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Föreningsinformation 
Eskilstuna - Strängnäs Styrelseordf. och ansvarig Resor 
Släktforskarförening utgivare Gunilla Thörne 
Dambergsgatan 1 Richard Attered (se övriga ledamöter) 
633 41  ESKILSTUNA (se redaktör)  
Tfn 016–12 21 47  Datagruppen 
 Vice ordförande Krister W. Nilsson 
Plusgiro 73 81 41–1 Maj-Britt Sundin Tfn 016–14 96 92 
Medlemsavgifter 2008 (se webbmaster) krister@winstons.se 
Fullbetalande  200:-/år   
Familjemedlem  100:-/år Sekreterare Registervårdsgruppen 
Medlemskap för ungdom upp till Iris Rehnholm Kjell Ivarsson 
23 år    25:-/år Tfn 016–51 24 97 (se kassör) 
 iris.rehnholm@telia.com  
Avgift för ny medlem som  Hemsidan 
betalas in till föreningen Vice sekreterare Maj-Britt Sundin 
mellan 1/10 och 31/12 ger fullt Bengt-Göran Johansson (se webbmaster) 
medlemskap även påföljande år. Tfn 0152–166 18  
 bg.johansson@telia.com Lokalansvarig Eskilstuna 
Redaktör  Sven Kjellberg 
Richard Attered Kassör Tfn 016–42 06 49 
Mob 070-341 20 25 Kjell Ivarsson  
richard.attered@telia.com Tfn 016–12 35 91 Lokalansvarig Strängnäs 
 41ivarsson@telia.com Bengt-Göran Johansson 
Teknisk redaktör  (se vice sekreterare) 
Christer Svensson Övriga ledamöter  
Tfn 016–51 67 21  Tidningsredaktion 
chrsve2@telia.com Ann-Sofie Johansson Richard Attered 
 Tfn 016–14 68 17 (se redaktör) 
Adressändring as.j@tele2.se  
Skickas till kassören  Marknadsföringsgr. 
 Ulla-Britt Svensson Sven Kullman 
Eftertryck eller citat Tfn 016–12 10 29 Tfn 016–12 62 87 
Får gärna göras ur Anbudet under ullabrittsvensson@tele2.se sven.kullman@telia.com 
förutsättning att källan och för-   
fattare anges. Gunilla Thörne Revisorer 
 Tfn 0152–186 63 Gerd Niedergesäss 
ISBN/ISSN 9929522492 lasse.gunilla@telia.com Tfn 016–51 50 90 
  gerd.niedergesass@telia.com 
Manusdag Till posten Birgitta Hörnlund Eva Strömberg 
Nr 3  13/8 14/9 Tfn 016-42 11 56 Sven Kjellberg suppl. 
Nr 4  15/10 16/11 birgitta.hornlund@comhem.se  
   Valberedning 
Föreningens hemsida Bengt-Göran Johansson Karl-Inge Karlberg 
essf.se (se vice sekreterare) Tfn 016–252 57 
essf@telia.com  karlberg.skjulsta@telia.com 
 Kommiteansvariga Leif Lindholm 
Webbmaster  Nils-Georg Lindström suppl. 
Maj-Britt Sundin Utbildning  
Tfn 016–14 41 30 Ulla Britt Svensson Föreningslokalen i Eskilstuna 
Mob 0730–28 76 11 (se vice ordförande) Dambergsgatan 1 
majbritt.sundin@gmail.com   
 Aktiviteter Föreningslokalen i Strängnäs 
Öppettider Ann-Sofie Johansson Källgatan 8 
Se vår hemsida. (se övriga ledamöter)  
 

mailto:sven.kullman@telia.com
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Ordföranden har ordet 
 

 
 

änk vad tiden går fort. Ytterligare ett 
år årsmöte har hållits och ett nytt år 
har lagts till vår historia. Till årsmötet 

hade c:a 80 medlemmar kommit för att 
lyssna på Företagsarkivets föredrag och 
bildvisning om gamla företag och industrier 
i Eskilstuna och sedan för att deltaga i själva 
årsmötets förhandlingar. Det blev en ny 
person invald i styrelsen, Bengt Göran 
Johansson från Strängnäs, då Gunvor 
Larsson tackade för sig efter 6 år . I övrigt 
blev det idel omval. Jag passar på att från 
styrelsen tacka för det nya förtroendet. 
Årsmötet beslutade att föreningen tills 
vidare skall fortsätta att hyra rummet hos 
ABF i Strängnäs. Medlemsantalet i den 
regionen har faktiskt ökat sedan vi började 
hyra ett eget rum. Totalt är vi uppe i 570 
medlemmar nu. 
 
På årsmötet passade Arne Carlsson på och 
gjorde en gallupundersökning bland med-
lemmarna för att värva lite folk till Re-
gistervårdsgruppen och deras arbete med vår 
skiva Födda-Vigda-Döda utgåva nr 3. Resul-
tatet blev att gruppen fick 12 st. som var 
intresserade av att hjälpa till med bl.a. kon-
trolläsning. Den hjälpen behövs sannerligen 
för det är ett enormt jobb med denna skiva. 
 
Släktforskningens dag den 21 mars var vi 
som vanligt engagerade på flera platser i 
både Strängnäs och Eskilstuna. Besöks-
frekvensen var väl sisådär. Man börjar 
fundera på om inte den dagen skulle ligga 
någon gång på hösten istället då vi går in i 
den mörkare årsperioden. Personligen tror 
jag att intresset för att börja släktforska är 
större då. 
 

Föredragsserierna på Contrast har varit en 
succé. Till sista föredraget som handlade om 
Valloner kom det 90 personer.  Hälften av 
dessa  var inte medlemmar.  Vi kommer att 
fortsätta med föredrag under hösten på 
Contrast och eftersom Eskilstuna firar 350 
år, så kommer föredragen på olika sätt att 
handla om just Eskilstuna. 
 
Jag var till Strängnäs och lyssnade på ett  
föredrag ”Om sjöfart, färjor och broar i 
Strängnäsbygden”. Ett mycket intressant 
föredrag av två skojfriska, gemytliga herrar 
vid namn Sture Appelblom och Bernt 
Melander. Tyvärr var det inte  många från 
Strängnäsregionen där. Om ni bara visste 
vad ni gick miste om. 
 
Jag har tjatat om e-postadresser och fort-
sätter att göra det. Det har kommit in många 
nya, men det fattas fortfarande många än och 
många är felaktiga. Av ungefär 493 möjliga 
har vi fått in 194 stycken. E-postadresserna 
är viktiga för att på ett snabbt och enkelt sätt 
kunna nå er med ”Nyhetsbrev”, påminnelser 
om föredrag, resor o.s.v. Ni behöver inte 
vara rädda att e-postadressen kommer i 
orätta händer då allt skickas som ”hemlig 
kopia”. Alltså ingen ser den andras adress. 
 
Två resor har arrangerats under våren. Den 
ena gick till Uppsala Landsarkiv och var i 
första hand en studieresa. Det var 22 st. som 
anmälde sig till den. Enligt vad jag hörde 
från deltagarna var den mycket uppskattad. 
Det blir säkerligen en till hösten också. Den 
andra resen gick till Forsby kalkbrott och 
Häfla hammarsmedja i ett underbart försom-
marväder. Det var mitt första besök vid en 
hammarsmedja och det var mycket mycket 
intressant att på plats få se och höra hur 
smederna arbetat och levt en gång i tiden. 
Det som förvånade mig var att inte fler är 
intresserade av att göra en sådan här utflykt 
och uppleva hur våra förfäder har haft det. 
Alla som var med tyckte det var en 
fantastisk upplevelse. 
 

