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Ordförandespalten 
 

 
 

j vad tiden går fort! Nu har det gått 
ytterligare ett år och vi har börjat på 
ett nytt årtionde. Man måste till en 

början tänka sig för, när man ska skriva 
datum. 

Det är lätt hänt att det ”gamla” året 
hänger kvar i hjärnan. 
 
Vintern har slagit till rejält också, en riktig 
vargavinter, med massor av snö och otrolig 
kyla. I skrivande stund hör jag att det är mer 
snö på väg, ett riktigt busväder.  

Man är lite fundersam ibland på hur isen 
vid Nordpolen kan smälta, när vi har det så 
kallt. Det är en underlig värld vi lever i. Men 
det kommer väl en vår så småningom eller? 
 
Vi, med det menar jag alla som på något sätt 
är engagerade i föreningens arbeten, har i 
alla fall startat vårens och årets arbeten. Det 
har nog aldrig varit ett så stort utbud på 
kurser och cirklar, föredrag m.m. 

I Kalendariet och på annan plats i 
tidningen kan ni se mer av detta. Vad som 
inte finns med där är de resor som planeras. 
Det har kommit till min kännedom att det 
planeras resor till Landsarkivet i Uppsala, 
Arninge, Österbybruk, Släktforskardagarna i 
Örebro och Släktforskarnas hus i Leksand. 
Detta återkommer vi till på vår hemsida, via 
e-post och naturligtvis i Anbudet. 
 
Medlemsantalet ökade under 2009 med 55 
stycken. Jag trodde och hoppades att vi 
skulle nå upp till 600, men vi nådde inte 

riktigt ända fram. Det blev 589 medlemmar 
och det är ju otroligt bra det. Vi får se hur 
det blir i år. Observera att med i den här 
tidningen medföljer medlemskort till de som 
har betalat medlemsavgiften och till de som 
inte har betalat avgiften ännu en påminnelse. 
Så kasta inte kuvertet utan att tömma det 
ordentligt. Förra året var det några som bara 
tog ur tidningen och sedan bara kastade 
kuvertet. 
 
Samarbetet med de olika studieförbunden 
och ABM fortsätter som vanligt. I år har vi 
lagt till ytterligare en ny samarbetspartner, 
Medborgarskolan i både Eskilstuna och 
Strängnäs, som kommer att erbjuda grund-
kurser i släktforskning till att börja med. 
 
Föreningen blir i år 30 år, närmare bestämt 
den 12 februari. Detta kommer vi att upp-
märksamma. I samarbete med ABM (Arkiv, 
Bibliotek, Museer) i Eskilstuna kommer en 
utställning att arrangeras i Eskilstuna stads-
bibliotekets entré under hela mars månad. 
Någon eller några dagar i samband med 
Släktforskningens dag den 20 mars kommer 
utställningen och släktforskarrummet att 
vara bemannade, så att allmänheten kan få 
”prova på” att släktforska. Vi kommer som 
vanligt, att på Släktforskningens dag, be-
bemanna lokalerna i både Eskilstuna, 
Strängnäs och biblioteket i Torshälla. 
 
Till sist vill jag bara påminna om Årsmötet 
den 6 mars på Seniorcentrum, Eskilstuna. 
 
Vi ses då! 
 
 

Richard Attered 

 
 
 

 
 
 

O 
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Vad ett studiebesök på Eskilstuna 
Stadsarkiv kan leda till 
 

östen 2008 inbjöd ESSF till infor-
mation och visning av Eskilstuna 
Stadsarkiv. Jag har ingen anknyt-

ning, vad jag vet, varken till Sörmland eller 
Eskilstuna, men jag anmälde mig ändå 
eftersom det i Anbudet framgick att ”man 
bör ändå passa på tillfället”. 

