anders Appelblom Hullo, Pauls
mit
Maria Sjöman                    -    , Bertas

  Den 27 dec. 1860 vigdes 13 par i
Ormsö kyrka, prästen i S:t Olai för-
samling hette då J. E. Pedersen.
”Enstaka” vigslar förekom förstås även
under övriga året, kanske då på före-
kommen anledning?

Jag tror mig ha lokaliserat sex Appel-
bloms-familjer och har i dagens läge
-en något bristfälligt underbyggd- men
dock teori om att min farfars far hette
Lars f. 1804 och att min farfars mor
hette Brigitte, vi får se om detta håller
vid fortsatt forskning

 Sture Appelblom

MINA ESTLANDSSVENSKA  RÖTTER

Telefon till lokalen
016 - 12 21 47
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Nya Medlemmar:
Lars Norrman Västerbovägen 6 632 22 ESKILSTUNA 016 - 14 69 91
Peter Boholm Fältspatsgången 21 632 34 ESKILSTUNA 016 - 42 30 69

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna i föreningen och hoppas att ni ska finna er väl
tillrätta i vår lokal och tillsammans med övriga medlemmar.

Avlidna medlemmar som kommit till styrelsens kän-
nedom:
Gösta Possnert Fredsvägen 5 645 33 STRÄNGNÄS
Tord Magnusson Järnvägsgatan 24 645 31 STRÄNGNÄS

Två gånger om året, varje vår och varje
höst ordnas av östra regionen en sam-
arbetsträff. Föreningarna runt Mälar-
dalen och ända till Östergötland och
Gotland brukar turas om att ordna
denna träff. Respektive förening utser
själv någon/några delegater som kan
deltaga. Det är inte alltid som alla för-
eningar kan deltaga.

Under april månad var det så Eskil-
stuna Strängnäs Släktforskarförening
som skulle anordna denna träff. Plats
och tid bestämdes på föregående höst-
möte, som Botvidbygdens Släkt-
forskarförening hade i oktober månad.
Tid: 21 april plats: Strängnäs.

I god tid närmare bestämt den 11 mars
sändes så inbjudan ut till föreningarna
om denna träff. På föregående möte
bestämdes att inbjudningar i möjli-
gaste mån skulle gå ut med e-post allt
för att spara portokostnader för fören-
ingarna. Det blir i alla fall några för-
eningar som man måste skicka med
”snigelpost”.

Det gick ut inbjudningar till 23 st. för-
eningar och vi uppmanade alla att sva-
ra på mottagen inbjudan. Men se sva-
ret var det snålt med, för att inte tala
om ändrade e-post adresser och byte
av styrelsemedlemmar så man inte vis-
ste vem man skulle skicka till. Men
efter mycket om och men så hade vi
fått fram de rätta e-post adresserna.
Vårt önskemål i samband med svaret
var att vi ville veta, vad var och en ville

Regionala samarbetsträffen i Strängnäs
äta till lunch, fisk eller kött för att det
skulle gå fortare på lunchrestaurangen.

När vi började närma oss påsk ansåg
vi att det var dags för en ny utsänd-
ning av inbjudan och nu verkade det
som om alla började att vakna. Men
så gick ju inbjudan också ut med
direktsvar så att så fort e-posten bara
var öppnade så var det bara att svara
på att man fått den.

Men ändå så fick vi återkomma till
en del med matfrågan.

Vi hade sänt ut att vi inte kunde ta emot
mer än max. tre från varje förening och
till slut så samlades totalt 26 personer
från 11 st. föreningar. Mellan 9.00 -
9.30 samling för att få sig en kopp
kaffe/te och smörgås.

Det är ju många som då har åkt nå-
gon/några timmar och det smakar ju
alltid bra med en kopp när man kom-

mer fram. Det var våra glada och pigga
medlemmar i Strängnäs som hade ord-
nat med detta och även sett till att vi
fick hyra lokalen av Studieförbundet/
Vuxenskolan i Strängnäs.

Vår ordförande Arne Carlsson  hälsade
därefter alla välkomna till träffen. Alla
deltagare presenterade sig själva och
berättade lite om sin förening. Ordfö-
rande visade därefter ett bildspel som
vi  hade till vår utställning men modi-
fierat med lite nya bilder.

Efter detta var det behövligt med en
liten paus och sedan tog Kapten Per-
Olof Rosén från P10 ordet och visade
OH-bilder från ett projekt över Evert
Wahlbergs arbete med knektar och
torp.

Därefter började mötet .
Arninge. Första informationen vi fick
var från Carl-Göran Backgård från
Södra Roslagens Släktforskarförening
som hade sammanträffat med folk från
Arninge. Under maj månad kommer
slutligt besked om utbyggnad av Ar-
ninge. Personalen i Arninge vill fram-
föra till forskarna att man bara får ta
med sig en volym i taget till läsaren
och att man inte får äta i forskar-
lokalen.

Samarbetsträffarnas vara eller inte
vara. Frågan var, har vi någon nytta
av dessa träffar? Svaren var allmänt
att träffarna var livsviktiga och ska

Fortsättning på sidan 9
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Under semestern brukar ju släkt-
forskningen gå på lågvarv, det
finns ju annat att tänka på. Min

hustru och jag ”offrade” emellertid 3
dagar av vår semester på släktforsk-
ning och åkte till Vadstena för att be-
söka Landsarkivet där. Huvudsyftet
var att komma åt kyrkböcker efter
1895, men naturligtvis tittade vi på en
hel del annat också.

vara kvar för att kunna ge varandra
olika former av information. Bl. a. fick
vi information om att Katrineholm-
Flen-Vingåkers Släktforskarförening
kommer att ha Anbytardag den 8 sep-
tember och Nyköping-Oxelösunds
Släktforskarförening ska ha Anbytar-
dag den 1 september.

Dataregistrering.
Kurt Gustavsson framförde:
Vad använder vi för dataregistrerings-
program när vi registrerar ex. vis
födda, vigda och döda?

Flera av deltagarna visste att något
angående gemensamma dataregister
har varit på tapet inom Förbundet  men
verkar ha självdött. Motionstiden till
Förbundet är tyvärr ute för i år, vilket
var den 15 april. Samarbetsträffen ena-
des om att en skrivelse skulle in till
Förbundet så fort som möjligt, ang.
detta som för föreningarna är en så
viktig fråga. Delegaterna var eniga om
att alla föreningar skall ha en gemen-
sam policy. Arrangerande förening
fick i uppdrag att utarbeta en skrivelse
till Sv. Släktforskarförbund.

Geografiskt område.
Västerås Släktforskarklubbs ordfö-
rande Sven Olby undrade vilket geo-
grafiskt område som Regionala Sam-
arbetsträffen skulle uppta. Detta med
tanke på att både Gotland och Öster-
götland var inbjudna. Han menade att
risken finns att kanske även Småland
kommer med. Till slut enades man om
att låta inbjudningslistan vara som den
är. Det finns alltid föreningar som inte
kan komma till samarbetsträffen så att
det ska bli ”för många föreningar re-
presenterade” är det troligen ingen fara
för.

Gustaf von Gertten från Föreningen G-
gruppen höll sedan ett anförande om
förbundsdemokrati och val i folkvalda
föreningar.

Till hösten åtog sig Nyköping-Oxe-
lösunds Släktforskarförening uppdra-
get att anordna nästa möte.

Därefter gick samtliga till en liten ny-
öppnad restaurang för att äta lite lunch.
Efter lunchen var klockan närmare
14.30 och då hade vi fått sällskap av
en guide, Lena Stensgård som skulle

ta med oss på en liten stadsvandring
som skulle avslutas upp i domkyrkan.

Solen tittade fram från en klarblå
himmel och det var varm och skönt.