Ha en skön och trevlig sommar önskar 

Richard Attered 

 

T 
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Verksamhetsberättelse för Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening år 2008 
 
Härmed får styrelsen för Eskilstuna – Strängnäs Släktforskarförening avge följande berättelse. 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Richard Attered, ordförande 
Ulla-Britt Svensson, utbildningsansvarig, vice ordförande 
Kjell Ivarsson, kassör 
Iris Rehnholm, sekreterare 
Birgitta Hörnlund, vice sekreterare 
Ann-Sofie Johansson, aktivitetsansvarig 
Gunilla Thörne, reseansvarig 
Maj-Britt Sundin, webbmaster 
Gunvor Larsson, ledamot 
 
Möten 
Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten och 1 protokollfört höstmöte och 1 
protokollfört årsmöte. 
 
De regionala mötena med Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening och Katrineholm–
Flen–Vingåkers Släktforskarförening har fortgått under 2008 och har resulterat i att det blir en 
Sörmländsk Släktforskarmässa i Eskilstuna den 17 oktober 2009 i Munktellmuseet. 
 
Vid Släktforskarförbundets Kongress i Malmö 29–31 augusti deltog Richard Attered och 
Ulla-Britt Svensson som delegater på Riksstämman. På ordförandekonferensen deltog 
Richard Attered, på Cirkelledarkonferensen Ulla-Britt Svensson och på Redaktörskonferensen 
Birgitta Hörnlund. 
 
Vid Släktforskningens dag den 15 mars var medlemmar från föreningen engagerade på 
biblioteken i Eskilstuna och Torshälla och i föreningens lokaler i Eskilstuna och Strängnäs. 
 
Föreningen har presenterat sin verksamhet hos flera föreningar såsom Rotary på Stadt, Härads 
hembygdsförening i Härad och Handikappföreningarna på E18.  
 
Medlemsantalet 
Till förbundet har kassören rapporterat att vi har 544 medlemmar, inklusive familj- och 
ungdomsmedlemmar. 
 
Aktiviteter 
Våren 2008 hade vi träffar på ABF med olika teman, ”Hur bevarar jag min släktforskning till 
eftervärlden” och ”Källor och referenser”. Representanter för Arkiv Digital var på besök och 
berättade om AD Online. 

Den planerade sommarresan till Tumbo, Tidö slott och Strömsholm fick ställas in på grund av 
för dåligt intresse. 

Under hösten har vi haft tre föreläsningar på Contrast. ”Bouppteckningar och textilier” med 
Eva Svensson, ”Soldatforskning” med Anders Thornström från Krigsarkivet och slutligen 
”Fader okänd” med Ragnar Fornö. Däremellan ordnades temadagar med anknytning till 
föredragen i lokalen. 

Tre grupper har besökt Stadsarkivet, där Thomas Carlberg informerade om vad man kan hitta 
hos dem. 
Ann-Sofie Johansson 
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Registervårdsgruppen 
Registervårdsgruppen har under året fortsatt med arbetet att registrera födda-vigda-döda i 
Eskilstuna kommun. Arbetet genomförs dels genom att medlemmar sitter hemma och 
registrerar och dels vid regelbundna träffar i lokalen där också problem diskuteras. Utgåva 2 
av CD-skivan har getts ut under år 2008. 
Kjell Ivarsson 
 
Lokalen i Eskilstuna 
Lokalvärdar har varit: Ansvarig Sven Kjellberg, Karl-Inge Karlberg, Inger Ström, Leif 
Lindholm, Eva Rundin, Birgitta Hörnlund, Krister W Nilsson, Börje Länn, Nils Georg 
Lindström, Bertil Grip, Gerd Niedergesäss, Connie och Göte Andersson, Richard Attered, 
Ulla-Britt Svensson, Rolf Åberg, Ingvard Hoffman, Irene Revinale, Margareta Gustavsson. 
Lokalvärdarna har haft fyra möten. 

Lokalen har varit öppen helgfria tisdagar och torsdagar mellan kl. 13.00–18.00 samt lördagar 
kl. 10.00–14.00 under tiden 10 januari till 10 maj och 16 augusti till 6 december. Cirka 1070 
besök har gjorts under dessa tider. 

Lokalen har flitigt använts av Studiecirklar, Registervårdsgruppen, Lokalvärds- & 
Styrelsemöten, Cirkelledarmöten och ett flertal andra aktiviteter. Sammanlagt har 2768 
personer besökt lokalen under året. 
Sven Kjellberg 
 
Resor 
Resor till Arninge och Släktforskarnas Hus i Leksand lockade många medlemmar till nya rön 
och trevlig samvaro. Resorna företogs med personbilar och minibussar. 
Gunilla Thörne 
 
Anbudet 
Föreningens tidning Anbudet har getts ut 4 gånger under året. Det har inte varit något större 
problem med att få artiklar. Framförhållningen har varit ganska bra, men kunnat varit bättre. 
Redaktionskommittén har bestått av Richard Attered, Christer Svensson, Bertil Börstell, Mats 
”Adde” Adolfsson, Birgitta Hörnlund och Sven Kullman. 

Redaktionskommittén tackar alla som bidragit med artiklar. 
Richard Attered, ansvarig utgivare 
 
Datagruppen 
I datagruppen har Krister W. Nilsson, Christer Svensson, Maj-Britt Sundin, Nils Georg 
Lindström, Sven Kjellberg samt Inggerd Jensen ingått. 

Vi har haft 4 möten samt däremellan flera informella kontakter.  

Under året har vi varit i Stängnäslokalen och installerat två datorer med CD-skivor. Under 
hösten har även CD-skivorna ”Polisunderrättelser”, ”Gårdar i Sörmland”, ”FVD i Nyköping” 
och ”Begravda i Sverige” installerats i båda föreningslokalerna. En ny eldriven duk för 
”kanonen” har monterats i datasalen i Eskilstuna. Ett stort jobb som ständigt pågår och inte 
märks är allt löpande underhåll av datorerna såsom uppdateringar av program och virusskydd 
m.m. 
Krister W Nilsson, dataansvarig 
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Hemsidan 
Under 2008 har det hänt en del med hemsidan. Den mest uppenbara detaljen är färgbytet från 
gult till grönt.  Några nya sidor har tillkommit: ”Nyheter Strängnäs”, ”Kontakt” samt ”Köp, 
byt o sälj”. Någon sida har också tagits bort då den var överflödig.  

Det viktigaste som hänt är att vi bytt namn på hemsidan och bytt webhotell. Vårt nya namn är 
www.essf.se eller bara essf.se. Bokstäverna www behövs inte längre för att nå vår hemsida.  I 
samband med detta byte har vi äntligen blivit av med de irriterande pop-up-sidorna.  

Alla typer av evenemang som föreningen anordnar återfinns nu på ”Kalendarium”.  Övriga 
nyheter som nya databaser, CD- och DVD-skivor i våra datorer, finns på ”Nyheter”-sidorna.  
Uppdatering av hemsidan sker så ofta som det finns något nytt att meddela (förutsatt förstås 
att webbmastern får reda på det).  

Vår länksida har uppdaterats och förnyats med många matnyttiga länkar. Speciellt beträffande 
andra länder finns många nya länkar och för USA finns även förteckning över alla staternas 
bokstavsförkortningar. 

En ny hemsida har också tillkommit, en speciell hemsida för Släktforskarmässan som äger 
rum den 17 oktober 2009 i Eskilstuna.  Den hemsidans adress är ”slaktforskarmassan.essf.se”. 
OBS! inget www.  