Vi var en liten grupp som togs väl om 
hand av en guide på arkivet. Alla utom jag 
hade konkreta frågor om vad som gick att 
finna just här. När vi fick veta att man bland 
mycket annat kunde hitta adoptionshand-
lingar blev jag extra nyfiken. Jag har 
nämligen haft en kusin, Kerstin, som enligt 
hörsägen var adopterad av min mammas 
äldsta bror och svägerska i Örebro. När min 
bror och jag för bara ett par år sedan gick 
igenom en del fotografier, som vår mor 
lämnat efter sig, hittade vi ett gruppfoto från 
vår kusin Kerstins bröllop. Där fanns förstås 
bl.a. hennes föräldrar, men jag såg också en 
kvinna som jag tyckte var mycket lik 
bruden, och som jag sedan den dagen trott 
var hennes biologiska mor. Troligtvis är jag 
inte ensam om att ha bildat mig en egen 
uppfattning om verkligheten. Men jag har 
lärt mig att som släktforskare får man inte 
tro, utan det är vetskap som gäller. Därför 
passade jag på tillfället att fråga vår guide på 
Stadsarkivet vart jag kunde vända mig. 
Kerstin var enligt uppgift på dödskivan född 
i Stockholm. 
 

 
Stadsarkivet i Eskilstuna. 

Jag har flera gånger varit med på ESSF:s 
resor till Arninge, men trots att jag har både 
datum och församling har jag aldrig hittat 
henne i födelseboken. Skulle jag få svaret 
här i Eskilstuna? 

Vår vänlige guide skaffade fram tel.nr till 
Stockholms Stadsarkiv. Där fick jag veta att 
det nog var på Allmänna BB som Kerstin 
var född. Ett telefonsamtal till och jag fick 
veta att just på Kerstins födelsedag var 
endast ett barn fött, en namnlös flicka. Jag 
fick också uppgift om modern, namn och 
adress i Örebro och fader okänd.  

Ny hänvisning till Uppsala Landsarkiv 
där de genom de uppgifter jag fått kunde 
hitta bekräftelse på att det var min kusin. Jag 
fick efter ett par veckor via mejl inte bara 
bekräftelse utan femton (15!) dokument med 
alla tänkbara uppgifter och intyganden, både 
maskinskrivna och handskrivna. (Min mor-
brors handstil var mycket lik min mammas). 
Bl.a. fanns ett intyg från biologiska modern 
att hon ”överlämnade och avstod ägande-
rätten till sin dotter för all framtid och att 
ingen ekonomisk ersättning utgått”!!! 

Att hitta adoptionshandlingar är väl inte 
så unikt men jag ville med de här raderna 
belysa vad man kan få veta genom enbart 
någon timmes information ordnad av ESSF. 
 
 

Lilian Andersson

  

H 
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På gengasens tid 
 

engas, egentligen en förkortning av 
generatorgas, blev det bränsle som 
räddade bilister och bussförare under 

2:a världskriget. Endast militär och en del 
övriga myndigheter hade tillstånd att an-
vända den bensin som fanns i landet. 

  
Ringa eller ingen bensintilldelning, med-
förde att, som man säger, hjulen började 
sluta rulla i Sverige, dvs den inhemska 
induststrin hade svårt att få in- respektive ut-
leveranser. 

Av nödvändighet måste något inhemskt 
motorbränsle användas och gengasen blev 
räddningen. 
 

 
Bolinder-Munktells gengastraktor. 
 
Upptäckten att man kunde använda gengas 
som motorbränsle, gjordes bl.a. av 2 värm-
länningar, bröderna Karl och Anders Borg-
ström i Anneberg. De var först i världen med 
att köra på gengas med sin fraktbåt på 
Klarälven. 

Industrimannen Axel Svedlund hade 
redan tidigare forskat i gengas och tog även 
del av värmlänningarnas upptäckter och 
vidareutvecklade dem. Redan 1932 hade 
man i utlandet anammat hans tekniska 

doktrin om omvänd förbränning och Sved-
lundsaggregat användes först i utlandet 
innan man i Sverige fick upp ögonen för 
hans rön. Dock kom de synnerligen väl till 
pass under krigsåren då brist på vanligt 
bensinbränsle uppstod. 
 

 
Gengas består av 4 vol-% vätgas, 28 vol-% kolmonoxid, 8 
vol-% koldioxid och resten kväve. 
 