Stadsvandringen gick igenom de
gamla kvarteren i Strängnäs med
kullerstenssatta gator och bebyggelsen
helt i trä. Vandringen gick sedan upp

mot domkyrkan men vi gick inte in i
den direkt utan Lena Stensgård tog oss
med runt hela domkyrkan och beskrev
alla de olika byggnadsperioderna och
vad som då hade skett. När det var
gjort så fick vi gå in i domkyrkan och
titta på alla de olika golvgravarna och
alla minnesmärken som finns.

Efter denna stadsvandring så avsluta-
des den Regionala Träffen för den här
gång och alla skingrades åt alla håll
för sin egen hemfärd.
Skribent

Anita Carlsson
sekr.

Fortsättning från sidan 8

Vadstena

Väl framme i Vadstena under förmid-
dagen gick vi in och kollade läget. Det
var ganska fullt, men det fanns några
platser kvar så vi satte igång direkt.
Personalen på stället var mycket till-
mötesgående och hjälpsamma och be-
rättade hur allt fungerade. Det fung-
erade ungefär på samma sätt som i
Uppsala Landsarkiv. Man fick emel-
lertid ta med sig upp till 10 volymer
kort samtidigt till sin läsare vilket un-
derlättade en hel del. Jag hade tur,
kyrkböckerna från Växjö domkyrko-
församling efter 1895 hade kommit till
Landsarkivet, men var inte filmade.

Men originalen fanns ju där så jag
kunde låna dessa och hitta det jag
sökte.

Min hustru Eva har sämre lycka,
kyrkböckerna från Östra Eneby för-
samling hade visserligen också kom-
mit till Landsarkivet men hade läm-
nats bort för mikrofilmning. När för-
sta dagen var till ända, kl. 16.00
stängde arkivet, så var det bara att säga
till att man skulle komma tillbaka nästa
dag så var man garanterad plats, d.v.s.
om man kom senast 08.15.

Vi hade tänkt stanna i tre dagar men
eftersom vi var lite sena med plane-
ringen fick vi inte tag i husrum i Vad-
stena, men väl på ett vandrarhem i
Omberg, vilket ju inte är något pro-
blem om man åker bil.

Vandrarhemmet var för övrigt mycket
vackert beläget i Ombergs skogar och
berg. Dessutom hade de mycket till-
mötesgående personal som fixade
fruktostkorg åt oss eftersom vi inte
ville vänta till klockan 8 för att få fru-
kost.

Kjell Ivarsson

Inte riktigt Strängnäs Domkyrka,
men ändå!
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Löjtnant Evert Wahlberg arbe-
tade på regementet under lång
tid som utbildare i främst sig-

naltjänst. Efter trupptjänsten fortsatte
han som en mycket uppskattad före-
ståndare för Foto- och ritdetaljen, ända
fram till sin pension.

Everts livsverk, och för det han
inskrivit sitt namn i regementets his-
toria, är den mycket omfattande forsk-
ning han genomfört om regementets
indelta soldater, deras torp och livs-
betingelser på roten. Ur det omfattande
materialet har också Evert utgivit flera
böcker om olika socknars soldater.

Totalt omfattar Everts forskning de
1200 torpen vid regementet och fler
än 18 000 indelta soldater har han spå-
rat upp. Allt är noggrant nedskrivet för
hand i ett omfattande pärmverk. Everts
hustru Solvieg var också starkt enga-
gerad och deltog i ett oändligt antal
resor inom landskapet, för att leta ef-
ter olika torp.

Donationen
Efter hand som Evert blev äldre och
sjukare, insåg han att arbetet måste
lämnas över till någon institution med
förmåga att både bevara och använda
materialet. Länge lutade det åt att KrA
(Krigsarkivet) skulle bli mottagare,
men slutligen bestämde sig Evert för
att P 10 och regementsmuseet var det
bästa stället.
Under 1999 tog Fo-regementschefen
Peter Lundberg emot hela Everts fina
arbete. Regementet lovade samtidigt
att förvalta donationen på bästa sätt.

På grund av pensionsavgångar, perso-
nalramar m. m., blev sedan museet
obemannat och motiven för att ha det
stora forskningsarbetet på P 10 mins-
kade. Om inget hände med donationen,
återstod då att överbringa den till KrA

I samband med Regionala samarbetsträffen i Strängnäs fick vi följande artikel
som är hämtad ur Sörmlands-Gripens vårnummer 2001.

Soldatregistret i Sö-
dermanland
av P-O Rosén

i alla fall. Öv1. (Överstelöjtnant) Pe-
ter Lundberg kände sitt ansvar och dis-
kussion om datorisering påbörjades.
Som projektledare utsågs underteck-
nad.

Soldatregister i Sverige
Arbete med soldatdatabaser pågår på
flera håll. P 4 museum i Skövde är le-
dande i landet och samman-ställer data
från ett stort antal soldatdatabas-
projekt. Projekt drivs både från
regementsmuseer och hem- bygds-
föreningar m. fl. Totalt är nu Sverige-
databasen uppe i mer än 165 000
knektar.

Vårt projekt
Målet för vårt projekt är att därmed
alla data om torp och indelta soldater
ska matas in i en databas. Därefter ska
en nyutveckling ske till ett databas-
format som HKV kan ta emot, för att
alla data ska bli tillgängliga på Inter-
net och kunna kopplas till regemen-
tets hemsida och flera släktforskar-
hemsidor.
Projektet beräknas avslutas senast
2003-04-01.

Under hösten 2000 har skett en inten-
siv inmatning för att utvärdera realis-
men i tidsplanen. Uppgifter om fler än
3 500 knektar har vi till dags datum
överlämnat till P 4.

Vad kan vi göra för dig
Om du, eller någon i vänkretsen, sö-
ker uppgifter om indelta soldater vid
regementet, ta kontakt med Soldat-
registret - helst skriftlig genom fax
0152 - 287 29,
mail per-olof.rosen@p10.mil.se
eller genom brev:
Södermanlands Regemente
Soldatregistret
645 83  STRÄNGNÄS

Telefonfrågor är svårt att besvara med
en gång, eftersom en stor del av pärm-
verket ännu finns i annan byggnad. Ju
mer uppgifter du kan få fram om sol-
daten, desto större möjlighet har vi att
finna honom. Soldatnamn, rotenamn,
rotens nummer, vad soldaten hette

innan han blev soldat (Patronymikon),
födelseår o.s.v. är exempel på bra upp-
gifter som underlättar sökning.
Räkna inte med att vi kan spåra solda-
ten genom uppgifter om hustru och
barn, detta är inte en släktforskning,
utan ett rent soldatregister över de sol-
dater som bodde i något av de 1 200
torpen. Officerare och övrigt befäl över
furirs grad saknas helt.
Tyvärr kan väntetiden på att dina frå-
gor behandlas bli lång, eftersom anta-
let medarbetare till hösten ännu ej är
klarlagt.

Vi kan också hjälpa till att söka solda-
ter över hela landet, för att sedan kunna
hänvisa till någon av de andra Soldat-
registren för mer detaljinformation.

Dessa förfrågningar tas gärna emot,
per tfn 0152 - 287 14, eftersom själva
sökningen går mycket fort att göra.

Vad kan du göra för projektet?
I uppdraget ser vi gärna att Everts gär-
ning inte stannar av. Har du uppgifter
om indelta soldaten vid Söderman-
lands regemente tar vi gärna mot dessa.
I skriftlig form och med namn och
adress på uppgiftslämnaren, (se adress-
uppgifter ovan). Någon datainmatning
av dina lämnade uppgifter kommer
inte att ske omedelbart. Nu vill vi först
få in grunduppgifterna om alla torp och
soldater, först därefter kan komplette-
ringar ske, men dina uppgifter och
kunskaper är värdefulla för regemen-
tet, så vi tackar på förhand.

Avskrivet av

Anita Carlsson
sekt.
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Styrelsen inbjuder härmed till

Höstmöte
den 20 Oktober kl 1300 i "Gamla Teknis",

Careligatan 10 i Eskilstuna.