Under november-december har vi haft i genomsnitt 57 besök om dagen på hemsidan.  De 
länder som besökt oss är förutom vårt eget land, USA, EU, Tyskland, Holland, Finland, 
England, Spanien och Danmark.  
Maj-Britt Sundin, webbmaster 
 
Kursverksamhet                               
Intresset för att söka sina rötter har tagit ny fart igen. Nytt för året har varit att vi på nytt tagit 
upp diskussionerna med studieförbunden angående cirkelverksamhet, där har ett samarbete 
växt fram med studieförbunden Vuxenskolan och NBV i Eskilstuna och vårt samarbete med 
ABF fortsätter som tidigare. Våra nya samarbetspartner har valt att endast erbjuda 
släktforskning grund till en början och förhoppningsvis kunna utöka med våra andra 
erbjudanden längre fram. 

Glädjande är också att Strängnäs har fått eget rum i ABF-lokalen där de har öppet 
onsdagskvällar jämna veckor. 

Lokalen i Eskilstuna har utnyttjats i stort sett från måndag till torsdag av cirkelverksamheter 
både med arvoderade ledare och cirklar med icke arvoderade ledare s.k. 0- cirklar.  

Nytt för hösten har också varit den nya kursplanen för släktforskning grund, som framtagits 
av medlemmar i föreningen. SVAR har slutat sin verksamhet med utlåning av mikrokort och 
erbjöd ett kursabonnemang under 10 veckor, vilket resulterade i att samtliga datorer i lokalen 
var uppkopplade mot SVAR. I och med avslutade cirklar upphörde abonnemanget. 
 
Cirklar under året i Eskilstuna med ledararvode: 
Släktforskning grund   6 st. med sammanlagt 192 studietimmar 
Handskrift grund    2 st.  -”-     -”-               48 studietimmar 
Dis gen grund och forts.  2 st.  -”-     -”-               56 studietimmar 
Datorn i släktforskning   1 st.  -”-     -”-               12 studietimmar 
 
Cirklar utan ledararvode: 
Släktforskning forts.   1 st. med sammanlagt 18 studietimmar 
Skrivarcirkel     3 st.  -”-        -”-           60 studietimmar 
Registreringsgrupp   4 st.  -”-        -”-         296 studietimmar 
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Cirklar i Strängnäs med ledararvode: 
Släktforskning grund  3 st. med sammanlagt 96 studietimmar  
 
Cirklar utan ledararvode 
Släktforskning forts.   1 st. med sammanlagt 68 studietimmar 
 
Under verksamhetsåret har föreningen i Eskilstuna i samarbete med ABF, Vuxenskolan och 
NBV genomfört 17 cirklar med sammanlagt 129 deltagare under sammanlagt 682 studie-
timmar. 

Under verksamhetsåret har Strängnäs i samarbete med ABF genomfört 4 cirklar med 
sammanlagt 22 deltagare och 164 studietimmar. 
Ulla Britt Svensson, studiesamordnare 
 
Gravstensinventering 
Tyvärr har ett problem uppstått. SSF har tvingats stänga Forskarstugan i Göteborg, där Kent 
Andersson oförtrutet arbetade med att lägga in resultaten av inventeringen på förbundets 
hemsida. I oktober skickade han allt underlag (40 kartonger!) till Stockholm. Där skall nu en 
arbetsgrupp göra ett nytt program för en framtida databas, där inventerarna så småningom 
själva skall kunna lägga in bilder och text. Något säger mig att det kan ta ganska lång tid, men 
vi får väl avvakta och arbeta för framtiden. 

Jag tackar alla flitiga inventerare för ett enormt arbete den här säsongen! 
Margareta Gustafsson 
 
Strängnäs 
Medlemsantalet var i dec. -08 i Strängnäsregionen (Strängnäs, Mariefred, Åker och 
Stallarholmen) 81. 

Sedan jan -08 hyr ESSF lokal hos ABF, Trädgårdsgatan i Strängnäs, där vi har två datorer 
med samma utbud av CD-skivor som lokalen i Eskilstuna samt två mikroficheläsare. Lokalen 
har varit öppen för alla i genomsnitt 3 ggr/v och även använts av kursdeltagarna. 

ESSF har haft tre nybörjarkurser i släktforskning under 2008, vilket innebär att 23 deltagare 
nu är ”full-laddade” att fördjupa sig i släktforskningens spännande utmaningar. 

Under våren deltog 8 medlemmar i en fortsättningskurs i DisGen. 

ESSF har medverkat vid Släktforskningens dag den 15 mars, såväl på biblioteket som i den 
egna lokalen. 

Den 10 maj gick Kulturens Dag av stapeln, då vår lokal var öppen för intresserade 
släktforskare. 

I strålande sommarväder den 23 augusti deltog ESSF under Mälardagen på Visholmen. 
Gunilla Thörne 
 
Styrelsen vill genom denna verksamhetsberättelse tacka alla som på något sätt ställt upp för 
föreningen. 
 
Eskilstuna den 28 mars 2009 
 
Richard Attered   Ulla-Britt Svensson  Kjell Ivarsson 
Iris Rehnholm   Gunvor Larsson    Maj-Britt Sundin 
Birgitta Hörnlund  Gunilla Thörne   Ann-Sofie Johansson 
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Föreningens årsmöte 
 

 
 

å var det dags för medlemmarna i 
ESSF att samlas till årsmöte den 28 
mars. 

Ett 70-tal hade hörsammat kallelsen 
och samlades i Munktellmuseet där ord-
förande Richard Attered hälsade alla väl-
komna och överlämnade ordet till Ann-
Marie Asplund från Eskilstuna Företags-
arkiv. Arkivet har en imponerande samling 
dokumentation, som upptar ett rejält antal 
hyllmeter, från ett flertal av stadens väl-
kända industrier. Flera av dessa är fort-
farande verksamma men har flyttat ut till 
nya industriområden. 

Ann-Marie Asplund bjöd på en rund-
vandring i de centrala delarna av staden där 
ett flertal av företagen var lokaliserade under 
1800-talet. 
 

 
Ann-Marie Asplund håller föredrag. 
 
Bland dessa kan nämnas Sveaverken som 
numera återfinns i Skogstorp, Bok-Öbergs 
som säkert de flesta förknippar med kort-

lekarna men som även hade produktion av 
en mängd andra tryckalster, Stålpressen med 
tillverkning av plåtprodukter till lantbruket t 
ex mjölkflaskor och separatorer men även 
materiel till försvaret såsom stålhjälmar. 
Stålpressen ingår numera i Alfa-Laval kon-
cernen. 

Bland de mest kända företagen intar C 
E Johansson säkert en plats i toppen, Mått-
Johansson vars måttsatser nådde världsrykte. 
Men här finns också August Stenman 
(ASSA) Fil-Öbergs Eskilstuna Knivfabrik 
(EKA-knivar) och Heljestrand med tillverk-
ning av bl a kirurgiska instrument, F A Sten-
man Låsfabrik (FAS). Av dessa återfinns 
flera i Vilsta industriområde. 

Företagsarkivet har samlingar av ma-
terial från Eskilstunaindustrin ända från 
1600-talet och kan var värt ett besök för den 
som är intresserad av stadens industri-
historia. 

En hjärtlig applåd fick avsluta detta 
föredrag och det var dags att ta plats vid 
kaffeborden för en paus. 
 
Ordföranden kallade på återsamling i mötes-
lokalen för årsmötesförhandlingar som 
leddes av Richard med Iris Renholm som 
sekreterare. 

Styrelsens verksamhetsberättelse före-
drogs och av denna framgick att föreningen 
har ett medlemsantal på 544 personer inklu-
sive familj- och ungdomsmedlemmar. 

Regionala möten med föreningarna i 
Nyköping-Oxelösund och Flen–Katrine-
holm–Vingåker har fortsatt under 2008 och 
har resulterat i att arrangera en Sörmländsk 
Släktforskarmässa i Eskilstuna den 17 okto-
ber 2009 i Munktellmuseet. 

