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Ordföranden har ordet 
 

 
 
 

U har ytterligare en sommar gått 
med ömsom strålande väder och 
ömsom regnigt och grått. Många har 

ägnat sig åt bad, trädgårdsjobb, kopplat av i 
hängmattan eller resor. Några har säkert 
använt sommaren till att besöka olika arkiv. 
Nu startar hösten och med den brukar 
släktforskarintresset ta vid igen. Vu har en 
hel del nyheter att bjuda på. 
 
Några av oss i föreningen har träffats några 
gånger och planerat fram ett nytt kurs-
program för nybörjare i släktforsking. Nu-
mera är det ju slut med att kunna låna 
microkort ifrån SVAR, så därför måste 
kursinnehållet förnyas. Principerna om hur 
man går tillväga för att söka i de olika 
kyrkböckerna är desasmma som tidigare. 
Men istället för microkorten och läs-
apparaterna så kommer datorn och internet 
in i bilden. En viss utbildning i hur man 
handskas med microkort kommer att finnas 
kvar eftersom det fortfarande finns på de 
olika arkiven och biblioteken. Vi kommer att 
ha ett specialabonnemang på SVAR til 
kurserna. Numera samarbetar vi med studie-
förbunden, ABF, Vuxenskolan och NBV. 
 
Under hösten kommer det att bli några nya 
abonnemang på släktforskarprogram. I första 
hand på Ancestry, där man kan söka sina 
utvandrade släktingar i USA och Arkiv 
Digital istället för Genline. Så utbudet för 
medlemmarna ökar. Vu har också lagt in 
CD-skivan Födda-Vigda-Döda 1600 till c:a 
1860 i Nyköpings storkommun. På tal om 

CD-skivor så är vår egen CD Födda-Vigda-
Döda i Eskilstuna kommun utgåva 2 klar. 
 
En nyhet är att vi i samarbete med ABM 
(Arkiv, Bibliotek ock Museum) kommer att 
ha föreläsningar på Contrast i biblioteks-
huset i Eskilstuna med mycket intressanta 
föreläsare. Ni kan se mer om det i tidningen 
och på vår hemsida. 
 
I förra numret bad jag alla som har e-post-
adress att skicka in den till kassören. En del 
adresser hade vi tidigare och nägra an-
ammade uppropet och skickade in sin e-
postadress. Vid ett utskick nyligen visade 
det sig att många av adresserna var fel, så 
den posten kom tillbaka. Var nu vänliga och 
uppdatera era e-postadresser till kassören, 
för vi kommer med mera utskicka i fort-
sättningen. 
 
Planeringen för Sörmländsk släktfosrkardag 
2009 fortlöper. Efter att ha tittat på några 
lämpliga lokaler, så tycks valet falla på 
Munktell-museet i Eskilstuna. Beslut om 
detta och datum kommer att tas på Regions-
mötet den 14 september. 
 
En kulturresa var planerad att göras den 23 
augusti. Tyvärr var intresset alldeles för 
dåligt, så den fick ställas in. Frågan är om vi 
skall sluta med sådana resor. Det är, som ni 
kanske förstår, mycket förarbete som läggs 
ned på att planera och rekognosera. 
 
Enrapport från Släktforskarförbundets riks-
stämma i Malmö den 30 augusti med 
ordförande-, cirkelledare- och redaktörskon-
ferenser kommer i nästa nummer. 
 
Mör upp nu i höst i våra lokaler och på våra 
föreläsningar med efterförjande temadagar. 
 
 

Richard Attered 
 

 

 N
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Övrabo - historien om ett gammalt 
torp och dess innevånare 
 

orpet heter Övrabo och ligger på 
Sjöbo Södergårds marker i Male-
xanders socken, Boxholms kommun i 

Östergötland. Man finner det mitt i skogen 
på den högsta punkten med vacker utsikt 
över böljande skogar. Det har aldrig funnits 
någon väg till Övrabo, endast stigar (från 
olika väderstreck). De små odlingstäpporna 
med sina stengärdsgårdar, som tillhör torpet, 
vittnar om det arbete, som krävts för att över 
huvud taget odling skulle vara möjlig. Alla 
hus är timrade och endast stugan är röd-
färgad. Uthusen är grå och bär vittne om alla 
år som gått. 

Man läser i Malexanders sockenstäm-
moprotokoll: 
”Den 10/12 1826 hölts Extra Socken-
stämma. Af förre Nämndemannen Nils 
Nilsson i Bjälnäs, framvistes och sedan 
upplästes ett synedokument öfver de nybyg-
gde hus och odlingar, som före detta Lifgre-
nadjeren, nuvarande Kyrkväktaren i 
Malexander Olof Örström uppfört och verk-
ställt vid av honom af nybyggda Torpet 
Övrabo på Sjöbo ägor i Göstrings Härads-
del. Och som församlingen kände och enhäl-
ligt intygade, att alla desse byggnader och 
odlingar voro av Örström började och 
fullbordade. Yttrade han den önskan att 
Örström af Kongl. Östgöta Hushållnings-
sällskap. För denna arbets- och verksam-
hetsdrift, måtte komma i åtnjutande af någon 
belöning.” 

Vem var då denne Olof Örström? Han 
föddes 1774 i Västra Eneby församling och 
dog 1835 på Övrabo i Malexander. Enligt 
Krigsarkivet antogs Örström 1790 som liv-
grenadjär på rote 21, Örsebro i Kisa socken. 
Roten tillhörde Vifolka kompani på Kungl. 
Livgrenadjärregementet. Hans soldatnamn 
blev Örström. 

1799 års generalmönstringsrulla medde-
lar att Örström erhållit interimsavsked, vilket 
konfirmerades senare. Han bosatte sig då i 
Örbäcken, Malexander och utsågs till kyrk-
vaktare i Malexanders församling 1817. 
 

Olof Örström var gift två gånger. Den 
första gången med Katarina Andersdotter, 

och tre barn föddes i Kisa (Magnus, Kris-
tina, Gertrud). I andra äktenskapet med Brita 
Karlsdotter, född 1768 i Tvärsjömålen, 
Malexander, död på Övrabo 1732, föddes en 
dotter (Katarina). 

Det är fastlagt att husen på Övrabo tim-
rades, täpporna röjdes under 1820-talet och 
torpet var färdigt 1827. 

I början på 1800-talet tillväxte Sveriges 
befolkning kraftigt och problem med för-
sörjningen uppstod. Huvudparten av folket 
var bosatta på landsbygden och beroende av 
vad jorden gav. Det var brist på mark. 
Nyodling av mark (kolonisation) skulle na-
turligtvis förbättra möjligheterna till försörj-
ning av befolkningen. En särskild lag; den 
s.k. Ensittarlagen antogs.  

Den gav möjlighet för en handlings-
kraftig man med familj att ta i anspråk ett 
icke uppodlat område och arbeta upp det och 
bygga hus på området. Det aktuella mark-
området tillhörde naturligtvis en etablerad 
gård/by. Detta var inget hinder. De bygg-
nader som nybyggaren uppförde var hans 
egendom och den uppodlade marken kunde 
brukas av honom utan kostnad. Efter 50 år 
hade brukaren möjlighet att friköpa den nu 
uppkomna fastigheten. 