1940 var året då gengasen började slå 
igenom ordentligt. Gengastillverkningen 
satte fart överallt. Även gengasaggregat för 
motorbåtar tillverkades. 
 
Staten griper in 
Användandet av gengasaggregat på bilar, 
motorcyklar, lastbilar och bussar sti-
mulerades av staten, och flera gengasut-
ställningar öppnades i Stockholm. Dagens 
Nyheter utkom 28/2 1941 med ett särskilt 
gengasnummer där de flesta av dåtidens 
kända personer uttalade sig om gengasens 
förträfflighet: Prins Bertil, statsministern, 
teaterchefer, Karl Gerhard, Sven Hedin, 
landshövdingen, Alexandra Kollontay, 
yrkeschaufförer, kända bilburna kvinnor 
m.fl. 
 
Gengasgenerator, allmänt kallad för gengas-
aggregat, fanns i 2 typer: 
  
1. Vedgasaggregat 
2. Kolgasaggregat 
 
Till ett kolgasaggregat användes träkol och 
till ett vedgasaggragat användes s.k. gen-
gasved. 

Till gengasved användes här i trakterna 
mest björkved som hade huggits upp i små 
bitar, omkring 10 cm långa och 5 cm tjocka. 
På många mackar högg de gengasved hela 
tiden, som de sålde till bilisterna. Träkol var 
ju dyrare bränsle, för det var man tvungen 

G 
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att köpa, men gengasved kunde man ordna 
med själv. Man kolade överallt i skogarna. 
Aggregaten kunde man ha antingen framför 
bilen eller bakom. 
 
Det tog ungefär 20 minuter att starta upp en 
gengasmotor. Längst ner i grytan ovanpå ett 
galler lade man ett bottenskikt av kol. Kolen 
antändes med hjälp av en gengaständsticka, 
som brann rätt länge med hög värme. Kolen 
skulle glöda och inte brinna och man fick 
kontrollera hur det brann genom fläkten 
utanför med ett rör. Om gasen som kom ut 
ur röret var blå, var det färdigt. Då kunde 
man fylla på grytan med en 6 à 7 säckar kol. 
Då öppnade man luckan för att det skulle bli 
drag, och när den blåa röken försvann 
stängdes luckan. Sedan kunde man tända på 
gasen i röret med en vanlig tändsticka. 
 

 
Gengaständstickor. 
 
När man sedan skulle starta användes en 
spak som man kunde styra gasblandningen 
med, med andra ord ungefär som en choke 

på dagens bilar. De flesta använde denna 
spak på ett felaktigt sätt. Det gällde att 
försiktigt föra spaken och lyssna på 
motorljudet och stanna spaken vid ett visst 
motorljud så gick motorn igång ordentligt. 
Många förde spaken fram och tillbaka och 
då fick de inte igång sina bilar. 
 
Kolbädden längst ner i grytan kunde räcka 
cirka 3 dygn. Man fick titta ner i grytan och 
var det bara aska, skulle man byta den. 
Gasen som kom ut från röret var mycket 
giftig, eftersom den innehöll kolmonoxid. 
En del förgiftningar förekom. 
 
Gengasen började användas redan omkring 
1937-38, tror jag, och upphörde allt eftersom 
fram till 1947. 
 
Än i denna dag forskas det om gengas, dock 
inte som motorbränsle utan mer som 
värmeenergi. Det finns t.o.m. EU-projekt 
som bedriver gengasforskning. Kanske blir 
det verklighet ännu en gång med allmän 
gengasanvändning. 
 

Maj-Britt Sundin 

  
 
Efterlysning 
 
Registervårdsgruppen efterlyser en kortlåda med döda som kommit på villovägar. Sannolikt 
är det någon som är med, eller har varit med i registervårdsgruppen som ”glömt” den hemma, 
vilket är lätt gjort. Gruppen som jobbar med registrering vill mycket gärna ha tillbaka lådan. 
Dessutom är det ju inte föreningens egendom utan vi lånar ju lådorna från Stadsarkivet/Bib-
lioteket. Lådan börjar med ”Anders hustru” och slutar med ”Josefina Eugenia” 
 
 
Kjell Ivarsson 
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Gustaf “Käcken” Ericsson 
 

ustaf Ericsson föddes 1820 i Härad. 
Han var son till en indelt soldat vid 
namn Eric Käck. 