Ett flertal aktiviteter har ägt rum med 
träffar på ABF med olika teman samt tre 
föreläsningar på Contrast. 

Kursverksamheten har rullat på med ett 
antal cirklar i samarbete med ABF, Vuxen-
skolan och NBV. 
 
Därefter skedde genomgång av resultat- och 
balansräkning som visade att föreningen har 
en ekonomi i god balans, och efter reviso-
rernas berättelse kunde mötet bevilja sty-
relsen ansvarsfrihet för det gångna verksam-
hetsåret. 

S 
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Så följde val av styrelse som enligt val-
beredningen nu har följande sammansätt-
ning: 

Under övriga frågor berättade Karl-Inge 
Karlberg om aktuella aktiviteter bl a före-
drag på Contrast, resa till landsarkivet i Upp-
sala och en resa till Forsby kalkbrott och 
Häfla bruk. 

• Ordförande Richard Attered, omval 1 år 
• Sekreterare Iris Renholm 

Kassör Kjell Ivarsson, omval 2 år Avgående Gunvor Larsson avtackades 
med blommor och därefter förklarade ordf. • Ledamöter Ann Sofie Johansson 

Maj-Britt Sundin 
Birgitta Hörnlund 
Ulla-Britt Svensson, omval 2 år 
Gunilla Thörne, omval 2 år 
Bengt Göran Johansson, nyval 2 år 

Arne Carlsson begärde ordet och gjorde 
en enkät för Registervårdsgruppens räkning. 
Efter rundfrågningen var det 14 st. som 
skulle kunna tänka sig att medverka i 
Registervårdsgruppens arbete med vår skiva 
F-V-D i Eskilstuna. • Revisorer Gerd Niedergessäss, omval 1 

år  
Eva Strömberg, omval 1 år 

Därefter avslutades mötet. 
 

Bertil Börstell  

• Suppleant Sven Kjellberg, nyval 1 år 
• Valberedning Karl-Inge Karlberg, omval 

1 år 
Leif Lindholm, nyval 1 år 

• Suppleant Nils-Georg Lindström, nyval 
1 år 

 
 
Stadgeändringar 
 
Följande stadgeändringar beslutades på Årsmötet. 

§ 10 Årsavgifter för nästkommande kalenderår fastställs på höstmöte. Höstmöte hålls 
senast den 31 oktober efter kallelse minst två veckor dessförinnan.  

§ 11 Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmötet skall inlämnas till styrelsen 
senast en månad före årsmötet. den 15 februari. 

§ 12 Ärende som medlem önskar få behandlat på höstmötet skall inlämnas till 
styrelsen senast den 15 september. 

 
 
Bastrumman 

Sätra varv från 20-talet och framåt 
 

in morfar Carl Adolf Westergren 
föddes i Gävle 1873 och han var 
yngst av 5 syskon. Hans far var 

tobaksarbetare och hans farfar var segel-
duksarbetare. Kanske det var närheten till 
hamnen i Gävle som gjorde att morfar hade 
en längtan bort, hemifrån. Hans äldre bror 
Johan, som var sjöman, hade gift sig och 
kanske började bröderna då att diskutera att 
emigrera. År 1903 utvandrade Carl Adolf, 
brodern Johan och hans fru Ida till Amerika. 
Morfar började så småningom arbeta där 

inom järnindustrin. Johans fru fick en son 
1905 och familjen blev kvar där, medan 
morfar reste tillbaka till Sverige och Gävle 
1909. År 1913 träffade han min mormor 
Christina Johanna Wiegandt. 1914 arbetade 
morfar som brädgårdsarbetare, enligt min 
mammas födelsebok. Innan han reste med 
familjen till Stockholm, arbetade han vid 
Erik Brodins Varvs AB, där han slutade 
1917. 

M 
 
Mina morföräldrar Carl Adolf och Christina 
Johanna och 3 barn, Erik, Rikard och Helga, 
kom från Gävle till Sätra gård 1917. Efter ett 
år flyttade familjen till varvet, arbetarbostad 
Sätravik nr 5:5. Morfar var varvstimmerman 
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och mormor stod registrerad som hushål-
lerska. Mormor fick 6 barn, de första 3 
barnen som gift, därefter 3 barn med olika 
män. Det yngsta barnet Helga fick hon med 
morfar. Man får reda på mycket när man 
släktforskar. 
 
Vid den här tiden var det ont om arbete på 
varven. Morfar fick arbeta på olika varv i 
Stockholm. Bland annat G. E. Sundins Varv 
på Lidingö 1921, Finnboda Varf 1925 och 
Ekensbergs Varv också 1925, allt enligt 
uppgifter i morfars betyg. 1926 blev det för 
trångt för familjen att bo i ett rum och kök i 
arbetarbostaden, så morfar ansökte att få 
bygga ett hus i Pungpinan söder om Stock-
holm. 1927 gick flyttlasset till det nybyggda 
huset. Det var ont om arbete i Stockholms 
innerstad, så 1928 återvände morfar till Sätra 
varv, nu tillsammans med mormors äldsta 
söner, bröderna Kalle och Martin Wiegandt. 
Dom fick hyra vinden i arbetarbostad nr 5:9 
och 5:10. 
 
Min mamma Helga berättade mycket om 
sina barndomsår på Sätra varv, något som 
inspirerat mig att spara på foton, brev och 
vykort i massor, inte minst dem från 
Amerika. Helga sparade på allt som fanns 
efter sin pappas och mammas frånfälle, till 
och med räkningar och även de har varit en 
källa att ösa ur. En som också var mycket 
intresserad av Sätra varv var min morbror 
Rikard. Han hade ett fantastiskt minne av 
vilka som bott i de olika lägenheterna i Sätra 
varv. Han och jag var ofta där och pro-
menerade i de vackra omgivningarna. 
 
1986 visade jag Rikard ett fotografi från 
1920-talets Sätra varv, och undrade om han 
kom ihåg några namn på arbetarna från 
varvet. Det blev en hel del. Namnen blev 
publicerade i Skärholmens hembygdsföre-
ning årsskrift från 1987. Rikard hade tidi-
gare skrivit upp vilka familjer som bodde i 
dom olika lägenheterna. Det blev ett pap-
persark för varje hus (finns i hembygds-
föreningens arkiv, red. anm.). 
 
I en tidigare artikel i Skärholmens hem-
bygdsföreningens årsskrift från 1999, som 
handlade om musikkaféet på Sätravik nr 5, 

beskriver spelman Gunnar Sundkvist på ett 
levande sätt min morfar som en allkonstnär, 
som var bland annat spelman och modell-
byggare av små skepp m.m.  
 
Våren 1994 bodde Rikard på Dalens 
sjukhem i Enskede. Jag besökte honom, och 
som vanligt pratade vi om minnen och 
tittade på varvsarbetarkorten. Jag undrade 
om någon av arbetarna fortfarande levde. En 
av männen på kortet, Martin Sjödin, lever 
nog fortfarande, trodde Rickard. Och han 
tyckte det skulle vara roligt att träffa Martin, 
eftersom han kom ihåg honom som en snäll 
grabb. Med hjälp av telefonkatalogen letade 
jag reda på Martins son, Lennart Sjödin, som 
jag ringde upp. Jag berättade om Rikard och 
vi lyckades sammanföra Rickard och Martin 
hemma hos Rikard på Dalens sjukhem. Det 
var i maj 1994 och jag och Martins son var 
också med. Det blev ett mycket intressant 
samtal om gångna tider, vi fikade, tittade på 
kort och diskuterade kring familjerna som 
bodde i de olika lägenheterna.    
 