Övrabo är ett ensittartorp, som Örström 
odlade upp och bebyggde på Sjöbo Söder-
gårds ägor/skog. Rätten att friköpa torpet har 
dock aldrig utnyttjats. 

Studerar man storskifteskartan av 1827 
finner man att uppmätning av torpet har 
skett och gränsrösen finns uppförda. Övrabo 
är ett av de sista ensittartorpen som har be-
varats. 

Olof Örström och hans familj bodde och 
brukade torpet fram till 1837. Kyrko-
böckerna berättar sedan historien  om de 
familjer som bott och levt sitt liv på Övrabo. 

Anteckningarna är många och omfat-
tande. Man konstaterar att 15 familjer har 
varit bokförda på torpet under 1800-talet. 
Man och hustru, barn och då och då någon 
dräng och även inhyses personer finner man. 
Det skulle bli alltför långt att berätta om alla. 

 
Den siste brukaren Karl August Anders-

son och hans familj bodde på Övrabo mer än 
50 år. Karl August föddes på Övrabo 1872. 
Föräldrarna Anders Gustav Andersson och

T 
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Familjen Andersson samlad på Övrabo. Henrik, far Kalle, Sigvard, Gerda, Nina, mor Ester, Lilly, Olle, Erik och Helga. 
 
Gustava Jonsdotter flyttade till Övrabo 1867. 
Kalles hustru Ester Wilhelmina Gustafsdot-
ter föddes i Ulrika 1883. Tillsammans fick 
de nio barn. 

Karl var snickare med specialitet att 
timra hus och Ester var särskilt skicklig att 
väva och vävde brudutstyrslar åt bygdens 
unga, som skulle gifta sig och sätta bo. 
Göromålen på torpet sköttes på kvällar och 
helger. Barnen fick tidigt hjälpa till. 

Kalle var en profil i bygden och vida 
känd som ”Kalle i Övrabo” och historier om 
denne man berättas ännu i bygden. Kalle 
hade bestämda åsikter, bl.a. kan nämnas att 
han politiskt var högerman och prenu-
mererade på Svenska Dagbladet tillsammans 
med sin vän Olle i Skärlunda. 

Kalle och Ester bosatte sig som unga i 
torpet Tvärsjömålen. Och det första barnet 
föddes där.  En hemsk brand ödelade torpet 
1909.  Kalle var den dagen borta på arbete 
och fann sitt hem helt utbrunnet när han kom 
hem på kvällen. Familjen var i ett slag ställd 
på ”bar backe”. Lyckligtvis var Övrabo just 
då ledigt, så familjen kunde flytta dit och  
den svåra situationen löste sig på ett bra sätt. 

Ester avled på Övrabo 1952 och Kalle 
1956. De nio barnen: fem döttrar och fyra 
söner växte upp till goda medborgare, och 
deras avkomlingar träffar man då och då i 
bygden. 

I fähuset på Övarbo finns plats för en ko 
och en gris. I huset finns dessutom en liten 
loge där man förvarade den skörd och det 
foder som täpporna gav. Hönor fanns också, 
som bidrog till familjens försörjning. 

Det berättas att kossan var 17 år och 
hade endast kalvat en gång under alla år. 
Hennes förmåga att lämna mjölk var endast 
en kaffekopp per dag. Kalle ansåg att grisen 
skulle vara ordentligt stor och fet och gärna 
gammal innan man slaktade den. En vikt 
över 110 kg var riktmärket.  (normal slakt-
vikt är 70 kg). 

Dragare, som var nödvändig  vid sådd, 
skörd och plöjning, fanns ej på Övrabo. Häst 
eller oxar lånade Kalle av sin gode vän Olle 
i Skärlunda. 

Kring torpet fanns en trädgård med blom-
mor, syrener och framför allt körsbärsträd. 
Man odlade också en hel del grönsaker för 
familjens behov. Det som blev över såldes. 



 
 
Anbudet nr 3 - 2008 
 

 6

Ett jordgubbsland gav bär, som också 
såldes. Bland barnens uppgifter var att bära 
upp vatten från den lilla ”gölen” och vattna 
odlingarna. En annan uppgift för barnen var 
att plocka blåbär och lingon, som naturligt-
vis såldes. Det var viktigt att alla vuxna och 
barn hjälptes åt med familjens försörjning. 
 

 
 
Barnen på Övrabo: Mor Ester t. Vänster, Helga har Nina på 
armen, Lily, Gerda, Henrik, Olle och Erik. 

Det fanns inte någon körbar väg upp till 
Övrabo, inte heller på den tiden. När tyngre 
förnödenheter och varor skulle upp till torpet 
så bar Kalle upp dessa på ryggen. Det gällde 
säckar med potatis, spannmål och allt annat, 
som en stor familj behöver. Han såg ut sten-
block som låg med jämna mellanrum, där 
han kunde ställa av sin börda och vila ryg-
gen. Vissa av dessa ”vilstenar” kan man hitta 
än idag efter stigen. 

Kalle arbetade som snickare/timmerman 
och deltog i många byggen. Det hände att 
han måste gå långt för att komma till 
arbetsplatsen. Ett exempel är när han byggde 
i Mjölby (c:a 2 mil). Utrustad med matsäck 
för veckan gick han hemifrån tidigt på 
måndag morgon för att sedan komma hem 
till torpet igen på lördagen. Kalles verktyg 
finns bevarade på hembygdsgården i Ma-
lexander. En raritet är hans bevarade an-
teckningsbok där han antecknade allt som 
rörde hans verksamhet. 

När Ester och Kalle hade gått bort hölls 
auktion på Övrabo år 1956. En stor publik 
vandrade stigen upp till torpet och i intres-

sant referat omfört i Östgöta Correspon-
denten kan man läsa om denna tilldragelse. 

När familjen Andersson hade lämnat 
torpet fanns det ingen efterträdare. Husen på 
Övrabo blev tomma och öde och täpporna 
började växa igen. Förfallet blev märkbart, 
som det blir när ett hus står obebott. Det gick 
så långt att spåntaken ruttnade upp, särskilt 
på stugans södra sida. 

År 1971 förvärvade bröderna Bengt och 
Bertil Rättzén Sjöbo Södergård, på vars 
mark Övrabo ligger. Efter 15 års förfall var 
torpet i så dåligt skick att det inte ens fanns 
med i köpehandlingarna. När vi ”upptäckte” 
torpet vid en skogsinventering, bestämde vi 
oss för att försöka rädda husen och försöka 
att åter på något sätt få liv i dem. 

De i stort sett obefintliga taken på husen 
ersattes och torpet ”hyrdes ut” till en familj, 
utan hyra, som var villig att hjälpa till med 
underhållet. Allt material tillhandahöll vi 
som fastighetsägare. Sedan dess har flera 
familjer avlöst varandra, som sommartorpare 
och husunderhållare. 