Det fanns två Eric Käck efter varandra. 
Båda deltog i strider i Pommern i början av 
1800-talet. Med hjälp av uppgifter i Krigs-
arkivet kan det fastställas att det är Eric 
Käck född 1784 som är far till Gustaf. 
Gustaf kallades ofta ”Käcken”. 

Gustaf fick genom olika bidrag möjlighet 
att studera vid Läroverket i Strängnäs. Han 
blev tidigt intresserad av folks liv och 
leverne. 

Gustaf uppgavs vara metallarbetare, men 
han avsatte mycket tid till sin forskning. 
Gustaf Ericsson anses som en av Sveriges 
märkligaste folkminnessamlare. 
 
Här följer ett utdrag ur ett brev som Gustaf 
Ericsson skrev 1890: 
”Min samhällställning i förening med min 
ekonomiska ställning har bordt förbjuda mig 
att beträda denna bana. Flera skäl hava tydt 
att jag för länge sedan skolat aflägsna mig, 
men fosterlandskärleken, hogen för Svenska 
historien och Svenska språket hafva ropat: 
kom!—stanna!—värka hvad du kan!” 
 

Gustaf Ericssons samlingar finns vid Dia-
lekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 
(ULMA). Materialet omfattar 7050 hand-
skrivna sidor och är indelat i nio avdel-
ningar: Ordlistor, Materiell kultur, Seder och 
bruk, Folktro, Sägner, Visor, Folklekar, Ord-
språk och Diverse. 
 
På 1980-talet arbetade Magdalena Hellquist 
på Dialekt- och folkminnesarkivet med Gus-
taf Ericssons material. Det resulterade i att 
det kom ut fem böcker om Gustaf Ericsson 
med material ur hans samlingar. 

Första boken publicerades 1989. 
Böckerna finns att köpa via Institutet för 
Språk och Folkminnen. 
 
Se www.sofi.se

 

 under folkminnen. Sök på 
Gustaf Ericsson så kommer alla böckerna 
upp. 

 
Bengt-Göran Johansson 

 
 
Gravstensinventeringen 
 

 föreningen har vi ett antal personer som 
mycket förtjänstfullt är engagerade i att 
dokumentera äldre gravstenar innan det 

blir för sent. Projektet är riksomfattande och 
beskrivs på Släktforskarförbundets hemsida 
http://www.rötter.se
 

. 

Det behövs fler som hjälper till med detta. 
Till våren tänker vi koncentrera insatserna i 
första hand till S:t Eskils kyrkogård. Gerd 
Niedergesäss har lovat att samordna och 
organisera det hela. Tanken är att vi skall 

samla ihop en grupp (eller flera) som åker 
dit samtidigt och hjälps åt. 
 
Ta gärna kontakt med Gerd om du är 
intresserad av att hjälpa till, tel. 016-51 50 
90, e-post: gerd.niedergesass@telia.com
 

. 

 

Kjell Ivarsson  
 
 
 
 