Min mamma hade, som jag nämnde tidigare, 
inte slängt någonting efter sina föräldrar. 
Hon hade sparat de gamla handredskap som 
morfar använt; varvstimmerman, en trä-
klubba och drevjärn i olika storlekar, med 
gamla beckrester på. Redskapen använde 
han när han arbetade med att dreva träskrov. 
När jag tar del av Olle Rydbergs teckningar 
och text, när han berättar om Bastrumman 
och Beckhuset, kan jag se morfar för mitt 
inre (se bild nedan). 

”I en liten tegelbyggnad kokades beck i 
två stora bykgrytor. Fartygsborden tätades 
med drev av hampa och beck. I beckhuset 
östes smeten över i hanterliga plåthinkar.” 
 

 
Bastrumman och Beckhuset. Publicerat med tillstånd av 
Olle Fredrik Rydberg. 

Rikard har gjort några anteckningar: 1918 
var jag och många andra barn och tittade på 
sjösättningen av M/S Tebe, som var sista 
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fartygsbygget på Sätra varv. Arbetarna tjä-
nade 45 kronor i veckan, och hyran var 
12,50 kronor i månaden. Det fanns en Gul 
villa, den var man rädd för, man skrämdes 
med Svarta damen som bodde där. Vid Al-
källan hämtade vi vatten ur en brunn. Det 
fanns två hönshus, potatisland hade vi vid 
uppläggningsplatsen för båtar. Vi hade en 
roddbåt.  
 
Sedan artikeln från Skärholmens hembygds-
förening årsskrift 2008 blivit publicerad, 
började jag åter fundera kring min mormors 
äktenskap. Jag upptäckte då att jag inte tagit 

reda på de tre första barnens födelseböcker, 
beroende på att jag missat att leta i 
Statistiska centralbyrån (SCB). Jag finner då 
att det tredje barnet, född 1904, som jag 
trodde i äktenskapet, är oäkta. Mormor gifte 
sig år 1897 och skiljde sig år 1910. Mormor 
hade tydligen ett mycket trassligt liv, tills 
hon träffade min morfar. 

Göte Andersson  

 
 
Giftermål förr och nu 
 

en intressanta föredragsserie som 
Eskilstuna-Strängnäs Släktforskar-
förening i samarbete med ABM 

annordnat under hösten 2008 fortsatte detta 
år den 23/2 med att f.d. förbundssekreteraren 
på släktforskarförbundet, Gunvor Hjärt-
ström, höll ett väldigt intressant föredrag. 
Det handlade om skillnaden i giftermål, förr 
och nu. Det var ett 60-tal åhörare där. 
 
Hon inledde sitt föredrag med att förklara 
vissa ord som används i samband med ett 
giftermål såsom fastar, brudlopp och ringar 
mm. År 1215 finns den första lysningen 
bevisad. År 1686 kommer så Sveriges första 

kyrkolag. Lysningar i Sverige avskaffades 
1973. 

D  
Den sista personen i Sverige som hade gift 
sig postumt berättade hon också om. Det var 
en piga som hette Ingrid och detta hände i 
början på 1700-talet i norra Sverige. Att hon 
gifte sig berodde då på att ogifta flickor var 
omyndiga, och att de blev myndiga, när de 
blev änkor. Så då kanske ni förstår varför 
hon gifte sig postumt . 

Adde  

 
Släktforskningens dag i Torshälla 
 

i hade c:a tio st. besökare på 
Biblioteket i Torshälla på Släkt-
forskningens dag den 21 mars. Ni 

kanske tycker att det var få besökare, men vi 
hade fullt upp att göra mellan kl. 11.00 och 
14.00. 
 
När vi började kl. 11.00  kom Lars Vejle och 
lade upp en egentillverkad stamtavla. Den 
var stor och färggrann och väckte mycket 
uppseende. Samtidigt var det en person som 
anlitade Lilian Andersson vid en dator. Den 
personen hade nyligen gått med i vår 
excellenta förening som medlem. Han 
behövde hjälp för att komma igång med sin 

släktforskning och det är ju vad vi är till för 
en sådan här dag. 

V  
Varför inte flytta den här dagen till hösten? 
Detta är en fråga som jag hört från andra i 
föreningen, och jag instämmer. 
 
Slutomdömet om denna dag i Torshälla var 
ganska bra. Vi skulle behöva låna laptopar 
med mobilt bredband en sådan här dag för 
att kunna hjälpa fler samtidigt. Biblioteket 
har tyvärr bara en dator med Internet-
uppkoppling. Man känner sig hjälplös, när 
den enda datorn är upptagen. 
 

Adde
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Föredrag på Contrast om Valloner 
 

en 30 mars hölls en mycket 
intressant föreläsning om valloner 
som föreningen i samarbete med 

ABM (Arkiv, Bibliotek och Museer) i 
Eskilstuna gav på Contrast. Den som höll 
föredraget den här måndagskvällen var Stig 
Geber från Sällskapet Vallonättlingar. Hans 
föredrag tog c:a 3 timmar inkl. fikapaus. 
Han pratade helt utan koncept och det kan ju 
vara på både gott och ont. 

Det var ett 90-tal åhörare och av dessa 
var c:a 40 st. inte medlemmar i föreningen. 
Det visar att det finns ett stort intresse bland 
allmänheten för de föredrag som vi an-
ordnar. Jag skriver vi, men jag tycker det 
skall vara styrelsen/aktivitetsgruppen i sam-
arbete med ABM, som skall ta åt sig äran. 
 
Stig Geber började med att visa den 
”Wallonska tuppen”, som både förekommer 
i Belgien och Frankrike. Wallonien sträcker 
sig nämligen från södra Belgien till nord-
östra Frankrike i Sedanområdet. Han frågade 
sedan åhörarna hur många som var vallon-
ättlingar eller trodde sig vara det. Det var 
75% av åhörarna! 
 
Sedan berättade han varifrån vallonerna fått 
sitt namn. De kom nämligen från ”valle”. 
Vallonerna var alltså från bergsdalarna 
(”valle” betyder dal) i detta område. Invand-
ringen till Sverige började på 1600-talets 
början och pågick till 1640-talet. De som 
räknades till ”riktiga” valloner, var de som 
skrev på ett avtal med den förste kände 
vallonen, nämligen Louis de Geer. 

De första vallonerna de kom till 
Finspång var främst kolare och körare. 
Omkring 1610 kom masmästarna. De var 
”föreståndare” för en masugn. De första 
valloninvandrarna kom till Finspång. 

Smeder hade invandrat tidigare. De var 
garpar eller smeder från Tyskland, främst 
från Ruhrområdet. 
Vallonerna fann att malmen från Dannemora 
var bäst, eftersom den hade låg halt av bl.a. 

fosfor. Vallonerna gjorde stålet mera an-
vändbart, genom att eliminera en större del 
av kolet. Stålet blev därigenom mindre 
sprött, vilket intresserade utländska köpare. 
När stålet från Bergslagen eller vallonbruken 
skulle exporteras skickades det först ner till 
Slussen i Stockholm, där stålets kolhalt 
kontrollerades. Detta gjordes av en yrkes-
grupp som numera inte finns, nämligen 
järnvräkare. Sedan fraktades stålet vidare, 
om det blivit godkänt. 

Vi fick även se en bild på hur en 
vallonsmed var klädd. En rolig detalj var att 
han hade en ”snusnäsduk” gömd under sin 
stora hatt. Den använde han till att torka 
svett med. 

 

 
 
Stig Geber berättade också om levnads-
betingelserna för en vallon, bl.a. att han inte 
fick ut allt av månadslönen i kontanter. En 
del av lönen sattes in på ett konto som var 
knutet till brukshandeln i byn, där kvinnorna 
en gång i månaden fick handla saker till 
hushållet. De klarade sig inte på enbart 
månadslönen utan hade även ett litet jord-
bruk vid sidan om. 
 