På så sätt har torpet Övrabo bevarats. Nu 
är torpet föremål för landsantikvariens in-
tresse. Och just nu planeras med läns-
styrelsens stöd ekonomiskt och inte minst 
med rådgivning, en omfattande renovering, 
som syftar till att bevara det gamla torpet för 
eftervärlden. Samtidigt skall det göras till-
gängligt för intresserade 
 
 
 

Bertil Rättzén 
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Släktforskning hos Eskilstuna 
Stadsarkiv 
 
 

läktforskaren kan hitta mycket hos 
Eskilstuna stadsarkiv. Där förvaras 
arkiv från all kommunal verksamhet i 

Eskilstuna, men också mängder av 
dokument från föreningslivet och enskilda 
personer. Det offentliga och enskilda går 
ofta i vartannat. Även i de kommunala 
handlingarna finns upplysningar om enskilda 
personers liv från barndom till ålderdom. På 
samma sätt finns det i förenings- och 
personarkiven, utöver all information om 
människors fritid, även många spår av 
politiska aktiviteter och fackligt arbete. I den 
här artikeln ges en översiktlig presentation 
av vad släktforskaren kan hitta i stads-
arkivet. En annan version av texten finns att 
tillgå i skriftserien ”ABM Eskilstuna infor-
merar” och heter ”Släktforskning hos Eskils-
tuna stadsarkiv”. Den kan beställas eller 
hämtas direkt på stadsarkivet (egen informa-
tionsdisk till höger om expedition/utlån på 
stadsbiblioteket). 
 
Barndom 
Bland de kommunala handlingarna finns 
mycket information om barn, i synnerhet om 
samhället olycksbarn. Barnavårdsnämnder-
na, som infördes år 1926, skulle ha uppsikt 
över barns vård och fostran. Viktigt för 
släktforskaren är dessutom att kommunerna 
redan från år 1918 var tvungna att tillsätta en 
barnavårdsman som skulle tillvarata utom-
äktenskapliga barns rätt. Till barnavårds-
männens uppgifter hörde bland annat att ta 
reda på vem som var pappa till samtliga barn 
födda utanför äktenskapet. Detta material är 
naturligtvis belagt med sekretess för utom-
stående, men var och en har rätt att ta del av 
uppgifter som ger bevis om sin egen far. 
Innan barnavårdsnämnderna tillkom hörde 
det till fattigvårdsstyrelsernas uppgifter att 
se till att barnen i kommunen kunde 
försörjas och att de fick en kristlig upp-
fostran. Det kommunala fattigvårdsmateria-
let sträcker sig från 1863 och vimlar av 
uppgifter om barn. Barn som inte kunde 
försörjas av sina föräldrar togs in på fat-

tigstugan, ålderdomshemmet (!) eller auktio-
nerades bort till lägstbjudande. Barn som 
behövde särskild vård – t ex dövstumma, 
synskadade, sinnessvaga – kunde placeras på 
någon institution på kommunens bekostnad. 
Släktforskare vars familj hamnade i denna 
situation kan på stadsarkivet hitta arkiv-
handlingar från två barnhem, dels det stora 
Eskilstuna stads barnhem dels ett barnhem 
som drevs av Klosters församling. Födelse-
dagsgåvan är ett annat arkiv som kan vara av 
intresse. Föreningen Födelsedagsgåvan bil-
dades år 1924 för att bedriva vård åt ensam-
stående mödrar och deras nyfödda barn. I 
arkivet finns bland annat journaler över 
intagna barn och deras mödrar under perio-
den 1938-1951, dessvärre med en lucka för 
åren 1942-1943. Mödra- och spädbarnshem-
met överläts åt Södermanlands läns lands-
ting den 1 januari 1952. Kort därefter upp-
löstes föreningen. Enskilda barnaöden finns 
det gott om, inte minst genom de bevarade 
protokollsböckerna. Bland de kommunala 
paragraferna går det till exempel att läsa om 
den ”sinnesslöe gossen Folke” vars far inte 
längre orkar ta hand om honom. Folkes far 
vänder sig därför till Jäders barnavårds-
nämnd i maj 1917. Nämnden beslutar att 
Folke ska tas in på Södermanlands sinnes-
slöanstalt i Löt. Det går också att få reda på 
att Jäders fattigvårdsstyrelse beviljade pigan 
Emma Charlotta Eriksson ”uppfostringsbi-
drag” för hennes oäkta son eller att avlidna 
skogvaktaren Jacobsens två barn får tio 
kronor vid varje fattigvårdsutdelning i Öja år 
1876. I dagsverksjournalen från Tacktorps 
fattiggård kan man läsa notiser dag för dag 
vad de fattiga gjort för dagsverken. Tisdagen 
den 24 juni 1890 hade man således ”plöjt”, 
”rensat morötter”, ”burit vatten”, ”mjölkat”, 
”skurat” o s v. Exemplen från fattigvården, 
dåtidens socialvård, kan mångfaldigas. I fö-
reningsarkiven finns även äldre handlingar 
att beakta. Föregångaren till dagens barnom-
sorg – föreningen Eskilstuna barnkrubba – 
bildades redan år 1887 och såg efter många 
barn. De lokala frikyrkorna, som är väl 
representerade på stadsarkivet, har ofta fört 
både dop- och konfirmationslängder, och 
bland deras matrikel är och andra handlingar 
finns mycket att läsa om både barn och 
ungdomar. 

S 



 
 
Anbudet nr 3 - 2008 
 

 8

Skolgång 
Det säkraste stället att hitta en anförvant 
bland de kommunala handlingarna är i skol-
arkiven.  
 
Folkskola 
Allmän folkskola infördes som bekant ge-
nom kunglig stadga år 1842. Till en början 
var folkskolorna en helt och hållet kyrklig 
angelägenhet, organiserad genom skolråden. 
Så småningom övergick mer och mer av 
ansvaret till kommunerna. Övergången från 
kyrkan till kommunen skedde vid olika 
tillfällen i olika kommuner och var i vissa 
fall inte helt genomförd förrän 1952. Detta 
innebär att delar av Eskilstunas skolarkiv, 
framförallt skolråden, oftast förvaras hos 
Landsarkivet i Uppsala, medan andra delar, 
till exempel betygen och många prov/skriv-
ningar, förvaras hos Eskilstuna stadsarkiv. 
Bland de skolrådsprotokoll som finns kvar i 
Eskilstuna kan man hitta uppgifter som rör 
både lärare och elever. Förutom undervis-
ningsfrågor avhandlades även annat som be-
rörde skolan och sålunda tog man i februari 
1911 upp ämnet ”kaffemissbruk bland skol-
barnen”. Detta sades vara skadligt för ner-
verna och dessutom ”alstrade motvilja för 
annan lämpligare föda”. Mer individuella 
uppgifter finns på olika håll i skolstyrelsens 
arkiv. Examenskataloger, dagböcker och in-
skrivningsböcker finns från mitten av 1800-
talet och framåt, med vissa undantag, hos 
stadsarkivet. Här kan alltså den som vill läsa 
sin mormors mors betyg, ta reda på vilka 
ämnen hon läste, vem som var hennes lära-
rinna, om hon fick något stipendium eller 
rent av anmärkning eller kvarsittning! 