G 

I 
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Medlemsförändringar 2010 

Nya medlemmar 
Henrik Bergqvist   Eriksgatan 7     645 50 Strängnäs 
Siv Bergqvist    Eriksgatan 7     645 50 Strängnäs 
Sonja Kjellström   Stockenströms väg 21   647 52 Åkers Styckebruk 
Hjördis Linder    Eskilstunavägen 5 1tr   645 33 Strängnäs 
Lars Haglund    Gillbergavägen 27    632 28 Eskilstuna 
Gull-Britt Kjellberg   Eleonoragatan 5     633 43 Eskilstuna 
Rolf Lagell     Ruddammsgatan 2 C   633 40 Eskilstuna 
Kenneth Sander    Näktergalsvägen 26    633 69 Skogstorp 
Margita Isaksson   Spireavägen 2     633 48 Eskilstuna 
Barbro Jonsson    Gravörvägen 12     632 23 Eskilstuna 
Ulla-Stina Hedlund   Albanovägen 10 C    632 39 Eskilstuna 
Eva Aspman    Tryntorp Sjövreten    646 95 Björnlunda 
Berith Karlsson    Södra Bangårdsgatan 14   633 55 Eskilstuna 
Arne Wahlström   Sundbyvägen 53 G    633 44 Eskilstuna 
Birgitta Wahlström   Sundbyvägen 53 G    633 44 Eskisltuna 
Sven Karlsson    Forellvägen 28     745 92 Enköping 
Kerstin Nilsson    Lingonstigen 23     645 43 Strängnäs 
Britt-Mari Rosén   Klostergatan 5B     633 41 Eskilstuna 
Håkan Johansson   Valingevägen 13    632 33 Eskilstuna 
Mona Oldeskog    Fridal 431      195 96 Rosersberg 
Britta Karlsson    Eleonoragatan 9     633 43 Eskilstuna 
Kjell Wärme    Gredbergsgatan 19    632 22 Eskilstuna 
Birgitta Wärme    Gredbergsgatan 19    632 22 Eskilstuna 
Monica Johansson   Årbygatan 1B     633 45 Eskilstuna 
Jonas Forsberg    Björktrastvägen 34    632 33 Eskilstuna 
Gun Gustafsson    Annerovägen 8     644 36 Torshälla 
K G Gustafsson    Annerovägen 8     644 36 Torshälla 
Mai Collin     Guldvingestigen 22    635 17 Näshulta 
Örjan Carlsson    Marielundsvägen 3    647 35 Mariefred 
 
Avlidna medlemmar 
Britta Krus Persson   Hagtornsvägen 2    635 06 Eskilstuna 
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Släktfynd på TV 
 

ntikrundan, som nyligen har startat 
en ny säsong, är en programserie 
som lockar ett stort antal tittare, bl a 

oss. 
För ca ett år sedan hade vi föresatt oss att 

följa om det fanns något intressant i utbudet 
av antikviteter. 

 
Programmet sändes vid detta tillfälle från 
Mariefred och eftersom det hade lockat ett 
stort antal besökare med olika ting som 
skulle granskas och värderas hade man tagit 
kajen mot Mälarstranden i anspråk, ett 
lämpligt val med tanke på att få Gripsholms 
slott i bakgrunden. 
 

 
Riksdagsmannen och riksdagens talman Josef Hansson. 
 
En av programmets experter tog emot en 
man som sin ägo hade en liten, ganska 
anspråkslös dosa. Hans första fråga var om 
ägaren till dosan visste var den kom ifrån. 
Svaret blev att den hade gått i arv i släkten 
och ursprungligen skulle härstamma från en 
man vid namn Josef Hansson. Denne skulle 
ha varit riksdagsman och riksdagens talman 
för bondeståndet på 1700-talet, en fram-
trädande person som bland annat hade nära 
kontakter med hovet framför allt med 
Gustav III. 

Vid denna upplysning hade mina öron 
spetsats eftersom denne Josef Hansson är en 
av mina anfäder.  
 
Dosan är tillverkad av masurbjörk med 
utsirning på locket och har ett silverbeslag 

runt om och är silverklädd invändigt. Enligt 
experten fanns anledning att med den 
troligen hade varit avsedd som snusdosa och 
när frågan om ev värde kom sattes ett 
tänkbart pris på ca 25.000 kronor med tanke 
på dosans bakgrundshistoria. 
 

 
Dosan som är tillverkad av masurbjörk med utsirning på 
locket har ett silverbeslag runt om och är silverklädd 
invändigt. 
 
Någon dag efter att programmet sänts kom 
tanken på att ägaren till dosan eventuellt 
kunde tillhöra en för mig okänd släktgren, 
och för att få kontakt med honom sände jag 
ett mejl till SVT och programmets produ-
cent. Till min förvåning  fick jag svar med 
uppgifter om ägaren. Efter en tid hade vi 
kontakt och fler fakta om dosan kom fram. 
Dosan var tillverkad i Stockholm enligt 
stämpel 1753 av en silversmed som hette 
Karl Petter Ålänning. Den hade tidigare 
värderats hos Bukowskis och då värderats 
till ca 5.000 kr. En viss skillnad alltså. 