• Som vanligt på höstmötet ska vi gå igenom styrelsens budgetförslag för nästa verksam-
hetsår.

• Vi ska också bestämma om vi ska skaffa en ny lokal och vi ska bestämma om vilken med-
lemsavgift vi ska ha för nästa år.

• Dessutom bjuder föreningen på kaffe med dopp i pausen.

• Efter pausen kommer John Svenske att berätta om "Bondedagboken som historisk källa".

För att vi ska veta hur många som kommer till mötet så vill vi ha din anmälan i förväg, detta natur-
ligtvis för att se till att alla får plats och att det finns kaffe etc. till alla.

Du anmäler dig på sedbvanligt sätt till sekreteraren:
på tfn 016 - 42 64 10
eller via brev: Anita Carlsson

Gillbergavägen 140
632 36  ESKILSTUNA

eller via E-post: anita@caritakonsult.se

För att alla ska ha möjlighet att titta på den påtänkta lokalen kommer vi att vara
där från kl. 11.00 - 12.30. Lokalen ligger vid Dambergsgatan 1.

Normalt så brukar det  finnas P-platser vid Sveaplan City, eller på Dambergs-
gatan.

Det finns också busshållplats alldeles i närheten, vid Stigs Persienner!

För att alla ska ha möjlighet att titta på den påtänkta lokalen kommer det att
finnas folk där från kl. 11.00 - 12.30.  Lokalen ligger vid Dambergsgatan 1, en
tvärgata till Kungsvägen. (karta finns på baksidan av ritningen över lokalen)!

Normalt så brukar det  finnas P-platser vid Sveaplan City, eller på Dambergs-
gatan.

Det finns också busshållplats alldeles i närheten, vid Stigs Persienner!

Telefon till lokalen
016 - 12 21 47
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Björklingebygdens Släktforskarförening
Genealogica Betuliensis nr 34
Lennart Johansson: Reinhold Gotthard Holtz
Lena Forsberg: Från Norunda Allmänning 1924-1928

Blekinge Släktforskarförening
Släkt-Eken nr 2/01

Botvidbygdens Släktforskarförening
Anlets-Bladet nr 3/01
Ragnar Fornö: Domböcker – här kan man se om
släktingarna kommit till tinget

Föreningen Dalfolk
Dalfolk nr 2/01
Bengt Blåns: Kryckeståt i Amsberg

DIS-AROS
Disponibelt nr 2/01
Börje Hallberg: Att hitta släktingar i USA
Åke Sjödin: Söka utvandrare på Internet

Folkare Släktforskarförening
An-Siktet nr 2/01
Barbro Vikström: Avesta, en Stadhs fleck 1641-1688

Forskarföreningen ALIR
ALIR Anor nr 2/01
Urban Sikeborg: Generalmönsterrullan 1816 Norrala
Bertil Söderman: Några episoder från Maråker

Föreningen DIS
Diskulogen nr 54
Urban Windahl: Vem har inte en släkting i USA?
Björn J: Bilder
Gunnel Nilsson-Danielsson: Sonekulla – ett gammalt
häradshövdingeboställe

Föreningen Släktdata
Tidningen Släktdata nr 2/01
Alarik Svensson: Krigsfångarna på Visingsö – del 4
Charlotte Börjesson: De digitala mediernas sårbarhet
Jan Tengelin: Familjen Elde
Per Liljeström: Släktregistreringsprogram
Per Liljeström: Skånes flagga

Genealogiska Föreningen
GF-Aktuellt nr 147

Genealogiska Samfundet i Finland
Sukutieto nr 2/01

Gästriklands Genealogiska Förening
Gestricia nr 2/01 – 3/01

Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs
Våra rötter – vår historia nr 68

Jämtlands läns Släktforskare
JLS-Nytt nr 86
Robert Fresk: Sveriges första sanatorium
Kjell Risberg: Nödåret 1867

Kronobergs Genealogiska Förening
KGF-Nytt nr 73
Arne Svensson: Ett ”lägersmål” från Vittaryd
Ove Wennerholm: Värends häradssigill
Bengt-Olof Käck: Lantmäteriets arkiv
Eva Dalin: Drunknad i Bolmen
Gunvor Nilsson: Nils Sellergren – biografiska anteckningar
(bl a förteckning
Över präster i Växjö stift och anteckningar om gymnasis-
ter i Växjö 1800-1850)

KGF-Nytt nr 74
Lennart Nilsson: En släktgård i förfall
Sven Adolfsson: Carl Linn byggde ”Karl-Oskar-huset” i
Minnesota
En släktsägen från 1680

Malmö Släktforskarförening
An-Gripen nr 2/01
Joacim Wendin: Kvällsposten nr 1 – Söndagen den 4 ja-
nuari 1948
Sven-Erik Nygren: Internet – Bingo!
An-Gripen nr 3/01
Johan Schöld: Mannen som stoppade danskarna
Johan Schöld: Malmö under försvenskningstiden
Gunnar Wollin: Malmö Hamn genom tiderna
Tomas Albeck: Internet
Johan Schöld: Torups slott
Johan Schöld: Snapphanetiden

Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
Anknytningen nr 3/01
Nils-Gunnar Carlsson: Sista avrättningen i Småland?
Ulf Berggren: Kända sörmlänningars anor – del 9
Birger Eriksson: Soldatnamn är inte att lita på
Maj-Britt Andersson: Gabriel Börjesson anklagad för dråp
år 1650

Ockelbo Släktforskarförening
Nya Släktaled nr 1/01

Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
PLF-Nytt nr 58
Björn Edman: När biskop Abraham höll räfst i Stranda
Skaraborgs Släktforskarförbund
Husförhörsnytt nr 3/01

Skånes Genealogiska Förbund
Skåne Genealogen nr 1/01
Per-Uno Sturesson: ”Faders ofredande” i Johnstorp 1840
Inger Rudberg: Konserverade prästdöttrar

Läsvärt 010910
Saxat av

Margareta Gustavsson

Fortsättning på sidan 13
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Storstockholms Genealogiska Förening
An-Ropet nr 2/01
Håkan Elmquist: Folk på Utö
Stig Molander: Maria Elisabeth Molander och en myndig-
hetsförklaring
Anfinn Bernaas: Slektsgranskning i Norge   OBS! Inter-
net-adresser!

An-Ropet nr 3/01
Ringblom-släkter med rötter i 1700-talets Stockholm
Viola Karlenhed: Alsing, Kruse och Gyllenspets – en släkt-
historia från Västergötland
Michael Schuyler: Alla är vi släkt och andra uppenbarelser
på nätet

Sveriges Släktforskarförbund
Angeläget nr 3/01

Sveriges Släktforskarförbund
Släkthistoriskt Forum nr 3/01
Gunnar Ståhl: Kolfiffel i Bergslagen
Roger Axelsson: DMS – en förkortning som lokalhistoriker
bör lägga på minnet
Ulf Berggren: Rekonstruktionsläget
Håkan Skogsjö: Apropå en gravsten – eller kolla aldrig en
bra historia
Elisabeth Thorsell: Vad man kan hitta i ett landskansli
Anna-Lena Hultman: Västgötarna reste vida omkring

Tjust Släktforskar Förening
Wåra Rötter nr 3/01

Värmlands Släktforskarförening
Värmlands Anor nr 2/01
Marianne Fröding: En bouppteckning från förr

Västgöta Genealogiska Förening
Västgötagenealogen nr 2/01
Örjan Hill: En doft av franska revolutionen
Ted Rosvall: En besvärlig syskonskara