 
 
Högre skolor 
Alla tog som bekant inte realen eller stu-
denten, men för den som har en släkting som 
gjorde det finns mycket att hämta. Förutom 
inskrivningsböcker och betygs- och exa-
menskataloger finns till exempel mängder av 

studentskrivningar bevarade. Det är ett 
intressant material, inte minst för nu levande 
anförvanter, som blivit förvånansvärt lite 
använt. År 1909 skrev t ex Gustav Anders-
son ett prov för realskoleexamen med titeln 
”Hästen i människans tjänst”. Kanske finns 
även din släktings skrivning för student- 
eller realskoleexamen hos stadsarkivet. Kug-
gade mormor i latin? Hur var det med pap-
pas fysikkunskaper? Delar av svaret kan fin-
nas i en studentskrivning. 
 
Ungdomsåren 
Om en yngling betedde sig riktigt illa, det 
vill säga vanartigt, kunde han eller hon bli 
föremål för barnavårdnämndens intresse. I 
värsta fall blev den unge inkallad för att få 
en tillrättavisning eller aga av barnavårds-
nämnden, i riktigt grava fall kunde han eller 
hon till och med bli placerad på uppfost-
ringsanstalt. I Eskilstuna stads barnavårds-
nämnds arkiv kan man läsa om den unga 
flickan Bertha som år 1922 snattat pengar 
både hemma på gården där hon bor och i 
skolan. För pengarna har hon köpt ”gotter” 
och blir därför inkallad på förhör hos 
barnavårdsnämnden. Berthas fröken med-
delar vid förhöret ”att flickan under senaste 
året blivit alltmera liknöjd och slarvig i 
skolan samt förefallit slö och ointresserad” 
och att Bertha inte verkar ångra sig ett dugg. 
För sina brott fick Bertha en allvarlig var-
ning samt aga av barnavårdsnämnden. Agan, 
på intet sätt förbjuden vid denna tid, utfördes 
några dagar efter förhöret, i närvaro av en 
ledamot av barnavårdsnämnden och Berthas 
fröken. Att vara medlem i en idrottsklubb, 
en nykterhetsloge, ett politiskt ungdomsför-
bund eller någon annan typ av förening var 
innan televisionen uppslukade svenska fol-
ket ett sätt för ungdomar att träffas och ha 
roligt tillsammans. Förutom idrottstävlingar 
eller politisk agitation ordnade de olika före-
ningarna ofta samkväm, dans, utflykter och 
gökottor som lockade många ungdomar. 
Många föreningar hade dessutom speciella 
sommarhem som medlemmarna kunde hyra 
och där ordnades olika slags sammankom-
ster. Information om vilka som var med-
lemmar i de olika klubbarna finns i allmän-
het bevarade i medlemsmatriklar och oftast 
ger protokollen mycket utförlig information 
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om vad ungdomarna sysslade med under 
sina möten. IOGT-logen Käcka flickor rap-
porterade den 13 februari 1952 om nyligen 
genomfört program med ungdomslogen 
”vilket bestod av spel, tävling och sång” 
med ungefär 25 medlemmar närvarande. Vid 
samma möte hade man även haft skidtävling 
vid Roxnäs skola där ”flickorna hjälpte till 
med servering av bulle och mjölk”. Vidare 
hade man fått ett tack från Ersta diako-
nianstalt för de begagnade frimärken man 
hade skänkt dit. En gemensam resa till Norr-
land planerade och innan mötet avslutades 
hade man frågesport.  
 
Arbete 
De som arbetat inom, eller åt, kommunen 
har naturligtvis ofta gjort avtryck i de kom-
munala arkiven. Det är dock inte bara de 
som hade arbete som har satt sina spår, även 
de som var utan finns med i de kommunala 
handlingarna. De som inte kunde skaffa sig 
ett arbete och som inte kunde försörja sig på 
annat sätt fick nämligen sin försörjning av 
fattigvården. Så småningom tillkom även 
arbetslöshetskommittéer och arbetslöshets-
nämnder för att råda bot på arbetslöshets-
problemen. Fackföreningar ordnade dessu-
tom egna hjälpkassor, som visar vilka som 
fick stöd och när de fick det. 
 
De flesta har någon gång varit medlem, och 
en hel del till och med aktiv, i någon form av 
fackförening. Eskilstuna stadsarkiv förvarar 
handlingar från ett stort antal fackföreningar. 
Om till exempel din farbror Yngve arbetade 
hos C E Johansson så var han sannolikt med 
i C E Johanssons verkstadsklubb. I arkivet 
efter verkstadsklubben finns information om 
allt från Yngves och hans kamraters fester 
och samkväm (vanligare förr än nu) till 
deras kamp för rättvisa villkor eller högre 
löner. 
 

 
 
 

Skatt 
Alla med någorlunda inkomst har betalat 
skatt. Fram till 1919 hade man olika rösträtt 
i de kommunala valen beroende på hur 
mycket skatt man betalade. Mellan 1863 och 
1909 upprättades så kallade fyrktalslängder 
som baserades på hur mycket var och en 
betalade i skatt. Fyrktalen låg sedan till 
grund för hur många röster olika personer 
hade i de kommunala valen. Fyrktalsläng-
derna och senare tiders skattelängder finns i 
regel bevarade och ger information om hur 
mycket en person tjänade och hur förmögen 
han eller hon var. Av en fyrktalslängd för 
Öja kommun 1864 framgår att fru grevinnan 
till Stora Sundby, å ena sidan, ägde mark 
och hade inkomst motsvarande 4 516 fyrkar 
och att kronotorparen Anders Andersson på 
torpet Bottenlösa, å andra sidan, endast hade 
inkomst motsvarande sex fyrkar. Av Eskil-
stuna stads kommunalutskylder för 1940 
framgår att ”Mej.elev Matts Birger” inte 
ägde någon fastighet och betalade 14:40 i 
kommunalskatt samtidigt som ”Äg.Fabr.idk. 
Osc.Georg” hade en fastighet med taxe-
ringsvärde 287 000 kronor och betalade 1 
291:50 i kommunalskatt. Båda två bodde i 
kvarteret Fackelmakaren i Övre Nyfors. Inte 
bara inkomst och fastigheter beskattades. 
Den kommunala hundskatten utgjorde länge 
en mycket viktig inkomstkälla för Eskilstuna 
stad med omnejd. År 1935 hade Arvid 
Karlsson till exempel en berggrå schäfer vid 
namn Dolly och Erik Olsson en gul hund av 
okänd ras som hette Dorry. För sina hundar 
betalade Karlsson och Olsson tio kronor i 
skatt till Gillberga kommun.   
 