Till sist gick Stig Geber igenom de källor 
som man kan använda sig av. 
 
 

Adde  

D 
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Eskilsdagen firas den 11 juni 
 

itt under Eskilstunas 350 års-
jubileum, närmare bestämt torsdag 
kväll klockan 18 den 11 juni, firar 

vi Eskils (medeltida) namnsdag med en stor 
högtid vid minnesmärket vid Klostergatan i 
Eskilstuna. Alla eskilstunabor, vänner och 
bekanta är välkomna, oavsett folkslag, parti, 
religion eller annat. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Jonny 
Lundgren sa häromsistens: ”Jag tackar för 
inbjudan och skall infinna mig. Själv inleder 
jag mina historiska tillbakablickar i mina 
anföranden med att nämna Eskil, som givit 
kommunen dess namn. Vi är ju vid sidan av 
Botkyrka den enda kommun i landet, som 
har ett helgon som namngivare”. 
 

 
Statyn över St. Eskil på Kyrkogatan i Eskilstuna. 
 
Michael Schneider meddelade häromdagen: 
”Jag deltar gärna både som katolsk kyrko-
herde i Eskilstuna och som konventual-
kaplan i Malteserorden. Den helige Eskil var 
nog katolsk biskop och johanniterklostret 
tillhörde samma orden som jag”. 
 
10-årsjubileum med ett rikt och omväx-
lande program 
Hembygdsföreningen Sällskapet S:t Eskil 
satsar alla sina krafter på att ge ett så 
givande och intressant program som möjligt. 
En av anledningarna är att exakt tio år 
tidigare, den 11 juni 1999 lät hembygds-

föreningen resa minnesmärket och över-
lämna det till kommunen, som represen-
terades av kommunalråd Kristina Eriksson.  
 
Vad sägs om: 
– trumpetfanfar och musikstycke av 

Håkan Lander? 
– högtidstal av Slottsskolans förre rektor 

Arne Lindblom? 
– medeltida hymner av Ars  Musica under 

ledning av Jarl Einar Johansson? 
– presentation av johanniterna och deras 

nekrologium av fil dr Lars Elfving? 
– utdelning och försäljning av faksimil-

upplaga av nekrologiet? 
– promenad till och kaffe vid Sörmlands-

gården? 
 
Ett förmånserbjudande för deltagarna 
Nekrologium är ett slags kalender över 
välgörare m.fl. till johanniterna och anses 
vara en av de viktigste källorna för känne-
dom om johanniternas äldsta tid i Eskilstuna. 
Förutom faksimilen ingår i bokpaketet också 
Lars Elfvings översättning av latinet och 
presentation av johanniterna. Upplagan är 
begränsad till 200 numrerade ex och säljes 
endast på eskildagen för 100 kronor. 
 
Samverkanspartner 
Ovanstående program har komponerats av 
Sällskapet S:t Eskil i samarbete med 
jubileumskommittén Eskilstuna 350 år (se 
dess evenemangskalender!), vidare Lokal-
historiska sällskapet i norra Södermanland 
och Strängnäs stiftshistoriska sällskap. 
 
Fri entré. Ingen förhandsanmälan! 
 
 
Kontaktperson: 
Bror-Erik Ohlsson,  
016-51 57 73, 
bror-erik.ohlsson@swipnet.se 
 

Foto: Arne Carlsson 
 
 

M 

mailto:bror-erik.ohlsson@swipnet.se
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Bengt Jansson Ekström Sundin 
1768 - 1809 
 

ör några år sedan slog det mig att det 
snart var 200 år sedan min morfars 
farfars far Bengt Sundin dog. Skulle 

det vara möjligt att samla några likasinnade 
ättlingar till honom för att stärka släktbanden 
och skapa en bild av hans liv samt försöka 
minnas honom genom de olika källor som 
står till buds. 
 
Vi, sju ättlingar med respektive, samlades i 
Malmköping 2009-03-30, exakt på dagen 
200 år sedan dödsdagen (se bilden på nästa 
sida). 

Efter en del forskningsarbete kring hans 
och även den efterlämnade änkans liv 
lyckades jag få ihop en acceptabel 
presentation att visa för de närvarande samt 
en liten skrift om hur vi var släkt med Bengt 
Sundin och varandra. 
 
Bengt Jansson föds 1768 i Ekeby sydost om 
Örebro enligt kyrkböckerna, dock anges 
Sköllersta och året 1769 i de militära 
källorna.  

År 1772 föds i Sköllersta Stina Maria 
Larsdotter som år 1792 är piga på gården 
Tarsta strax söder om födelseorten. Bengt är 
då kusk på Sörby sätesgård ungefär 1 km 
norr om Tarsta, innan dess har han hunnit 
med att arbeta i Örebro där han ändrade 
efternamnet till Ekström.  

Han antas till soldat 1792-10-26 och 
gifter sig i Sköllersta med Maria en vecka 
senare. De flyttar från Sköllersta till 
soldattorpet Stora Dalen i Dunker; i kyrk-
boken står det dock att de flyttar till V. 
Vingåker. Kan det vara så att han skrev på 
soldatkontraktet där? 

Här återstår mycket forskningsarbete 
för att söka klarhet i hur de kom i kontakt 
med Södermanlands Regemente och så 
vidare. Han får nu soldatnamnet Sundin och 
är förutom soldat även skomakare liksom sin 
far. I torpet föds fem barn från 1794 till 
1807.  

Om Bengt deltog i kriget i Pommern år 
1805 till 1807 vet vi för närvarande inte, så 

även här återstår forskning. I kriget mot 
Ryssland 1808 till 1809 deltog han dock. 

Södermanlands regemente var våren 
1809 placerat på Åland. Vid kapitulationen 
drog sig de svenska styrkorna i snöstorm 
tillbaka till Sverige.  F 

Första bataljonen, som Bengt tillhörde, 
kom fram till Grisslehamn medan den andra 
blev tillfångatagen av ryssarna. Han förs till 
Norrtälje sjukhus 1809-03-23 där han dör en 
vecka senare på skärtorsdagen. 

Änkan och tre av barnen bor kvar på 
soldattorpet trots att en ny, nästan 20 år 
yngre soldat med hustru flyttar in. År 1812 
bor hon och två av barnen på ett närbeläget 
soldattorp varefter hon flyttar till 
Qvarnängen i Dunker där hon bor kvar till 
sin död 1849. I samband med husförhören 
under åren har prästen noterat att hon först är 
utfattig och senare ofärdig och vanför. 

Efter att ha gått igenom dessa fakta 
samt förtärt lunch på värdshuset i 
Malmköping gick vi över till Lilla Malma 
kyrka, den enda byggnad där vi idag kan 
vara säkra på att Bengt varit.  

Soldattorpet Stora Dalen finns bevarat i 
ombyggt skick på ett par fotografier. Vi åkte 
ut till platsen endast för att konstatera att 
inget återstår idag. 

På vägen mot Eskilstuna stannade vi till 
vid den ”hage” där enligt sägnen min 
morfars mor, Hedda Sundin, nedkommit 
med en son då hon var på väg hem från 
torget. Hon virade in barnet i en underkjol 
samt vandrade vidare hem för att mjölka. 
Med stor sannolikhet var det min morfar 
som blev född i hagen. Sägnen förekommer i 
olika delar av släkten och att sedan 
födelsedagen i kyrkboken är fel, enligt min 
mor och om man räknar baklänges i 
dödsannonsen, anser jag styrker vårt 
antagande. 
 