Västgötagenealogen nr 3/01
Marie Sverker: Sjuhärad och knallehandelns framväxt
Sven Eriksson och hans mor
Gammal västgötaknalle berättar
Mariana Buller: Toarpsknallar
Ingemar Herngren: Carl Sjölander – knalle från Sexdrega
Hemindustrin i södra Västergötland
Ulla Hökås: Joflo – välkänt varumärke från bygdens
äldsta konfektionsföretag
Ingemar Herngren: Algot Johansson – en förgrundsge-
stalt inom svensk tekoindustri

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Åsbo Släktblad nr 1/01

Östgöta Genealogiska Förening
ÖGF-Lövet nr 65

Fortsättning från sidan 12

Vecka Dag Tid
35 Lörd.  1/9 10.00 - 13.00
36 Tisd.   4/9   9.00 - 12.00
37 Tisd. 11/9 18.00 - 20.00
37 Lörd. 15/9 10.00 - 13.00
38 Tisd. 18/9   9.00 - 12.00
39 Tisd. 25/9 18.00 - 20.00
39 Lörd. 29/9 10.00 - 13.00
40 Tisd.  2/10   9.00 - 12.00
40 Tisd.  2/10 18.00 - 20.00
40 Lörd. 6/10 10.00 - 13.00
41 Tisd.  9/10   9.00 - 12.00
41 Tisd. 9/10 Stängt, Visning av Vapen-

tekniska museet kl.18.30
41 Lörd. 13/10 10.00 - 13.00
42 Tisd. 16/10   9.00 - 12.00
42 Tisd. 16/10 18.00 - 20.00
42 Lörd. 20/10 Höstmöte (Stängt)
43 Tisd. 23/10   9.00 - 12.00
43 Tisd. 23/10 18.00 - 20.00
43 Lörd. 27/10 10.00 - 13.00

Vecka Dag Tid
44 Tisd. 30/10   9.00 - 12.00
44 Tisd. 30/10 18.00 - 20.00
44 Lörd.  3/11 Helg (Stängt)
45 Tisd.   6/11   9.00 - 12.00
45 Tisd.   6/11 18.00 - 20.00
45 Lörd. 10/11 10.00 - 13.00
46 Tisd. 13/11   9.00 - 12.00
46 Tisd. 13/11 18.00 - 20.00
46 Lörd. 17/11 10.00 - 13.00
47 Tisd. 20/11   9.00 - 12.00
47 Tisd. 20/11 18.00 - 20.00
47 Lörd. 24/11 10.00 - 13.00
48 Tisd. 27/11   9.00 - 12.00
48 Tisd. 27/11 18.00 - 20.00
48 Lörd. 1/12 10.00 - 13.00
49 Tisd. 4/12   9.00 - 12.00
49 Tisd. 4/12 18.00 - 20.00
49 Lörd. 8/12 10.00 - 13.00

Öppettider i lokalen under hösten 2001
Tack vare en enorm uppslutning av nya och tidigare lokalvärdar så kan vi från 1/10 ha lokalen öppen varje Tisdag förmid-
dag, Tisdag kväll och Lördag förmiddag enligt nedanstående lista. Utnyttja dina möjligheter.

Telefon till lokalen
016 - 12 21 47
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Pengar i folkmun och mynt i se-
der, bruk och poesi heter en bok
som skrivits av Monica Gola-

biewski Lannby och som givits ut av
Kungliga Myntkabinettet.

Den är upplagd som en uppslagsbok
och här kan man hitta förklaringar till
det mesta som har anknytning till pen-
gar. Innehållet är trevligt presenterat
med illustrationer, ordspråk, anekdo-
ter, sagor och sägner mm.

Det finns t.o.m. exempel med Eskil-
stuna-anknytning. Under rubriken
”Kronvägg” (en gammal penninglek)
finns ett referat ur Eskilstuna Alle-
handa från år 1848.

Och under rubriken ”Runstycke” kan
man läsa att i en predikstol i Öja kyrka,
Södermanland, hittades ett ½ öre kop-
parmynt från 1628 som var inlindad i
en papperslapp med följande text:

”Anno 1629 bleff denne prediekostoll
gjord på Sundby gård. Den ädle och
vellborene herr Carell Sparre - honom
till Öija kyrkia förährad och detta här
Mynt gick i flor här i Sverig och ähr
gående för ett halft Runstycke som här
inlagdt ähr. Den 22 julii 1629. Lasse
Stronge. Prediekostollmakare.”

Hälsningar

Margareta Arent

Hej! Jag kan kanske
bidraga med ett bok-
tips.
Av Margareta Arent Under pingsthelgen var Arne

och jag ner till Brokind, det
ligger c:a 2,5 mil syd om Lin-

köping. Arne skulle på pingstdagen
tävla med sina småbåtar och Pingstaf-
ton var fri för egna göromål. Mitt på
dagen tog vi en liten biltur med några
av våra vänner som också hade sam-
lats på Sätravallens campingplats.

Efter att ha åkt bara en liten bit in mot
Linköping på de lokala vägarna kom
vi fram till Bjärka - Säby Slott. Vi
körde in och parkerade bilarna och
gick vid sidan om utefter en hage upp
mot slottet. Det var till vissa delar öp-
pet men det fanns ingen guide som
kunde visa oss runt. Efter att ha tittat
lite runt lite bl. a. på alla målade tav-
lor så gick vi till slottscafét. För att
återgå till tavlorna så var det mycket
kända namn de personer som var
avmålade. Jag upptäckte även att det
var en släktförening som hade namnet
Ekmanska släktföreningen och denna
förening tillsammans med en stiftelse
ägde nu slottet.

Efter att ha druckit kaffe gick vi runt i
slottsparken, sedan åkte vi vidare in
mot Linköping och nästa anhalt var ett
annat kulturmärke, Kinda Kanal.
Ett kanalsystem som fortfarande sköts
manuellt. Det är på 15,8 meters fall-
höjd och fyra (tror jag) slussar. Det var
ett par båtar som slussade uppför fal-
let som vi följde. En kanalvakt öpp-
nade och stängde slussarna och vi
följde dessa båtar vartefter som dom
slussades uppåt.

Detta var en skön eftermiddag då so-
len faktiskt strålade från himlen och
det var lagom varmt.
Därefter återvände vi till campingplat-
sen.

När jag sedan kom hem gick jag in på
Internet och sökte på Bjärka - Säby och
kom in på hemsidan om slottet och
följande gick att läsa om det.

”Bjärka Säby har anor från 1300-ta-

Min släktforskar-
sommar 2001
Anita Carlsson

let. Den tidens och Sveriges någonsin
största jordägare, riksdrotsen Bo Jons-
son Grip lät uppföra borgen Bjärka-
holm på en holme i sjön Rengen. 1371
införlivades gården Säby med Bjärka.

Bjärkaholm använde Bo Jonsson Grip
som förvaltningscentrum för hela sitt
imperium av gårdar och gods, vilket
även inkluderade hela Finland. Strax
efter hans död raserades emellertid
borgen av drottning Margareta i sam-
band med hennes kamp mot adeln.

Bo Jonsson Grip begravdes 1386 i
Vadstena klosterkyrka. Efter en tid
blev ätten Natt och Dag ägare till god-
set. Ägarskapet innehade ätten i sex
generationer. På 1500-talet blev Säby
sätesgård och Bjärka klassades som
ängsmark under Säby. Kanslirådet Per
Nilsson (Natt och Dag) lät 1632 bygga
”det Gamla Slottet”.

Byggnationen slutfördes av Per Nils-
sons änka Christina Sofia Stenbock.
Under 1770-talet kom godset genom
giftermål i släkten Cederhielms ägo.
Det nya slottet uppfördes av Germund
Ludvig Cederhielm som var officer
och hovman hos Gustav III. Slottet i
nyklassicistisk stil blev färdigt i slutet
av 1790-talet. Exteriören gjordes dock
om på slutet av 1800-talet till ett
barockliknande slott.