Politik 

Har din släkting varit aktiv inom kommunal-
politiken finns massor av källor hos 
Eskilstuna stadsarkiv. Här finns handlingar 
från alla de olika politiska nämnder, sty-
relser och kommittéer som funnits i Eskils-
tuna sedan 1863. Här finns uppgifter om 
vilka förtroendeposter enskilda personer har 
haft, vilka beslut de har varit med och fattat 
och mycket, mycket mer. De viktigaste kom-
munala beslutsprotokollen (stadsfullmäktige, 
kommunalstämmor och kommunalnämn-
derna) har digitaliserats och finns idag till-
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gängliga via stadsarkivets hemsida eller 
direkt på den gemensamma hemsidan för 
Eskilstunas arkiv, bibliotek och museer. Da-
tabaserna når du direkt under eskilstuna.se/ 
historia. Tack vare det fyraåriga projektet 
KulturArv har protokollen fram till början av 
1900-talet gjorts sökbara på person- och 
ortsnamn samt med fritextsökning. För 
närvarande undersöks möjligheterna att få 
igång ett nytt projekt av liknande slag. Det 
finns väldigt mycket material som vore 
värda att digitalisera, inte minst gäller det 
många fler protokoll och fotografier. Även 
bland föreningsarkiven finns mycket att 
hämta för den som har en politiskt en-
gagerad släkting. Hos stadsarkivet förvaras 
arkiven från nära nog samtliga politiska 
partier som varit aktiva i Eskilstuna, från 
höger till vänster. Här kan du läsa om vad de 
ansåg om världsläget, hur deras agitation 
gick till och vad de gjorde när de behövde en 
stunds underhållning för att bryta av det 
politiska arbetet. När Ärla socialdemo-
kratiska kvinnoklubb träffades i Torsbergs 
skola den 14 januari 1946 beslöt man att 
lämna bidrag åt Rädda barnens ”insamling 
till Europas nödlidande barn”. Två medlem-
mar fick i uppdrag att ”sätta sig i förbindelse 
med en del andra organisationer, t ex Lotta-
kåren, Röda kors-kretsen och kåren m fl för 
att med deras medverkan försöka anordna 
något samkväm vars behållning skulle gå till 
Rädda barnens insamling”.  
 
Fritid 

Enskilda personers fritidssysselsättning åter-
speglas givetvis bäst i föreningsarkiven. Om 
din släkting ägnade sig åt cykling eller brott-
ning kan du i äldre arkiv, t ex Eskilstuna 
gymnastik- och atletklubb, få reda på hur 
idrotten organiserades i Eskilstuna runt år 
1900. Där finns information om allt från 
svenska mästerskap till lokala tävlingar och 
träningstider. Om din släkting inte var så 
atletisk, men välbärgad och godhjärtad, kan 
han ha varit med i Sällskapet Eskilstuna 
jultomtar. Ett sällskap som under hundra år 
(1876-1976) ägnade sig åt jultomteverk-
samhet, det vill säga delade ut gåvor till barn 
under villkor att de var välartade och god-
hjärtade! Bland nykterhetslogernas arkiv kan 
man läsa om medlemmarnas inbördes kon-

troll för att undvika återfall i fylleri inom 
gruppen. Vid IOGT-logen 4 Eskils möte den 
1 oktober 1906 noterades t ex följande: 
”Undertecknad, vilken å besökskommitténs 
vägnar besökt F.O. Andersson anhöll å hans 
vägnar att han måtte bli struken på grund av 
brott mot art.II; dock hade han lovat att ingå 
på återupptagning”. Närmare detaljer om 
vilka bestämmelser som stod i den om-
nämnda art. II kan återfinnas i bevarade 
föreningsstadgar. 

 
Åldersdom 
Äldre människor som inte kunde försörja sig 
själva eller hade någon som kunde försörja 
dem togs ofta om hand av fattigvården. An-
tingen kunde de beredas plats i fattigstugan 
eller i ett ålderdomshem eller så fick de 
understöd i pengar eller in natura. Denna 
verksamhet finns väl dokumenterad i pro-
tokoll och räkenskapsböcker.  
 
Bygga och bo 
När vi bygger om eller till ett hus måste vi 
söka bygglov. Detta har vi varit tvungna att 
göra sedan 1875 i städer och sedan 1948 på 
landsbygden. Bygglovsritningar, i bästa fall 
med tillhörande bygglovsärende, finns i 
byggnadsnämndernas arkiv. I bygglovshand-
lingarna kan du se vilken planlösning farfar 
eller morfar valde. I det mycket omfattande 
kartmaterialet – tiotusentals kartor bl a i 
stadsingenjörskontorets arkiv – kan du även 
studera hur olika platser har sett ut vid olika 
tidpunkter.  
 
Mer information 
Detta var ett axplock av allt som går att hitta 
om enskilda personer på Eskilstuna stads-
arkiv. För den som vill veta mer om vilka 
spår vi sätter i arkiven, och därmed vilket 
rikt material som finns för släktforskning, 
rekommenderas Sagan om Eskil och Tora - 
Livet genom arkiven som på ett pedagogiskt 
sätt visar var det går att hitta material om 
enskilda personer i arkiven. Sagan finns dels 
publicerad på stadsarkivets hemsida, 
eskilstuna.se/stadsarkivet, och dels i ett litet 
häfte som kan beställas hos stadsarkivet. Har 
ni ett eget föreningsarkiv eller personarkiv 
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att lämna så delar vi gärna ut en broschyr 
med handledning inför leverans. Vill ni göra 
ett arkiv av er släkts historia är ni mycket 
välkomna att i samarbete med släktforskar-
föreningen och oss på stadsarkivet komma 
fram till en bra lösning. Än så länge tar vi 
fortfarande bara emot pappershandlingar. 
Tyvärr måste man nog tillstå att det är 
problematiskt att bevara cd- och dvd-skivor 
som original. Även om mycket idag hanteras 
digitalt måste vi ur arkivsynpunkt ha ett 

månghundraårigt perspektiv. Innan frågan 
om digitala arkiv fått en mer tillfredsstäl-
lande (inter)nationell lösning är papper trots 
allt ett mycket bra alternativ. 
 
Anm: artikeln är en omarbetning av Nils 
Mossbergs text på samma tema i Anbudet år 
2005. 
 

Tomas Carlberg

 
 
 
 
Levnadsregler från 1700-talet 
 
I slutet av en husförhörslängd från Enslövs socken i Halland för åren 1789-1790 finns en lista 
på levnadsregler. På Genline återfinns de på GID-nr  1789.19.28500. 
 

 
 
 
En tolkning finns att läsa på sidan 16. för den som önskar en sådan! 
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En dag att minnas
 

en vecka som gått kommer jag inte 
att glömma i första taget. Måndag 
förmiddag hamnade jag i sjuk-

sängen. Vinterkräksjuka svarade tillfrågade 
medicinskt sakkunniga. Jag föredrar histo-
rikern Peter Englunds raka besked ”det har 
alltid hetat rännskita”. 

Varför ska vi alltid krångla till saker och 
ting? 

Och jag lovar – det var en absolut kor-
rekt benämning. I tre dagar gjorde jag inget 
annat. Inga hemkurer – och ingenting annat 
heller – hjälpte. 

Däremot blev jag av med 5,5 onödiga 
kilon, tänk om det kunde bli för gott!! 

Av de dagarna minns jag inte mycket 
mer än mitt ihärdiga springande de 3-4 me-
terna mellan sängen och badrummet. 

På, fredagen började det ändå bli något 
lugnare och jag trodde nog att jag skulle vara 
uppe och igång ungefär som vanligt – men 
icke- det tog hela lördagen också. 

Nå, nu var det söndan den trettonde, vi 
har väl aldrig haft några tankar på olyckstal 
eller sådant, visserligen har det skämtats om 
fredagen den 13, men söndag! 