Åminnelsehögtiden avslutades med kaffe 
och dopp i Eskilstuna. 
Långfredagen 2009 
 
 

Leif Törnblom 
 

Se bild på nästa sida 
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Nedre raden från vänster: Kent Sundin, Ulla Rygin, Göran Carlsson & Rolf Pettersson. Mellersta raden: Bengt 
Stameus, Irene Stameus & Meimi Pederssen. I bakre raden: Gullevi Hult, Nils-Erik Eriksson, Maj-Britt Sjödin & 
Leif Törnblom. 
 
 
Strängnäs Nytt 
 
NU är våren kommen, isen har gått upp i 
Västerviken, blommorna kikar fram med full 
fart i rabatterna. 

I vår lokal är det också full fart. En 
nybörjarkurs i släktforskning har nu avslu-
tats, den andra är i full gång. 

Släktforskningens Dag den 21 mars var 
välbesökt, såväl i vår lokal som på 
biblioteket. 

Under våren har vi haft två utmärkta 
föredrag. Den 4 mars fängslade Margareta 
Bergqvist oss med ”Bakom en broderad 
tavla”. Där bakom fanns flera spännande 
öden och vi fick många tips på olika 
sökvägar för att förstå hur livsbetingelserna 
var för de personer som fanns bakom tavlan. 

Den 1 april berättade Sture Appelblom 
och Bernt Melander livfullt om ”Sjöfart, 
färjor och broar i Strängnäsbygden”. Vi ser 
fram mot en fortsättning till hösten. 
I slutet av april är vår Disgen-fadder, Göran 
Thomasson, här för att bistå dem av oss 
Disgen-användare som ”kört fast”. 

Den 23 maj är sista onsdagen vi har öppet i 
vår Strängnäslokal, sedan tar vi sommarlov 
och startar åter i höst. 

Föreningen har få mejladresser från 
medlemmarna i Strängnäs med omnejd. För 
att bl.a. ta del av våra ”Nyhetsbrev” behöver 
vi din mail-adress. Mejla den till vår kassör, 
Kjell Ivarsson: 4livarsson@telia.com.  
 
Pricka in i din kalender: 
• 26-27 september: Resa till Släktfors-

karnas Hus i Leksand. 
• Lördag 17 oktober: Sörmländska Släkt-

forskarmässan 2009 i Munktellmuseet, 
Eskilstuna (se mer på vår Hemsida). 

 
Skön sommar! 
 

Gunilla Thörne    
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Kalendarium
 
Dag Veckodag Klockan Aktivitet 
15 aug Lör 10:00 Lokalen i Eskilstuna öppnar 
19 aug Ons 18:00 Lokalen i Strängnäs öppnar 
26-27 sept Lör-sön  Resa: Släktforskarnas hus, Leksand (se annonsen 

på sista sidan och på vår hemsida) 
29 sept Tis 18:30 Liv och leverne bland Joaniterna från 1180-talet 

till 1530-talet, och om dessverksamhet inom äldre 
service, vård och omsorg. Föreläsare: Lars Elving 
på Contrast 

3 okt Lör 13:00 Höstmöte. Seniorcenter i Eskilstuna 
17 okt Lör 9:00-17:00 Sörmländska släktforskarmässan. Munktellmuseet,  

Eskilstuna (se närmare vår hemsida) 
27 okt Tis 18:30 Eskilstunas historia från Gustav Vasa till Gustav 

V. Föreläsare: Bror-Erik Olsson på Contrast 
23 nov Mån 18:30 Eskilstuna vid sekelskiftet 1900 i ord och bild. 

Föreläsare: Arne Lindblom på Contrast 
5 dec Lör 10:00 Sista öppetdagen lokalen Eskilstuna 
9 dec Ons 18:00 Sista öppetdagen lokalen Strängnäs 
 
 
 
Resa till landsarkivet i Uppsala 
 
Utanför biblioteket i Strängnäs, tisdag 21 
april, i arla morgonstunden, väntade sex 
förväntansfulla ESSF:are på Krister Nilsson 
som skulle köra oss till Landsarkivet i 
Uppsala. På parkeringsplatsen efter Sträng-
näsbron väntade de andra två minibussarna 
från Eskilstuna och färden till Uppsala gick 
galant. 
 

 
Förväntansfulla medlemmar väntar på transporten. 
 
Väl framme vid Landsarkivet möttes vi av 
1:e arkivarien Anna-Karin Westerlund som 
bjöd på kaffe. Därefter fick vi guidning i 
lokalerna och fick ta del av Anna-Karins, 
som alltid, utmärkta information om vad 

som finns i arkivets gömmor. Vi fick även 
”kika” på några av arkivets ”hemligheter” 

Under eftermiddagen ”dök” vi ner i 
olika av Landsarkivets källor. Här finns 
nästan allt, inte bara ficher utan även exem-
pelvis: domkapitlets skiljobrev, skolhandl-
ingar, domböcker, bouppteckningar, kon-
kurser, gästgiveri dagböcker, taxeringsläng-
der, fångrullor, barnmorske- dagböcker, en-
skilda arkiv m m. Några av oss bläddrade 
vördnadsfullt (i vita vantar) i gamla original-
böcker. 

För egen del hittade jag min födelse-
journal från Akademiska sjukhuset! 

När återfärden anträddes var vi alla 
nöjda, lite trötta men mycket inspirerade till 
fortsatt forskning. 

Väl hemkomna till Strängnäs vinkade vi 
av vår trygga och trevliga chaufför och ser 
fram mot nästa forskarresa till Leksand 26-
27 september. 

 
 

Väl mött då! 
Gunilla Thörne 
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Medlemsförändringar 2009 
 
Nya medlemmar
Sonja Ritter     Alsätervägen 26     632 22 Eskilstuna 
Rolf Enblom    Sjöborgsvägen 6    645 91 Strängnäs 
Rolf Lundkvist    Årbygatan 1 A     633 45 Eskilstuna 
Rita Lundkvist    Årbygatan 1 A     633 45 Eskilstuna 
Berit Rödin     Noréusgatan 1 D    633 56 Eskilstuna 
Inga-Lill Sahlin    Svalboviken Molyckan   635 17 Näshulta 
Lennart Österlund   Rönnbärsvägen 4    633 53 Eskilstuna 
Torsten Almén    Bränne Gustafsberg    635 05 Eskilstuna 
Ingrid Almén    Bränne Gustafsberg    635 05 Eskilstuna 
Andreas Sundstedt   Duvtorpsvägen 44    633 52 Eskilstuna 
Bengt Göran Johansson  Tingstugatan 38 B    645 34 Strängnäs 
Margot Smulders   Lilla Munkebäcksgatan 7A  416 72 Göteborg 
Ingvar Karlsson    Anneviksvägen 28    632 39 Eskilstuna 
Lena Wigholm    Skogshyddan     635 17 Näshulta 
Inger Lewander    Allégatan 23     621 49 Visby 
Gunilla Bodh Schager  Björkhultsvägen 7 B   632 29 Eskilstuna 
Anders Gustafsson   Lilla Kjulavägen 49    633 62 Eskilstuna 
Elisabeth Didriksson  Fridhemsgatan 25 D    6345 40 Strängnäs 
Kerstin Ilar     Ottebro       643 97 Västra Näshulta 
Bengt Lundblad    Krongatan 4, 4 tr    632 24 Eskilstuna 
Hildved Engström   Åstorp Flygeln     635 17 Näshulta 
Christer Ståhl    Ringvägen 18     647 51 Åkers Styckebruk 
Lennart Bokvist    Georg Nyströmsgatn 28   644 30 Torshälla 
Urban Lövstrand   Västra Storgatan 9    633 42 Eskilstuna 
Inger Tuvgren    Sveavägen 23 A     633 49 Eskilstuna 
Erika Lindblad    Stora Tidö 10     635 07 Eskilstuna 
Arne Edstein    Zetterbergsgatan 15 A   632 26 Eskilstuna 
Gunnel Ålemyr    Ågatan 3 A      632 20 Eskilstuna 
Ingegerd Pettersson   Faskungevägen 6    632 33 Eskilstuna 
Håkan Spång    Trumpetvägen 153    633 47 Eskilstuna 
Lasse Spång    Östra Storgatan 9 B    633 42 Eskilstuna 
Catharina Watz    Karl Hovbergsgatan 7 B   633 53 Eskilstuna 
Lars-Gunnar Söderling  Storgatan 38 B     644 31 Torshälla 
Solvei Söderling   Storgatan 38 B     644 31 Torshälla 
Solveig Karjel    Flintvägen 11     703 74 Örebro 
Gunvi Larsson    Ringvägen 19 B     645 51 Strängnäs 
Ingela Andersson   Tumbo Persbo     640 45 Kvicksund 
Rolf Andersson    Tumbo Persbo     640 45 Kvicksund 
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Nytt från ABM Eskilstuna 
(Arkiv, Bibliotek och Museer i samverkan) 
 