Bjärka Säby hade blivit ett jättegods
som dominerade över ett mycket stort
område. Under godsets ägor fanns ett
stort antal gårdar och torp. År 1872
övertogs godset av konsul Oscar Ek-
man. Han och hans son Oscar utveck-
lade godset till ett mönsterjordbruk. År
1882 fick Östergötlands landsbruks-
skola lokaler i det Gamla Slottet.
Familjen Ekman uppförde skola, ål-
derdomshem, sjukstuga och arbetar-
bostäder. Intresset för bygdens histo-
ria var stort och mycket av äldre tids
bebyggelse finns idag bevarat.

Familjen Ekman har numera donerat
det Nya Slottet och parken kring slot-
tet till Sionförsamlingen i Linköping.
Ett slottscafé öppet för allmänheten
finns i det Nya Slottets lokaler. Pro-
gram har utformats för att bära de
kristna och kulturella traditionerna vi-
dare.”

Fortsättning på sidan 15

Telefon till lokalen
016 - 12 21 47
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Med benäget tillstånd från Rolf Ström
via e-post har ESSF fått tillstånd att
publicera texten från hemsidan i An-
budet.
Du kan också gå in på hemsidan som
har adress:
http://hem.passagen.se/mewalker/
saby.htm
och där finns många länkar som har
samröre med släktforskning.

Jag har köpt en CD-skiva med bo-
uppteckningsregister från SVAR
och det är bouppteckningar från
Uppland.

Den 14 juni åkte vi till Uppsala för att
jag skulle forska på landsarkivet i
Uppsala under fredagen. På lördag
skulle Arne tävla med sina modellbåtar
i Falun och av den anledningen så åkte
vi via Uppsala.

I bouppteckningsregistret hade jag
upptäckt en del intressanta namn ef-
tersom jag har en del anor från detta
område. När vi kom dit började jag
genast att leta reda på dessa boupp-
teckningar. Här får man ju oftast tänka
på stavningen eftersom det rör sig om
1830 - 1838 alltså innan vår obligato-
riska skola hade börjat. CD-skivan var
även installerad på vår bärbara dator
så jag kunde på plats kontrollera vil-
ket nummer respektive bouppteckning
hade.

Men ett litet problem är att på mikro-
kortet var inte bouppteckningarna
numrerade. Men varje ny bouppteck-
ning började på högersidan. Att sätta
sig och läsa varje ingress till respek-
tive bouppteckning för att ta reda på
namnen i bouppteckningarna skulle ta
tid. Så det snabbaste sättet är att räkna
bouppteckningarna eftersom det hand-
lar om ganska många mikrokort, 12
till 14 st. kort i varje volym.

Sagt och gjort, jag letade efter en An-
ders Tenglin. Hans efternamn stava-
des så i kyrkoarkivalierna men i bo-
uppteckningsregistret stavades det
Tänglin. Bouppteckningen som jag
skulle leta efter hade nr. 122. Vid detta
tillfälle var han enkeman och socken-
skräddare. Hans hustru dog 6 mars
1830 och hette Catarina Norling, allt
enligt kyrkoarkivalierna. Själv dog han
den 10 juni 1831. Deras dotter Maria

Katarina Tenglin dog den 2 juni 1835
och hennes make Isak Berglund dog
den 15 juni 1838. Alla dessa utom
Catarina Norling hade jag hittat i detta
register. Detta är i stora drag som
familjebilden ser ut. Varför hittade jag
inte Catarina Norling? Fanns det ingen
bouppteckning efter henne?

Jag började alltså att leta efter Anders
Tenglin genom att räkna varje boupp-
teckning för att komma till nr. 122.
Ibland är det som om man har ett sjätte
sinne, jag stannade till efter ett tag och
läste ingressen till den bouppteckning

som fanns på mikrokortet. Döm om
min förvåning när jag börjar läsa föl-
jande:

”År 1830 Martii d. 15 förrättades av
Undertäcknade Bouppteckning efter
skräddaren And. Tenglins, aflidne
Hustru Catharina Nordling som med
Döden avgick d. 8 Mars detta år i Kulla
sn och Wahlsta ägor och efterlämnade
med första giftet Dottren Ulrica
Wängström gift med Nämndemannen
And. Frycklund i Gryta och med sed-
nare giftet Döttrarna Maria Catharina
Tenglin, gift med Jägmästaren Isaac
Berglund och Lovisa Tenglin gift med
Klockaren och Skolmästaren Per Berg-
lund i Alsike Hvilka äro alla myndiga.
Ägendomen upgafs af Enkemannen
And. Tenglin som värderades och
uptäcknades i följande ordning.”
Alla dessa personer utom And. Fryck-
lund kände jag igen från min egen
släktforskning.

Varför hade jag nu inte hittat Catharina
Norlings bouppteckning. Jag tror att
det ligger till så här att första gången
som jag hittar Catharina Norling i
kyrkoarkivalierna så har prästen eller
kyrkoskrivaren skrivit efternamnet,
Norlings, alltså med s på slutet. Först

så registrerade jag det så men sedan
tänkte jag på att prästen eller kyrko-
skrivaren avsåg förmodligen familjen
Norling och då skrevs det i pluralform
alltså med ett s på slutet. Numera så
har jag tagit bort detta förargliga s men
varför hittade jag inte Catharina
Norling? Den som har läst ordentlig
vet, för i bouppteckningen så står det
Nordling alltså med ett d. Av denna
anledning så kunde jag ju givetvis inte
hitta henna på CD-skivan. De perso-
ner som skrev dessa olika volymer
skrev såsom dom tyckte att namnet lät
när det uttalades. Detta kan ju vara lite
klurigt. Huruvida hon nu heter Norling
eller Nordling får bli en senare fråga
att utreda.

Jag beställde in originalböckerna
för att kunna få en scanning gjord
på respektive bouppteckning som
jag hittade.

Enligt uppgift från receptionisten så
skulle detta ta flera månader eftersom
dom för närvarande hade mycket ar-
bete med just scanning. Då frågade jag
om vi fick ta bilder med en digital ka-
mera på bouppteckningarna. Javisst, sa
dom det är inga problem. Vi satt i ett
litet enskilt rum som man kan få i
Uppsala om man är flera, men vi gick
ut i stora forskarsalen där dagsljuset
fick sila ner på dokumentet och tog
våra bilder utan blixt.

Men ett problem uppstod för efter en
stunds fotograferande, så meddelande
kameran ”Out of memory” så det får
bli fler åkturer till Uppsala för att fota
resten eftersom vi inte hade något mer
minne med oss.

Det var ytterligare en intressant upp-
täckt som jag gjorde i Uppsala. När
jag började att släktforska i början på
1990-talet så fanns det bara husförhör
fram till och med år 1895 sedan kom
SCB:s (Statistiska Centralbyråns) ut-
drag vilka började år 1900 nästa kom
år 1910 och så 1920. Under dessa
mellanår kunde en hel del hända den
familj som man sökte på.

Men nu har originalböckerna filmats
efter 1895 och en bra bit in på 1900 så
den familj som jag sökte på fanns det
husförhör eller församlingsböcker som

Fortsättning från sidan 14
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har samma uppställning som de gamla
husförhören. Den församling som jag
sökte på var Gryt i Södermanland och
jag hann inte igenom alla volymerna,
men till den familj som var aktuell så
hittade jag en dotter som jag inte vis-
ste om. Hon var född år 1897 och dog
två senare 1899 av påssjuka och se-
dan så fanns hon inte med i utdraget
från SCB år 1900.
Detta var roliga och intressanta upp-
täckter.

I början av juni kom det två olika
medlemstidningar, den ena Disku-
logen från föreningen Dis och den an-
dra Disponibelt från Dis-Aros. Båda
tidningarna hade artiklar om Ellis Is-
land, det vill säga den ö utanför New
York där alla immigranter till USA
fick samlas innan dom fick tillåtelse
att fortsätta in i Amerika. Tidningarna
beskrev hur mormonerna har registre-
rat fakta om 22 miljoner immigranter
som kom till USA under tiden 1892 -
1924. Denna registrering har sedan
lagts ut på en webbsida som är sök-
bar. Tips i tidningen var att söka på
denna sajt på förmiddagen när det är
tidig morgon i Amerika eftersom det
då är färre datoranvändare som är ute
på nätet och surfar.