Så här blev det. 
Som vanligt på söndagförmiddagarna 

(och alla andra förmiddagar) så blev det ett 
mycket lugnt uppvaknande, men framemot 
kl 10 var jag och Vally ändå uppe och fick 
lite frukost. En granskning av kylskåp och 
andra normalt välfyllda utrymmen, visade att 
det fanns behov av ett besök på vår lilla 
Konsumbutik. Bland annat skulle det var 
gott med ett glas mjölk till den kommande 
lunchen, så vid halv-tolvtiden masade jag 
mig ut i garaget för att göra en kort biltur. 

Trots en del tidigare problem med 
tändningslås och/eller rattlås startade bilen 
snällt, fast det där om att motorn spann som 
en katt vill jag nog inte direkt medge. När 
jag började backa ut ur garaget lät det 
närmast som om jag körde en stenkross! 

Väl ute på garageplanen stannade jag 
och gick ut för att se vad som stod på?  Jo 
då, vänstra bakhjulet var platt som en koskit 
i rötmånaden. Men jag kände mig fortfa-
rande vid gott mod, jag är ju en förutseende 
bilägare som naturligtvis har en liten eldri-

ven kompressorpump i garaget. Det var bara 
att plocka fram grejorna och sätta igång. Den 
där lilla apparaten for småhoppande omkring 
men var tämligen väl förankrad i det tomma 
bakhjulets ventil så jag kunde gå in för att 
äta lunch (utan mjölk) medan däcket lång-
samt, långsamt fylldes med luft.  Efter en 
halvtimme kunde man se att fälgen inte läng-
re låg mot marken, men det behövdes mera 
luft! Ytterligare någon halvtimme, och det 
såg riktigt bra ut, men nu var det fikadags. 

Klockan var ungefär ett när jag gick ut 
för att fortsätta Konsumresan nu var däcket 
välfyllt, höll dryga två kilo så jag satte mig 
tillrätta och vred om tändningsnyckeln, det 
sa klick, men inte mer. En timmes kom-
pressordrift var nog för att tömma batteriet 
på kraft. Nu borde jag börja bli irriterad, det 
mesta var trots allt ganska bra, och en liten 
batteriladdare har man ju! Nya apparater 
togs fram och inkopplade och jag började 
undra om det ens skulle bli ett glas mjölk till 
middan. En sån där liten batteriladdare tar 
god tid på sig så vi fick en kopp efter-
middagskaffe innan jag strax efter tre kunde 
gå ut och vrida om startnyckel för ett nytt 
försök. Och tänka sig – motorn tände direkt. 
Jag blev så till mig att jag stängde av den 
med en gång för att gå in och berätta för 
Vally att: Nu äntligen!!  Tills jag kom på att 
jag gjort precis det jag inte skulle; vridit 
nyckeln till låsläge. Nu var jag alltså tillbaka 
till ruta ett, med en nyckel som inte går runt i 
låset.  Det var bara att börja om att lirka och 
vrida och tänka svarta tankar, den här 
gången tog det inte mer än tio minuter innan 
nyckeln plötsligt och oförberett gled runt i 
låset och nu kom jag till sist iväg på min lilla 
inköpsrunda. 

Så skulle vi avsluta dagen och ”belöna” 
oss själva med  några våfflor till middag, det 
tyckte vi att vi gjort oss förtjänta av. Det 
smakade delikat, men vispgrädden var litet 
tunn så Vally tog  fram vispen, vi har en sån 
där man sätter en gummitrissa mot degskå-
len. Den har tjänat oss väl sedan 1964. Men 
det kan inträffa saker även med det be-
prövade!! På degskålen stod vår kaffeburk 
och när Vally körde igång för att vispa 
snurrade kaffeburken iväg och tömde det 
mesta av innehållet på arbetsbänken och i 
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brödrosten. Det blev att leta fram dammsu-
garen och sanera. Dammsugaren luktar gott 
av kaffe. När jag så skulle ta ihop mina red-
skap lyckades jag med konststycket att stjäl-
pa resten av innehållet i kaffeburken ner på 
golvet. Nu är allt kaffet i dammsugaren, vi 
kanske kan koka kaffe på dammsugarfiltret!! 

Jag har tagit fram ett nytt paket Blå Mocca 
men det ska jag inte fylla i burken förrän på 
måndag morgon för då är det den 14 april!! 
 
 

Bengt Bergman 

 
 
 
Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs 
Gille 
 
Föreningen bildades 1936 på initiativ av då-
varande borgmästaren Erik Wahlberg, som 
genom upprop i Torshälla Tidning i maj 
1936 hade samlat 35 intresserade tors-
hällabor för att bilda en förening för Holm-
bergets bevarande. Den 6 juni bildades 
”Holmbergsföreningen”, några dagar innan 
Holmbergets skapare artisten Georg Ny-
ström skulle fylla 75 år. Det var den bästa 
75-årspresent Nyström kunde tänka sig, nu 
visste han att framtiden för Holmberget var 
säkrad. Georg Nyström blev också förenin-
gens självskrivne ordförande. 
Föreningen hade till stor del ansvaret för 
Holmberget fram till kommunsammanslag-
ningen 1970-71 då kommunen helt övertog 
ansvaret.  
 
1968 bytte föreningen namnet till S:t Olofs 
Gille, namnet härrör från ett medeltida gille 
här i staden vilket hade S:t Olof som sitt 
skyddshelgon, även avbildad på Torshälla 
stads vapen. För att markera föreningens 
hembygdsinriktning ändrades namnet senare 
till Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs 
Gille.  
 
Föreningen har sedan 1968 sin verksamhet 
förlagd till Bergströmska gården. Första 
tiden disponerades endast övervåningen. Dit 
flyttades Georg Nyströms samlingar och 
med hjälp av Eskilstuna Museer skapades ett 
förnämligt hembygdsmuseum, som i dag är 
öppet för allmänheten. Den som i första 
hand ordnade upp samlingarna var eldsjälen 
Bertha Gisslandi.    
 
Några av föreningens medlemmar träffas en 
dag i veckan för det löpande arbetet i gården. 

Ansvaret är uppdelat på olika kommittéer, så 
har t ex trädgårdskommittén ansvaret för 
”Mormorstäppan”, arkivkommittén ansvaret 
för arkivet o s v. Redaktionskommittén an-
svarar för att vårt medlemsblad S:t Olof ut-
kommer med fyra nummer per år.  
 
De största aktiviteterna i Bergströmska går-
den är hantverksdagarna varje torsdag under 
juni-juli, samt marknadsdagarna, som i år 
hölls den 6-7 september. Då besöktes gården 
av mycket folk, som gärna stannade för en 
kopp kaffe och inmundigade våra erkänt 
goda våfflor. 
 

 
Bergströmska gården. Foto: Bengt Pettersson. 

Föreningen hade engagerat teatergruppen 
Eskilstunaspelen, som bjöd på Inga Sanners 
bearbetning av Bertha Gisslandis krönikes-
pel ”På värdshuset Gyldene tuppen”. Före-
ställningarna gavs på Godtemplargården bå-
de lördagen och söndagen. 
 