Det följde även med en släktlängd som 
visade dosans väg genom åren från det att 
Josef Hanssons dotter Anna Josefsdotter fick 
den, troligen vid arvsskifte, och framåt i 
tiden till nu. 

 

 
Utsirningarna på dosans lock tål att granskas. 

A 
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Genom att flertalet innehavare har varit på 
kvinnosidan har det blivit grenar av släkten 
genom giften. Det förefaller som om 
egendom vid dessa arvsskiften har delats 
upp så att mansgrenarna har ärvt fastig-
hetsvärden och kvinnorna fått lösöret. Detta 
grundar vi på information vid ett tillfälle för 
tre år sedan då vi deltog i en ceremoni för 
300-årsminnet av Josef Hanssons födelse. 
Då fick vi höra att några av de deltagande 
kvinnliga släktingarna i sin ägo hade t ex 
glas och silverbägare som varit Josef 
Hanssons. 
 

 
Detta var ett intressant inslag i vår släkt-
forskning och en beskrivning av dosans väg 
i släkterna och bilder av densamma har sänts 
till Mossebo hembygdsförening och finns nu 
i släktgården som fortfarande används och är 
flitigt besökt. 
 

Bertil Börstell  

 
 
Kalendarium
 
Dag Klockan Aktivitet Plats 
23 feb, tis 18:30 Domböcker. Föredrag av Ragnar Fornö Contrast, 

Eskilstuna 
2 mars, tis 18:30 Temakväll: Släktforskarprogrammet 

Disgen 8.2. Disgenfaddern Göran 
Thomasson presenterar och förklarar 

Contrast, 
Eskilstuna 

6 mars, lör 13:00 Årsmöte Seniorcentrum, 
Eskilstuna 

20 mars, lör  Släktforskningens dag Stadsbiblioteket 
Eskilstuna/ Mul-
teum Strängnäs 
och lokalerna 

25 mars, tors 18:00 Öppen föreläsning med doktoranden Lena 
Hallberg: Mötesplats Bolinder-Munktell. 
Språkförbistring och kulturkrockar 

Munktellmuseet, 
Eskilstuna 

30 mars, tis 18:30 Föredrag om landsarkiven, Anna Karin 
Westerlund på Uppsala Landsarkiv berättar 

Contrast, 
Eskilstuna 

7 apr, ons 18:00- Föredrag av Sven Kullman: Skriva om sin 
släktforskning, Varför? Hur gör jag? Vad 
ger det?  

ABF i Strängnäs 

17 apr, lör 10:00-14:00 Problemlösning Eskilstuna-
lokalen 

8 maj, lör 10:00-14:00 Sista öppetdagen Eskilstuna-
lokalen 

19 maj, ons 18:00-21:00 Sista öppetdagen ABF i Strängnäs 
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Öppen föreläsning: 
 
 

Lena Hallberg: 
Doktorand, Forskarskolan urbana studier, Örebro universitet 

 
 

Mötesplats Bolinder-Munktell 
- språkförbistring och kulturkrockar 

 
Invandrande arbetare, företagsledning och fackklubb  

från slutet av 1940-talet till 1970. 
 

 
 

Tid: Torsdagen den 25 mars, klockan 18.00 
Plats: Munktellmuseet, Munktellstorget 3, Eskilstuna 

Kvällen inleds av professor Lars Ekdahl, Mälardalens högskola. 
Efter föreläsningen avslutas kvällen med historisk film och visning av Munktellmuseet. 

 
 
 
 

Föreläsningen arrangeras av Forskningsrådet för enskilda arkiv i Sörmland-Västmanland : 
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Arkivcentrum 
 

ag var uppe till denna plats den 28 
december. Den kanske är mera känd 
som Uppsala landsarkiv. Numera har 

de ju gått samman med Riksarkivet, och då 
heter det så. 
 