Sagt och gjort, söndagen den 24 juni
tog vi oss an en sökning på förmidda-
gen. Arne har ju en faster som emi-
grerade när hon var 16 år. Dessutom
en bror som är yngre som också finns
eller åtminstone har funnits i USA.
Troligen så lever ingen av dom längre
men det finns förmodligen söner och
döttrar till dessa två anförvanter.

Vi började med att söka på elis island
men fick hela tiden upp en historik
över ön och kom ingen vart. Men så
upptäckte vi att det stod lite olika
adresser i tidningarna och när vi an-
vände oss av den adress som stod i
Diskulogen så kom vi rätt. Den ska
vara www.ellisislandrecords.com/

Man måste först registrera sig vilket
inte kostade något på denna nivå, där-
efter får man via sin egen e-post adress
hem både User Name och Password.

Det kan hända att något av det du re-
gistrerar redan finns och då blir det
rödmarkerat och du får ange ett annat.

Det hände oss men när allt det var klart
så var det bara att börja leta och söka.
Tidigare hade jag försökt att leta reda
på denna faster till Arne vid namn
Anna Matilda Carlsson och har till och
med varit i kontakt med en amerikansk
forskare men utan resultat.

Varför vet jag att Anna Matilda bor i
USA? Jo, det ligger till så här, att jag
via Nyköpings Tingsrätt hade fått hem
bouppteckningen på modern till Anna
Matilda Carlsson där det står bostads-
ort ”Minneapolis USA” och för sonen
Axel Wilhelm (bror till Anna Matilda)
står det ”Minnesota”. Axel har jag följt
och han tar så småningom hyra på en
båt och avmönstrar i Dunkerque. Se-
dan finns han alltså i USA.

Vid senare tillfälle då jag på Utvand-
rarnas Hus fick tag i en passagerarlista
så visar det sig att Anna Matilda Carls-
son kallar sig för Matilda som första
namn. Så jag vet att hon har tagit ban-
tåget från Göteborg och till Köpen-
hamn, det är det sista och där har jag
stått i flera år.

Vi chansade på att stava Matilda,
Mathilda och därefter tog vi bort ett s
från efternamnet, alltså Mathilda Carl-
son och vips så fick vi fram 40 st. med
det namnet. Men jag hade ju följt
henne och hon var 16 år när hon
emigrerade och måste ha kommit till
USA mellan 1906 och 1910 om hon
inte fastnat någonstans på vägen.

Så man kunde göra flera olika krite-
rier i sökbegreppet och vi bestämde att
hon anlänt enligt den angivna tiden

ovan. Och då blev
det betydligt färre
att leta igenom
och vi visste att
hon flyttat ut från
Södertälje den 18/
4 1906 till New
York.

Helt otroligt så
hittade vi henne

i en skeppslista. Hon hade anlänt
med Oscar II den 2 May 1906 och
den tiden stämde ju mycket bra.

Och vad fick vi reda på? Jo, allt detta:
Hon hade nr. 8 på passagerarlistan och
var 16 år och åkte ensam, var hembi-

träde, kunde läsa och skriva samt kom
från Sverige, Skandinavien och sista
bostadsort Sodertelje. Den slutliga
destinationen var Buffalo Minn.

Om hon hade biljett till den slutliga
destinationen och det hade hon samt
av vem som färden hade betalt resan.
Den var betald av en ”Uncle” (farbror
eller morbror). Va nu då, fanns det fler
släktingar i USA som vi inte visste
om????

Om hon hade 50 dollar med sig och
om det var mindre, hur mycket? Hon
hade 13 dollar med sig. Om hon varit
i USA tidigare vilket hon svarade att
hon inte varit.

Farbrodern/Morbrodern hette Clas
Gustafson med adress Rout 4 Box 69
Buffalo Minn.

Om hon varit i fängelse eller på fattig-
hus eller institution för hälsa eller be-
handling av sjukdomar av olika slag
eller understöd fått av allmosor.

Allt detta fick vi reda på så nu är det
spännande att försöka gå vidare, men
tyvärr har tiden inte räckt till riktigt
ännu.

Jag tog en titt på Emigrantskivan och
där hittade jag Clas Au. Gustafsson
som hade emigrerat till USA under
1887.

I början av juli tog vi en liten
semestertripp och resan var bl.a.
ställd till Göteborgs Landsarkiv för
forskning under en vecka.
Jag hade ringt till Göteborgs Landsar-
kiv i veckan innan för att ta reda på
vilka öppettider det var. Under samta-
lets gång så framkom det att jag bodde
i Eskilstuna och då fick jag reda på att
man kunde boka plats i förväg när man
kom långväga ifrån. Det är första
gången som jag har varit med om att
man kan boka i förväg på ett landsar-
kiv. Men det tackar vi för.

Det första vi tittade på var efter Clas
Au. Gustafsson eftersom Poliskam-
marens Passagerarlistor finns på Gö-
teborgs Landsarkiv. Det tog inte lång
stund att leta reda på honom och han
hade kontrakt nr. 1969 med Bröderna

Fortsättning från sidan 15

Fortsättning på sidan 17
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redde vi ut. För vi läste husförhörs-
längderna både fram- och baklänges
och jag tror till och med upp- och ned.
Vi vände nästan ut och in på oss själva
för att kunna leta och läsa eftersom det
ibland var svag skrift.

Sedan gick vi tillbaka till Gustaf och
jag fick för mig att jag skulle titta på
födelseboken för honom en gång till.
Ja. inte stod det Anna Brita Billberg
som vi hade rett ut, utan klart och tyd-
ligt ett -son namn.

I det här läge är det ypperligt att
sitta på ett landsarkiv eftersom
originalböckerna finns tillgängliga
när det trasslar till sig.

Så in med en beställning eftersom inte
receptionisten (yrkesforskaren) heller
kunde läsa vad det stod på mikrokortet,
åtminstone inte med säkerhet.
När vi fick in den så var moderns namn
mycket riktigt Anna Svensson men
hans fru hette ju Anna Brita Billberg??
Arne och jag resonerade om detta och
det enda vi kunde komma fram till var
att han var omgift, hade möjligen Anna
Svensson dött?

På landsarkivet i Göteborg så finns
det register över födda, vigda och

Larsson. Bröderna Larsson var ett fö-
retag som vid den här tiden kontrakte-
rade privatpersoner som ville resa över
till USA. Destinationen som var angi-
ven dit Clas Gustafsson skulle till var
St. Paul Minnesota och han åkte med
ångfartyget Romeo.

Arkiven från Bröderna Larsson är inte
mikrofilmade utan vi fick begära in
originalen men vi skulle ha 1/7 1887
och Bröderna Larssons arkiv började
den 14/7 1887 och det enda man fick
reda på i dessa arkiv var hur mycket
de hade betalt för resan.

Därefter tog vi tag i en ana vid namn
Andreas Lundqvist född 1807 och
hans hustru Anna Brita Billberg, hus-
trun är född i Marstrand. När jag tidi-
gare har letat efter Andreas L. (1807)
så har jag tidigare fått reda på att han
får en son vid namn Gustaf född den 7
februari 1834.

Modern till Gustaf, då jag hittade
födelsenotisen var Anna Svensson och
senare när jag återupptog den här lin-
jen och gick på husförhören så var
namnet Anna Brita Billberg. Så vi
koncentrerade oss på Anna Britta Bill-
berg, hennes familj och anor. Hon var
född i Marstrand så hela hennes familj
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döda för varje församling, så det var
bara att botanisera i dessa register.