 
 

u är det bistra tider trots att solen 
tittar fram och värmer en till kropp 
och själ. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har 
som andra kommunala förvaltningar drab-
bats av stora sparbeting som medför stora 
förändringar hos oss. 

ABM fullföljer dock planerna för att 
inviga ABM- huset i oktober. Fungerar allt 
som det ska börjar man med flytten av 
stadsarkivet till ABM-huset under som-
maren. Successivt kommer också personal 
från arkivet, biblioteket och museerna att 
flytta in under hösten. 

Blir det inte en värre finanskris räknar 
vi med att under 2010 bygga en glasgång 
som förbinder ABM.-huset med biblio-
teket. Under 2010 hoppas vi också att ut-
rymmena för Eskilstuna-rummet, ABM:s 
informationsdisk samt forskarutrymmena 
stå klara. Det innebär bl.a. att släktfors-
karna får nya och rymligare platser. Det är 
bara att  hopps att den ekonomiska krisen 
inte blir värre. 

14/3 lanserades Eskilskällan - vår 
webbplats med material om Eskilstunas 
historia. Under 2009 kommer månadsvis en 
artikel med lokal anknytning publiceras. 
Aktuellt för april är Slottet som försvann 

och i maj Vad läste mormors mor som 
liten? Besök gärna eskilstuna.se/eskils 
kallan. 

Under hösten fortsätter vårt samarbete 
kring program med släktforskarföreningen. 
Det är imponerande hur mycket folk det 
kommer till varje programkväll. Vi är 
otroligt tacksamma för den hjälp vi får 
genom ”jourhavande släktforskare” och er 
fina service är mycket uppskattad. 

ABM kommer att erbjuda släkt-
forskarföreningens medlemmar visningar 
av museets aktuella utställningar t.ex Nio 
liv samt Staden mellan sjöarna. Mycket 
informativa utställningar kring vår stads 
historia. You can´t miss it! 

Under hösten kommer också under-
tecknad att erbjuda visningar för släkt-
forskare ” som hållit på några år”. Nu gäller 
det att få kött på benen! (det som jag alltid 
tjatar om vid mina visningar) Vi räknar 
med att erbjuda visningar både under dag- 
och kvällstid. Vi återkommer med mer 
information efter sommaren! 

ABM Eskilstuna har nu sammanställt 
våra aktiviteter för firandet av Eskilstuna 
350 år och nu återstår att planera för Släkt-
forskarmässan i oktober…. 
 
 

Trevlig sommar! 
önskar 

Björn Lindwall 
ABM Eskilstuna 

 

 
 

 N
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Utflykt till Forsby kalkbrott och Häfla 
bruk  lördagen den 25 april 2009 
 
Klockan 09.30 avgick två minibussar från 
Sveaplan och en från Torshälla med glada 
utflyktsresenärer från ESSF mot Forsby 
Kalkrott och Häfla bruk och hammarsmedja. 
Släktforskarföreningen bjöd på det allra 
härligaste försommarväder, strålande solken. 
Genom bilrutan kunde vi se ett och annat 
tranpar, lärkan som drillade högt i skyn, 
blomstrande vitsippsbackar och skira björkar 
fara förbi. Vi var ca 20 personer som anmält 
oss till denna utflykt, tyvärr fick Bertil 
Rättzén vår guide vid kalkbrottet lämna åter-
ud i sista minuten, det var tråkigt, men med 
dom uppgifter som Bertil överlämnade till 
en av medlemmarna och det rikt illustrerade 
skärmarna på platsen vid kalkbrottet gick det 
bra ändå. Vilken utsikt man hade uppifrån 
utsiktsplatån, den kan man rekommendera 
andra att besöka. Uppe vid utsikten åt vi 
också den medhavda matsäcken vilken 
smakade mycket bra vid 11.30-tiden. Vill 
man veta mer om kalklinbanan gå in på 
http://www.kalklinbanan.se/ 
 

 
 
Vi fortsatte sedan färden genom det för-
ommar fagra Sörmland och kom in Öster-
ötland där föreningen beställt en guidad vis-
ing av Häfla bruk och Hammarsmedja. Vi 
fick här en trevlig och kunnig guide om 
berättade allt hon visste om bruket. 
 

 
 
 
Fakta: 
 
Häfla Hammarsmedja är ett industriellt 
minnesmärke över svensk järnhantering från 
1600-tal fram till 1900-talet. Hammarsmed-
jan var i drift i 242 år mellan 1682 - 1924. 

Här visas utvecklingen av produktions-
teknik under 300 år och hur människor vid 
ett mindre bruk levde och verkade. 

Brukets s.k. Tyskhärd, som är landets 
enda bevarade, visar den äldsta tekniken från 
1600-tal, sida vid sida med Lancashire-
härden, som var vanlig under 1800-talet och 
framåt. 

Stångjärnshammaren, är landets enda be-
varade av den typ som användes från medel-
tid fram till slutet av 1700-talet. 

Smälthammaren med ett hammarhuvud 
som väger 700 kg, är av den typ som kom i 
bruk från slutet av 1700-talet. 

Här kan du även se den unika ”Bagges” 
blåsmaskin som pumpade luft till härdarna. 

I den gamla arbetarbostaden ”Grålus” 
visas hur människorna vid bruket bodde. 
 
Källa: http://www2.finspong.se/hafla/. 
Där kan man läsa mer om bruket. 
 
Det är bara att niga, bocka och tacka för en 
mycket trevlig och händelserik dag. 
 

 
Connie Andersson 

 

http://www2.finspong.se/hafla/
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Släktforskarnas Hus
Leksand 

 
Den 26 – 27 september har vi bokat Släktforskarnas Hus, Leksand. 

Vi åker med minibussar. 
Avresan startar från Sveaplan kl. 06.00. 

Pris för resan inkl. forskaravgift: 1.000 kr. 
Övernattning med frukost: enkelrum 510 kr, del i dubbelrum 370 kr. 

Uppge vid anmälan om Ni ska ha enkelrum eller del i dubbelrum.  
 

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

Anmälan till Gunilla Thörne E-post: lasse.gunilla@telia.com Tfn: 0152-186 63. 
Inbetalning i samband med  anmälan till ESSF:s Pg 73 81 41 – 1 för allt Ni anmäler Er till.  

Märk inbetalningen med ”Leksand”. 
Anmälan och inbetalning senast den 16 augusti.  

 
Begränsat antal. Först till kvarn får först mala. 

Anmälan är bindande. 
 
 
 

mailto:lasse.gunilla@telia.com
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