Jag började med att åka tåg upp. Jag fick då 
byta i Stockholm, och om jag hade nog-
grannare läst tabellen så såg jag att om jag 
sprang från ankomsten till Stockholm, så 
kunde jag ta ett tidigare tåg därifrån. Då 
hade jag kommit tidigare än beräknat till 
Uppsala. Nu gjorde jag inte det, så jag gick 
bara med raska steg till det spår tåget till 
Uppsala skulle gå ifrån. När jag kom ut dit 
så kunde jag i fjärran se det tåg som nyligen 
hade lämnat Stockholm. Men jag hade inte 
räknat med att jag skulle hinna med det 
tåget. Det var bara 3 minuters skillnad när 
mitt tåg kom in och när det andra skulle gå. 
När jag väl var uppe i Uppsala, så gick jag 
rakt på Arkivcentrum, fast jag bara varit där 
2 eller 3 gånger. 
 
Jag började med att inmundiga min med-
havda lunch.                               
 
Sedan gick jag tillbaka och studerade som 
jag gjorde när jag började, alltså med 
mikrokort. Där finns det nämligen mer 
material om man skall nutidsforska än om 
man gör detta på dator. De senaste korten 
räcker så långt fram som 1943! (Om Ni inte 
tror på mig så läs Karbenning B:3) 
Karbenning ligger i Västmanland. En annan 
skillnad är också att de som är födda i 
Västanfors fs 1860-1909 finns bara med 
födelsedatumet, inte dopdatumet på SCB:s 
utdrag på datorn. Men det finns dopdatum  
på mikrofichen i C:boken. 
 

 
 

Jag hade skrivit upp de nummer jag skulle 
söka på. Det hade jag gjort ganska bra, för 
då blev mitt arbete lite mer strukturerat. 
 
När sedan jag har tagit ”livets vatten” så 
fortsatte jag alltså med nästa person. 
 
Jag hade alltså när jag börjat släktforska ej 
redovisat källorna på rätt sätt, så det fick jag 
börja om med. Den här gången har jag också 
bestämt mig för att ta med alla barn och 
allting som står i kolumn 9, som jag tycker, 
är väldigt intressant, alltså om det finns 
några anteckningar om frejd eller annat. 
Som många alltså säger, man blir aldrig klar 
med sin släktforskning. 
 
När jag väl skulle åka hem vid middags-
tiden , så regnade det  liksom när jag kom 
upp till Uppsala. Nu var det mellan 3-5 
grader kallt. Några växlar hade alltså frusit 
mellan Uppsala och Stockholm, så vi var 20 
minuter försenade dit. Jag hade enligt 
tågtidtabellen 30 minuter på mig vid 
tågbytet. Då räknade jag också med att ta 
kvällsmål, vilket jag hann med. Men sedan 
började de verkligt stora problemen. Till 
Strängnäs var det inga problem. Men Ni har 
förmodligen läst i tidningen om att tågen i 
Mälardalen flera dagar i rad krockade med 
älg. Det gjorde även detta!  

Vi blev stående efter ett ryck i tågen, 
någonstans i närheten av Kjula-Ärlavägen, 
räknade jag ut. Vi blev c:a 30 minuter 
försenade till Eskilstuna. 
 
Som helhet tyckte jag att denna dag hade 
givit mig väldigt många nya uppgifter.  Den 
dagen var lyckad. 
 
Fakta 
Flyttlängder (B) samt vigsellängder (E) är 
fria t.o.m. 1980 medan det för hela SCB-
materialet gäller 70-årsgräns. 
 

Adde   

 

J 
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Böcker 

 
 
Föreningen har under vintern förärats en hel 
del böcker, som nu finns att läsa i vårt 
bibliotek. 
 