Men när det gällde Anna Svensson så
hittade vi henne inte. Nu kunde det
vara fråga om max 2 år att leta i död-
boken så jag satte igång direkt. Efter-
som Gustaf var född den 7 februari
1834 så måste Anna Svensson ha dött
efter detta datum.

Jag hann inte långt, den 12 februari
1834 dör hon i barnsäng som tyvärr
var mycket vanligt vid den här tiden.
Då var det problemet löst och då för-
stod vi varför hans nästa hustru hette
Anna Britta Billberg.

Vi fick tag i vigselnotiserna för bägge
giftena, Andreas tar ut lysning i slutet
av 1832 och gifter sig i början av år
1833 med Anna Svensson. Ett år se-
nare dör hon och i maj 1836 gifter han
sig med Anna Brita Billberg.

Registrena som fanns i Göteborg är
gjorda för länge sedan och tyvärr så
upptäckte vi en del fel i dom så det
gäller att se upp.

Detta var i stora drag det vi hann med
i Göteborg.

Anita Carlsson

Föreläsningar för  släktforskare
Strängnäs huvudbibliotek hösten 2001
Föreläsare: Margareta Bergqvist
Onsd  12 sept,  kl 19,00
Ämne: metodböcker, ordböcker, uppslagsböcker, hjälpmedel att läsa och
tolka handstilar.

Onsd 10 okt,  kl 19,00
Ämne: Att söka personuppgifter i biografiska uppslagsverk, matriklar,
kalendrar samt databaser.

Onsd 14 nov, kl 19,00
Ämne : Orts- och hembygdslitteratur, kartor.

Föreläsningar för  släktforskare
Strängnäs huvudbibliotek hösten 2001
Föreläsare: Margareta Bergqvist
Onsd  12 sept,  kl 19,00
Ämne: metodböcker, ordböcker, uppslagsböcker, hjälpmedel att läsa och
tolka handstilar.

Onsd 10 okt,  kl 19,00
Ämne: Att söka personuppgifter i biografiska uppslagsverk, matriklar,
kalendrar samt databaser.

Onsd 14 nov, kl 19,00
Ämne : Orts- och hembygdslitteratur, kartor.
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Den 9 oktober kl. 18.30 förevisar
Claes-Göran Roos vapensamlingar
som våra förfäder kan tänkas ha an-
vänt i de fall de var soldater. Samling
vid Faktoriholmen.

Denna kväll är lokalen stängd efter-
som vi räknar med att alla kommer till
vapenmuseet.
Vi ordnar med kaffe och dopp.

Anmälan sker på tel. 016 - 12 62 82
Anita Carlsson. (lokalvärden)

I enkäten så efterlystes utbildning i
Disgen, det vanligaste programmet
för registrering av dina forsknings-
resultat.

Av denna anledning så startar vi två
studiecirklar även för detta. Det blir
på ren nybörjarnivå när det gäller pro-
grammet men du bör ha grundläg-
gande datorvana, i alla fall så pass att
du vet var grejorna sitter och hur de
används.

Även här räknar vi med att det finns
många som vill gå en dagkurs men att
också några vill använda kvällstid.
Dagcirkel: Måndag kl. 13.00 - 16.00
Cirkelledare: Anita Carlsson .

Kvällscirkel: Torsdag kl. 18.00 - 21.00
Cirkelledare: Kjell Ivarsson

Intresseanmälan: Till Birgitta Kull-
man Tfn 016 - 12 68 87

Ett ämne som många känner
mycket för är handskriftsläsning.

Därför har vi beslutat starta två stu-
diecirklar i detta intressanta ämne.

Tidpunkterna för dessa två cirklar är i
skrivande stund:
Torsdag 09.00 - 12.00 och
Söndag 10.00 - 13.00

Den sistnämnda cirkeln kan, om så blir
bestämt flyttas till en annan tid och en
annan lokal, men beräknas vara till-
gänglig i första hand för den som har
ett dagligt arbete att passa.

Båda cirklarna kommer att vara upp-
byggda ur materialet på de CD-skivor
som är inköpta från SVAR, där "facit
finns på den så kallade Paleografi-
skivan.

Pris för cirkeln blir 250:- och cirkeln
kommer att omfatta 4 x 3 timmar.

Cirkelledare blir Margareta Arent och
Anita Carlsson.

Intresseanmälan: Till Birgitta Kull-
man Tfn 016 - 12 68 87

Från olika håll har framförts in-
tresse för en grundläggande ut-
bildningsaktivitet i släktforskning
med speciell inriktning mot finländ-
ska anor och ESSF har härmed
nöjet att inbjuda till en studiecirkel
av detta slag.
Start: onsdag den 10/10
Lokal: ESSF föreningslokal.
Tid: 1800-2100. En gång per vecka.
Omfattning: 10 ggr (30 tim).
Pris: 600 kr
Kurslitteratur: Släktforska steg för steg
Kursledare: Sven Kullman
Intresseanmälan: Till Birgitta Kull-
man Tfn 016 - 12 68 87

Styrelsen har beslutat att vi ska vika
av några lördagar framöver för spe-
ciella teman.

Det blir tillfälle för den som är speci-
ellt intresserad av temat ifråga att
kunna ventilera sina problem och att
delge andra sina erfarenheter.

Det är mycket möjligt att det blir både
trångt, svettigt och högljutt. Och får
inte alla plats på en gång så får vi väl
alternera med varandra. Självklart så
finns det extra gott fika under tema-
dagarna och många blir det att träffa,
både gamla bekanta medlemmar och
nya.

VÄLKOMMEN!

Lördagen den 29 september,
Tema: Handskriftsläsning.

Lördagen den 27 oktober,
Tema: Disgen.

Lördagen den 24 november,
Tema: Internet.

Det kan ju hända att vi inte kommer
att vara i vår lokal beroende på ut-
rymme och utrustning, men informa-
tion om var vi ska vara kommer att
finnas på plats i lokalen i god tid samt
troligen också inspelat på vår nya te-
lefonsvarare som finns i lokalen nu-
mera.

Temadagar

Finlandsforskning

Finlandsforskning

Disgen

Nybörjarkurs i Släkt-
forskning
Vi har också för avsikt att starta två
nybörjarkurser i släktforskning en-
lig det mönster som vi använde un-
der våren med mycket gott resultat.

Vi har kompletterat utbildnings-
materialet med ytterligare en mikro-
kortspärm och beslutat att inte ha större
grupper än 8 elever i varje grupp vil-
ket kommer att innebära att det blir
max två elever vid varje kortläsare.

Naturligtvis så går en kurs på dagtid
och den andra på kvällstid för den som
arbetar på dagen.

Dagkursen:
Onsdag kl. 09.00 - 12.00

Kvällskursen:
Måndag kl. 18.00 - 21.00

Vi kommer att annonsera denna utbild-
ning i Eskilstuna Kuriren för att vända
os till allmänheten, men det finns ju
några som redan är intresserade så det
gäller nog att sno sig på att lämna sin

Intresseanmälan: Till Birgitta Kull-
man Tfn 016 - 12 68 87

Vapentekniska museet
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Vi har köpt in en CD-skiva med
bouppteckningsregister från Upp-
land (C).

Som även innehåller vissa delar av
Stockholms län, vilket beror på hur
länsindelningen har varit tidigare. Det
är ett register som beskriver vilka bo-
uppteckningar som finns arkiverade.
En bra källa för dem som "jobbar" med
Uppland och Stockholms län.

När vi nu kör igång höstens aktivi-
teter så verkar det som om "den
gamla" dödskivan är ute på vift
någonstans.

Den går inte att återfinna i arkivet el-
ler i någon av datorerna. Om du vet
med dig att du av någon anledning har
lånat den så vore det bra om den åter-
lämnas till lokalen.

Vi behöver ha en ny logotyp, eller
ska vi säga varumärke!