För släkt- och hembygdsforskare kan vårt 
arkiv vara av stort intresse. Vi har bl a Georg  
Nyströms fotosamling med över två tusen 
glasplåtar, varav häften är kopierade. På 
dessa bilder finns register, som underlättar 
att finna personerna eller den bild man 
söker. 



 
 
Anbudet nr 3 - 2008 
 

 14

En stor del av glasplåtarna är skannade i 
dataprogrammet SOFIE, som är musernas 
gemensamma databas. Avsikten är att skapa 
en databas som skall vara sökbar på Internet. 
Nyströms fotosamling som till stor del inne-
håller ateljéfoton är från slutet av 1800-talet 
fram till ca 1920. 

Besökaren kan även ta del av våra tid-
ningsurklipp, fotoalbum, vykortssamlingar, 
18 årgångar av vårt medlemsblad och annat 
som berör Torshällas historia. 
 
Detta var något av vår verksamhet, som till 
stor del sammanfaller med släktforskarens 

intressen. Tilläggas kan den gravstens-
inventering som vi under två år utfört och 
som förhoppningsvis kan slutföras i år. 
Denna inventering sker i samarbete med 
ESSF i Eskilstuna, som är samordnare för 
hela projektet i kommunen.  
 
Vår kontaktperson är ordf. Lars Nystedt 
Tel: 016-35 87 59, mobil 070-655 28 85 
Epost: torshalla.hbf@eskilstuna.se    
 
 

Bernt Pettersson 

 
 
   
 
Släktforskningens dag i Torshälla 
 
Ett mindre antal personer än föregående år hade sökt sig till Torshälla bibliotek och ville få 
hjälp med sin släktforskning.  Fem av dem anmälde dock sitt intresse för att börja i en studie-
cirkel. 
 
Torshällaborna ställde upp med Lilian Andersson och Lars Vejlens, som båda är duktiga da-
toranvändare, även undertecknad var med. 
 
Leif Lindholm hade tagit med sig släktforskningsmaterial och CD-skivor. I sin bärbara dator 
visade Leif hur man använder datorn i släktforskningen. 
 
Biblioteket har en släktforskningshörna med mikrokortläsare och en Genline-ansluten dator, 
samt nya skivor med bl a ”smedskivan”, allt som en service för släktforskarna i Torshälla.   
 
Bernt Pettersson 
 
 
 
CD-skivan utgåva 2 
 
Födda – Vigda – Döda i Eskilstuna kommun 
Från c:a 1862 till c:a 1926 

 
Uppgradering 50:- (den som köpt utgåva 1) 
Medlemmar  250:- 
Övriga   300:- 
 
Eventuella fraktkostnader tillkommer med 25:-. Skivan finns i våra lokaler eller kan beställas 
hos Iris Rehnholm, 016 – 51 24 97 eller via e-post: essf@telia.com 
 

mailto:essf@telia.com
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Medlemsförändringar 2008 
 
Nya medlemmar 
Gert Johansson Grönfinksvägen 30 632 33 Eskilstuna 
Tomas Larsson Skottvångsvägen 18 647 51 Åkers Styckebruk 
Marianne Gustafsson Dragonvägen 12 632 36 Eskilstuna 
Lars Gustafsson Dragonvägen 12 632 36 Eskilstuna
 
 
 
 
Föredrag på Contrast 
 
I samarbete med ABM anordnar Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening följande före-
drag på Contrast i bibliotekshuset. 
 
V 39 
Tisdagen den 23 september klockan 18.30 
Ämne: Bouppteckningar – Textilier och textileredskap. 
Fördragshållare: Kursföreståndare Eva Svensson 
 
V 43 
Tisdagen den 21oktober klockan 18.30 
Ämne: Sök dina rötter på nätet och om forskning på Krigsarkivet. 
Föredragshållare Arkivarien och forskaren Anders Thornström 
 
V 48 
Tisdagen den 25 november klockan 18.00 
Ämne: Fader okänd – hur komma vidare. 
Föredragshållare Läraren och forskaren Ragnar Fornö 
 
Entré vid samtliga tillfällen 50 kr 
Kaffe med dopp till självkostnadspris 
 
 
Temadagar i lokalen som uppföljning till fördragen. 
 
Lördagen den 4 oktober kl. 10-14 
Tema: Handskrift – att kunna läsa dokument från svunna tider. Samt hur söka boupp-
teckningar. 
 
Lördagen den 15 november kl. 10-14 
Tema: Om soldatforskning. 
 
Lördagen den 6 december kl. 10-14 
Tema: Hur söka fader okänd. 
 
 
 
Karl-Inge Karlberg 
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Levnadsregler från 1700-talet (facit) 
 
En tolkning av texten på sidan 11: 
 
Sju Lefvernes Reglor. 
I. Fruckta, älska och ära Gud, Föräldrar, öfverhet För allting. 
II. Teras Ord/Tuckt/Straff  Låt tig behaga. 
III. Tu skalt Präster/Qvinfolk/The Gamble Hedra ock ära. 
IV. Titt Lof/Konst/Gods med Gud Föröka. 
V. Var Nyckter/Kysk/Sanfärdig. Kom thet i hog. 
VI. Så ock Lustig/Vänlig/Tjänstaktig uti Tuckt ock ära 
VII. Alltid Tro/Tala/Döm Dock med beskjed ock ej försnart 
 
Suma su(mma)rum Fruckta Gud ock håll (ev. hålt) hans (gissning: bud?) 
 
Birgitta Hörnlund 
 
 
Släktforskare som vill ha ordning i databasen 
 
När den registerdatabas man samlar sina anor i växer till något tusental individer eller mer så 
är det lätt att samma personer förekommer på fler än ett ställe. Att rätta till detta innebär inte 
bara att radera personer, det får också ofta till följd att barn sammanförs till en syskongrupp 
under samma föräldrar. 
 
Runar Hortlund och hans son Håkan har skapat ett litet enkelt dataprogram, DUBBLETT-
FILTER, som underlättar sökandet efter dubblerade personer i en DISGEN-databas. Runar 
delar ut programmet gratis och har nu, tack vare god reklam i Diskulogen, mer än 50 an-
vändare. 
 
För den som är intresserad av att prova filtret, kontakta Runar så skickar han en diskett med 
programmet med posten eller via mail. 
 
Runar har också gjort en efterföljare, DUBBELGÅNGARE. I det programmet används 
GEDCOM-utdrag med teckenkod ANSEL. Det betyder att det är användbart i alla släkt-
forskarprogram som kan skapa ett sådant utdrag, vilket de flesta kan. Dubbelgångaren söker 
på såväl hela datum som bara årtal, och dessutom på för- och efternamn. Två eller flera släkt-
forskare kan också samköra sina databaser för att se om där finns gemensamma anor. 
 
Runar vill gärna komma i kontakt med så många forskare som möjligt och helst med olika 
registerprogram för att kunna utvärdera DUBBLETTFILTER och DUBBELGÅNGARE 
(sekretess av uppgifter respekteras). Resultatet av dubblettkontrollen redovisas snabbt och 
helt gratis. 
 