Sparbanksstiftelsen Rekarne har skänkt 15 
st. böcker. 
• Eskilstuna i bilder 
• Gamla Eskilstuna 
• Sablar också! Mästersmeder och 

svärdfejare i Eskilstuna 
• Eskilstuna en vapensmedja 1813-2000 
• Sveriges tåghistoria började i Eskilstuna 
• Eskilstuna i våra hjärtan – På Bernhards 

tid 
• Eskilstuna i våra hjärtan – Eskilstuna 

finska socialdemokratiska förening 
1970-1989 

• Eskilstunapolisens historia 1850-1997 
• Brottsplats Sörmland 
• Allan Ebeling 
• Marianne Ebeling 
• Underbara ”okända” målare 
• 1000 år i Tumbo och Kvicksund 
• Hällby genom tiderna 
• Stockholm – Mälarregionen 
 
Claes Säfström f.d. medlem har skänkt en 
bok. 
• Kvinnor och män i Sverige (8 ex) 
 
Ett stort tack till givarna! 
 
 

Nyttiga för släkt- och 

Årtal i den svenska 
historien 

hembygdsforskare 
 
Vi har tryckt upp en folder i A5-format, som 
innehåller årtal med händelser från 1100-
talet t.o.m. 2009. Den finns att köpa i 
lokalen för 30 kronor. 

 
Planerad studieverksamhet våren 2010 

Eskilstuna 
 
Måndag 9-12 Registreringsgrupp 
Måndag 13-16 Släktforskning grund 
Måndag 18-21 Släktforskning grund 
 
Tisdag 9-12 Släktforskning grund 
Tisdag 13-16 Skrivarcirkel 
Tisdag 18-21 Släktforskning grund 
 
Onsdag 9-12 Disgen 
Onsdag 9-12 Handskrift 
Onsdag 13-16 Släktforskning grund 
Onsdag 18-21 Skrivarcirkel 
 
Torsdag 9-12 Släktforskning grund 
Torsdag 18-21 Släktforskning grund 
 
Fredag 9-12 Introduktion 3ggr 
Fredag 12.45-

15.00 
Släktforskning grund 

 
Strängnäs 
 
Måndag 9.30-

11.45 
Grundkurs släktforsk-
ning, Medborgarskolan 

Måndag 17.30-
19.45 

Grundkurs släktforsk-
ning, Medborgarskolan 

Tisdag 18.00-
21.00 

Grundkurs släktforsk-
ning, ABF 

 
 

Richard Attered 
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Dagordning för årsmötet 6 mars 2010 
 
 
1. Årsmötets öppnande 
 
2. Fastställande av röstlängd 
 
3. Val av två justerare – tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 
 
4. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
 
5. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan om styrelsens val av 

sekreterare 
 
6. Fastställande av dagordningen 
 
7. Styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret 
 
8. Genomgång av resultat- och balansräkning 
 
9. Revisorernas berättelse 
 
10. Fastställande av resultat och balansräkning (i detta beslut får ej styrelsen deltaga) 
 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter (i detta beslut får ej styrelsen deltaga) 
 
12. Genomgång av/beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 
 
13. Val av 
 

a) Ordförande på 1 år 
 

b) Sekreterare på 2 år 
 

c) Styrelseledamöter 3 st. på 2 år 
 

d) Valberedning 2 st. och 1 suppleant på 1 år 
 

e) Revisorer 2 st. och 1 suppleant på 1 år 
 
14. Fråga om omedelbar justering av  punkt 12 och 13 
 
15. Övriga frågor 
 
16. Mötets avslutande 
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Härmed kallas föreningens alla medlemmar till 
 
 

ÅRSMÖTE 
 

Lördagen den 6 Mars 2010 kl. 13.00 
Plats: Seniorcentrum 

(mitt för P-huset Vildsvinet Alva Myrdals gata) 
 
 
 

Mötet börjar med 
 
 

Vem och vad glömmer vi? 
Leif Jacobsson, 
känd radioprofil  

och ordf. i Malmköpingsortens  Hembygdsförening,  
berättar och sjunger 

 
 

Kaffe/te med bröd serveras i pausen mellan föredraget och 
årsmötesförhandlingarna. 

 
Förhandsanmälan behövs ej, men kom i god  tid. 

 
 
 

Hjärtligt välkommen önskar 
styrelsen för 

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening 
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Gengastraktorer 

 
 

 
 

Bilderna är hämtade från boken ”Från Munktells till Valmet” Författad av Olov Hedell. 
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