Med anledning av att föreningen nu
håller på att skapa en egen hemsida har
vi konstaterat att det är dags att vi gör
en ny "logga" som det så fint heter.

Det är alltså dags för ett nytt "klubb-
märke", ett märke som vi kan använda
för att göra en föreningsnål att bära på
kavajslaget eller på blusen i samband
med att vi vill vara fina och visa upp
oss!

Det ska vara ett märke som symboli-
serar Eskilstuna - Strängnäs, ett märke
som visar att vi är släktforskare och
det ska vara representativt. Naturligt-
vis får det vara färglagt, men ska också
kunna skrivas ut i svart-vitt på våra
brevpapper och kuvert och inte minst,
det ska kunna pryda Anbudet.

För att få fram en massa fina förslag
till "klubbmärke" så vill styrelsen ut-
lysa en "arkitekttävling" en "skönhets-
tävling" eller vad du vill.

Vi vill alltså ha en massa förslag på
ett nytt märke. Du får rita för hand,
eller med hjälp av dator eller på annat
sätt.
Naturligtvis kommer styrelsen att-
belöna de bästa förslagen på lämpligt
sätt och vi vill ha in dina förslag till
föreningens postadress innan oktober
månads utgång.
Lycka till

Styrelsen

Det finns fortfarande några platser
kvar  på resan till Leksand och
Släktforskarnas hus den 13 - 14/10.

Det är visserligen inte många, men vi
kan nog räkna med att det finns plats i
forskarsalen för ytterligare 5 forskare
och busstorleken anpassar vi efter an-
talet passagerare.

Våra resor till Leksand har alltid gett
våra resenärer en positiv upplevelse,
när det gäller själva forskningsresul-
tatet och umgänget med de andra i för-
eningen.

Priset för resa och forskarsalen upp-
går till det facila beloppet 850 kr.

Plats i dubbelrum 250 kr, inkl. frukost.
Middag på lördag kväll för den som
önskar finns för 105 kr plus vad man
vill ha att dricka.

Det finns också ett mycket trevligt
lunchbord på söndagen för 95 kr plus
måltidsdricka.

Vi bor och äter på Moskogens Hotell
som ligger på gångsvstånd från Släkt-
forskarsalen och vi får sitta kvar i
forskarsalen åtminstonde till kl. 21.00
på lördagkvällen. (sedan börjar det bli
jobbigt)!
Frukost får vi kl. 07.00 och sedan kan
vi forska till framåt 16.00 när vi packar
in oss i bussen igen för hemfärd.
Ytterligare information och anmälan
per tefn 016 - 42 64 10

Anita Carlsson, sekreteraren

Leksand Tävling: Ny logotyp?
Fr.o.m. 1 juli 2001 ska bouppteck-
ningen skickas till skattemyndigheten
i den region där den avlidne var
folkbokförd. För Södermanlands del
gäller:
Skattekontoret i Uppsala
751 87 UPPSALA
telefon: 018 - 17 51 00

Bouppteckningar

Borta?

Ny CD i lokalen

Skråväsendets arkiv är noterat på NAD-skivan att det finns på Nordiska Museet.
Efter att ha tagit reda på telefonnumret till Nordiska Museet och pratat med personalen där så blev det ytterligare några
telefonsamtal innan jag fick klarhet i var arkivet i själva verket ligger.

I ett tidigt stadium när jag hade börjat med släktforskning så har jag ett svagt minne att vi var i Stockholm i något
sammanhang, eventuellt var det Vattenfestivalen och då var jag till detta arkiv. Dom har alltså skråhandlingar där. Skråväsen-
det upphörde ju i mitten av 1800-talet men innan dess kan det finnas material som kan vara av intresse för person-
forskning. När vi skulle upp till Stockholm den 8 september så var det lite oturligt när jag ringde och kontrollerade.
Arkivet är bara öppet på vardagar och då hade vi tänkt att åka tidigt på fredagen för att kunna vara där under den dagen.
Men under den här tiden så var det ny golvläggning som gällde i arkivet så det gick inte.

Telefon och adress är: Linnégatan 89 B Stockholm. Tel. 05 - 519 561 00 kl. 10.00 - 12.00

Anita C

Arkiv:Skomakare, skräddare, bagare m. m.



Vi ber dig observera att det kan till-
komma kostnad för kurslitteratur i
samband med kurser och studiecirk-
larna

Några av de som svarade på förening-
ens enkät om vilka aktiviteter som för-
eningen bör satsa på, kryssade för för-
slaget om mer samarbete med hem-
bygdsföreningarna.

 Eskilstuna kommun har 12 och
Strängnäs kommun 8 hembygdsföre-
ningar som är anslutna till Söderman-
lands Hembygdsförbund.

Sven G. Nilsson i Stallarholmen och
jag beslöt att testa det här förslaget på
Stallarholmens hembygdsförenings
hembygdsdag den 5 augusti i år.

Många föreningar har en sådan här dag
då folk med anknytning till orten kom-
mer för att träffa gamla vänner och
bekanta. De kallas ibland för hemvän-
dardagar.

Vi fick in en blänkare i Strängnäs Tid-
ningen och satte upp affischer om att
man kunde komma och släktforska i
hembygdsgården den här dagen.

Med Margareta Bergqvists benägna
bistånd fick vi låna Strängnäs biblio-
teks samtliga mikrokort för socknarna

Toresund, Ytterselö och Överselö från
fredag e.m. till måndag f.m. och med
våra egna dit-kånkade kortläsare pla-
cerade på var sitt bord var vi beredda
att ta i mot anstormningen!

Nåja, anstormning, men nog var det
ett populärt inslag i programmet och
vi fick tillfälle att under de fyra tim-
mar hembygdsgården var öppen, leta
fram släktingar till ett 10-tal besökare
som uppgav att de kommit just för den
här sakens skull.

Kanske blir några av dem släktfors-
kare efter att ha sett hur det går till.
Så nog är en sån här verksamhet från
föreningens sida värd att satsa på.
Troligen finns det fler som - i likhet
med Sven G. och mig - är medlem-
mar både i ESSF och i ortens hem-
bygdsförening och som skulle finna
nöje i att ställa upp.

För det här är roligt!

Sture Appelblom

Adressat:

Avs: Eskilstuna - Strängnäs
Släktforskarförening
Kungsladugårdsgatan 2
633 49  ESKILSTUNA

ESKILSTUNA 

PORTO BETALT 

B FÖRENINGS-
BREV

Som du säkert har sett på flera sidor
så har vi nu fått in vår telefon i loka-
len. Det är också en telefonsvarare
kopplad på linjen som kan lämna be-
sked om arrangemang eller andra te-
lefonnummer att ringa.

Det går också att lämna meddelanden
i telefonsvararen om någon ringer uti-
från.

Numret är 016 - 12 21 47Släkten i Hembygden

Kurslitteratur

Telefon i lokalen

Redaktionen har av Ingvard
Hoffman fått några anekdoter som
han i sin tur har fått från Krono-
bergs Genealogiska Förening. Dom
är gjorda såsom vykort.

Det är två bönder som samtalar med
varandra. ”Får jag presentera min mor-
mors moster…” säger den ene av dom.
Svar ”En morot”? Svar från den förste
”Ja, jag gräver efter mina rötter och
hon lär ha varit rödhårig”.

En ung tjej och kille sitter på en park-
soffa. Killen säger ”Jag ska börja släkt-
forska” Tjejen svarar: ”Larvigt! Till
slut kommer ju alla bara fram till att
dom är släkt med Gustav Vasa”. Kil-
len svarar: ”Ja, varför trodde du jag
ville släktforska”.

En förnäm äldre dam får svar av en
yrkesforskare: ”Jodå! Fru Gyllenprutts
anfader var mycket berömd! Han tog
minst 27 jungfrur av daga innan han
infångades och avrättades i galgen”.

Anekdoter