För den som är intresserad, kontakta Runar:  
Runar Hortlund 
Bergaåsvägen 7 
632 33  ESKILSTUNA 
Tel: 016 – 42 60 33 
Email: runar.hortlund@telia.com 

mailto:runar.hortlund@telia.com
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Eskilstuna Stadsarkiv 
 
Personal på Eskilstuna Stadsarkiv på Careliigatan 8 kommer att informera och guida oss för 
att visa vad arkivet har att erbjuda släktforskaren (se artikeln om Stadsarkivet på sida 7). 
  
Du som inte har anknytning till Eskilstuna bör ändå passa på tillfället, för den typ av hand-
lingar som finns arkiverade på Eskilstuna Stadsarkiv finns även på övriga kommun och stads-
arkiv i landet. 
 
Visningarna sker i grupper om max 10 personer per tillfälle, vid följande tider: 
• Tisdagen den 14 oktober kl. 15:00 
• Måndagen den 27 oktober kl. 15:00 
• Onsdagen den 29 oktober kl. 18:30 
 
Anmälan till Karl-Inge Karlberg 
Telefon 016-252 57 
Email: karlberg@skogstorp.com 
 
 
Kalendarium
 
Dag Veckodag Klockan Aktivitet 
23 sept Tis 18:30 Föredrag på Contrast i Eskilstuna: 

Bouppteckningar - Textilier och textilredskap 
4 okt Lör 10:00-14:00 Tema: Handskrift - att kunna läsa dokument från 

svunna tider och hur man söker bouppteckningar 
11-12 okt Lör-sön  Resa till Släktforskarnas Hus i Leksand 
14 okt Tis 15:00 Stadsarkivet – visning 
18 okt Lör 13.00 Höstmöte i Munktell-museet 
21 okt Tis 18:30 Föredrag på Contrast: Om forskning på Krigs-

arkivet samt hur du söker dina rötter på nätet 
27 okt Mån 15:00 Stadsarkivet – visning 
29 okt Ons 18:30 Stadsarkivet – visning 
15 nov Lör 10:00-14:00 Tema: Om soldatforskning. Eskilstunalokalen 
 
 
 

Det finns några platser kvar till 
Släktforskarnas Hus, Leksand 

Den 11 – 12 oktober 
Vi åker med minibussar. 

Priset för resan inkl. forskaravgift 1.000 kr 
Övernattning med frukost: dubbelrum 300 kr, enkelrum 450 kr (betalas på plats) 

OBS! Vi reserverar oss mot ev. prishöjningar, som vi inte råder över. 

Bindande anmälan till Gunilla Thörne senast den 20 september 
E-post: lasse.gunilla@telia.com Tele: 0152–186 63 

Inbetalning för resan senast den 25 september till ESSF:s Pg 73 81 41 – 1 

mailto:karlberg@skogstorp.com
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Till alla vänner i vänföreningen Anförvanterna! 
 
Jag hoppas att ni njuter en angenäm höst, varhelst ni tillbringar den. Från Husets horisont kan 
jag rapportera att det mesta flyter planenligt. Vi är på gång med kompletteringsskanning för 
Genline. Vi får allt mer att göra genom telefonsupporten. Vi säljer fler och fler abonnemang. 
De enda molnen på himlen är att både forskarsal och kursverksamheten fortsätter att minska 
när det gäller besökare/deltagare. 
 
Förhoppningsvis kommer lite nya grepp inom marknadsföringen att vända den trenden. Lena 
Holm har tagit över dessa delar efter undertecknad har många nya idéer som jag hoppas skall 
ge frukt. Men det är ju inte gjort på en dag! 
 
Med stöd av beslutet på årsmötet i april har vi nu börjat låta vänföreningens influtna 
medlemsavgifter omsättas i nyttigheter, till glädje och fromma för släktforskningen/släkt-
forskare i allmänhet och Släktforskarnas Hus i synnerhet. 
 
Någon Daladag i Stockholm under hösten kommer det inte att bli. Idén är bra men vi har inte 
kunnat hitta någon bra lokal till rimligt pris och får skjuta idén på framtiden. 
 
En inspirationsdag i samband med Domsöndagen i slutet på november kommer det att bli. Till 
programmet för den aktiviteten ber jag att få återkomma längre fram. 
 
Det var allt för denna gång. 
 
Hjälp oss gärna att bli fler genom att berätta för dina släktforskande vänner om möjligheten 
att stödja föreningen och därmed Släktforskningen och Släktforskarnas Hus. 
Njut en fortsatt skön höst och på återhörande och återseende! 
 
 
Avskrift med tillåtna ändringar 
Gjorda av Adde 
 
Skrivet ursprungligen av  
 
Stenåke Petersson 
Ordförande i Vänföreningen Anförvanterna 
 Adde  
 
 
 
 
 
Har du något intressant att berätta! 
 
En historisk händelse, en egen upplevelse eller något annat som kan intressera oss släkt-
forskare. Kanske en del tips eller goda råd i släktforskningen. 
 
Skriv ihop en artikel på ett eller ett par A4-sidor och skicka in den till oss på Anbudets tid-
ningsredaktion så kanske den kommer med i kommande nummer av Anbudet! 
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Tack så mycket! 
 
 

 

Thank you for your friendship. We have 
loved every minute we have been in 
Sweden. We hope you keep in touch 
with us. 

  
Donald & Anna Joy Watts 
695 East Pages Lane 
Centervile, UT 84014 
USA 

Phone: (801) 292-2634 
Email: dawajwssm@hotmail.com 

 
 
Som många redan vet har våra besökare från USA, makarna Anna Joy och Donald Watts, rest 
tillbaka efter att ha tillbringar ett par år i Eskilstuna och Stockholm, utsända av sin kyrka 
(Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga). Alla ”mormoner” är, av religiösa skäl, ivriga 
släktforskare, och makarna Watts har varit flitiga besökare i vår föreningslokal. Anna Joy, 
som har förfäder i både Småland och Skåne, kämpade tappert för att tyda de svenska 
kyrkböckerna från 1700-talet och tog språksvårigheterna med gott humör. Donald var mycket 
upptagen av sina församlingsplikter men även han hade tid att besöka oss och umgås med 
nyfunna svenska släktforskarvänner, som nu önskar familjen allt gått för framtiden – som 
säkert omfattar släktforskning. De är bosatta utanför Salt Lake City i Utah i USA, där både 
mormonkyrkans huvudtempel och världens största släktforskarcentrum finns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrivet av 
Birgitta Hörnlund  
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Härmed kallas medlemmarna i 
Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening till höstmöte 

lördagen den 18 oktober kl. 13.00 
Plats: Munktell-museet, Munktellstorget i Eskilstuna 

 
Parkeringsplatser finns vid Munktell-arenan. 

 
Guidad visning  av Munktell-museet  

 
Efter guidningen serverar vi kaffe med dopp och därefter följer höstmötet med 
följande dagordning: 
 
1. Höstmötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av 2 st. protokollsjusterare tillika rösträknare 
4. Godkännande av dagordningen 
5. Föredragning av föreningens nuvarande ekonomi och preliminär budget för 2009 
6. Beslut om medlemsavgift för 2009 
7. Övriga frågor 
8. Mötets avslutande 
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