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Ordförandespalten

Efter en snörik och kall vinter har äntligen 
våren och försommaren kommit till våra 
breddgrader. 

Under denna vintriga period har vi nu avver-
kat vårens aktiviteter. Det har varit halvfart på 
kurserna, vilket är vanligt för den här delen av 
året. All annan aktivitet har rullat på som vanligt 
med våra temadagar  och föreläsningar. Jag får 
inte glömma gruppen som idogt nöter på med 
registreringarna av födda, vigda och döda för att 
få CD-skivan klar. Jag är mäkta imponerad, när 
jag ser alla dessa 15 – 20 som sitter i lokalen 
på måndagarna och registrerar. Vilken samman-
hållning! 

Förutom dessa ”eldsjälar”, så finns det även 
många andra som på olika sätt jobbar i det dolda 
som lokalvärdar, cirkelledare, assistenter med 
flera. 

Årsmötet avverkades i mars, vilket ni kan 
läsa om längre fram i tidningen. Jag får åter-
igen tacka för att ha fått förtroendet ytterligare 
ett år. Birgitta Hörnlund avgick från styrelsen 
och efterträdes av Christer Fredriksson, som jag 
förmodar många känner till sedan tidigare. Han 
är bl.a. med i Registervårdsgruppen och cirkel-
ledare i Släktforskning grund. Han har dessutom 
utsetts till lokalansvarig  för Eskilstuna-lokalen. 
Hans stora intresse är skidträning, nästan året 
om, och långlopp på skidor.

I år har föreningen 30 år på nacken. Detta 
har vi uppmärksammat genom att ha en utställ-
ning på Biblioteket i Eskilstuna med temat ”Vet 
du vem du är?” under mars månad i samarbete 
med ABM (Arkiv, Bibliotek, Museer). Vi visade 
en antavla på Christer Lindarw, diverse bilder 
från olika industrier och arbeten på landsbygden 
samt om släktforskning och om vår förenings 
verksamhet. Det fanns även två montrar med di-

verse litteratur och CD-skivor.  Att döma av åt-
gången på broschyrer tycks den ha varit populär.

Populär tycks vår förening också vara. Med-
lemsantalet bara ökar och ökar. Jag trodde i min 
vildaste fantasi att vi skulle passera 600 (sex-
hundra) medlemmar förra året. Det gjorde vi nu 
inte, men i år har vi gjort det. I skrivande stund 
är vi uppe i 628 medlemmar. Nej, ni ser inte fel. 
Sexhundratjugoåtta. Det är fantastiskt.

Reseplaneringen är i full gång. Det blir re-
sor till Österbybruk, Örebro och som vanligt till 
Leksand. Ni kan läsa mer om dessa i tidningen 
och på vår hemsida. Vidare så håller Aktivitets-
gruppen på med planeringen av föredrag m.m. 
till både Strängnäs och Eskilstuna.

Kurser av olika slag är också under plane-
ring. Vi räknar med att det i år blir lika stor till-
strömning, om inte större, som förra hösten. Vi 
samarbetar i år även med Medborgarskolan.

Vi har gjort två resor under våren, när ni lä-
ser det här,  en till Riksarkivet Arninge och en till 
Landsarkivet Uppsala. Tyvärr kom dessa resor 
till efter att förra numret av Anbudet hade kom-
mit ut. Här kommer behovet av e-postadresser 
in. Visserligen står alla nyheter på hemsidan, 
men det vore bra att nå flertalet medlemmar via 
e-post. Det är fler som har uppgett sin e-post, 
men det saknas ännu många. En del adresser 
är felaktiga. När ni byter glöm inte att meddela 
detta.

Verksamheten i föreningen stannar inte av 
nu när det blir sommar. Nu sätter gravstensin-
venteringen igång på allvar. Du som är intres-
serad av att hjälpa till och vill vara ute i friska 
luften tar kontakt med antingen Kjell Ivarsson  
41ivarsson@telia.com  tel. 016-12 35 91 eller 
Gerd Niedergesäss gerd.niedergesass@telia.
com tel. 016-51 50 90, så får du mera informa-
tion om vad de sysslar med.

Ha en riktigt skön och trevlig sommar önskar

Richard Attered
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Verksamhetsberättelse för 
Eskilstuna – Strängnäs Släkt-

forskarförening år 2009
Härmed får styrelsen för Eskilstuna – Strängnäs 
Släktforskarförening avge följande berättelse.

Styrelsen har under året bestått av:
• Richard Attered. Ordförande

• Maj-Britt Sundin, webbmaster, vice ordfö-
rande

• Kjell Ivarsson, kassör

• Iris Rehnholm, sekreterare

• Bengt Göran Johansson, vice sekreterare

• Ulla-Britt Svensson, utbildningsansvarig, 

• Ann-Sofie Johansson, aktivitetsansvarig

• Gunilla Thörne, reseansvarig

• Birgitta Hörnlund, ledamot

Möten

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemö-
ten och 1 protokollfört höstmöte och 1 proto-
kollfört årsmöte.

De regionala mötena med Nyköping- Oxelö-
sunds Släktforskarförening och Katrineholm – 
Flen – Vingåkers Släktforskarförening har fort-
gått under 2009 och har resulterat i att det blev 
en Sörmländsk Släktforskarmässa i Eskilstuna 
den 17 oktober 2009 i Munktell museet. Det 
blev succé med 645 betalande besökare.

Vid Släktforskarförbundets Kongress i Falkö-
ping 21 – 23 augusti deltog Richard Attered och 
Ulla-Britt Svensson som delegater på Riksstäm-
man. På ordförandekonferensen deltog Richard 
Attered, på cirkelledarkonferensen Ulla-Britt 
Svensson och på webbredaktörskonferensen 
Maj-Britt Sundin.

Vid Släktforskningens dag den 17 mars var 
medlemmar från föreningen engagerade på bib-
lioteken i Eskilstuna och Torshälla samt i före-
ningens lokaler i Eskilstuna och Strängnäs.

Medlemsantalet
Till förbundet har kassören rapporterat att vi 
har 589 medlemmar, inklusive familj- och ung-
domsmedlemmar.

Aktiviteter
Under året som gått har vi lyssnat på flera fö-
redragshållare. Ulf Beijbom berättade om ”Ut-
vandrarna och Svensk-Amerika”, Gunvor Hjert-
ström om ”Giftermål förr och nu”, Stig Geber 
om ”Valloner –vilka var de?” och i Strängnäs 
talade Margareta Bergqvist, ” Bakom en brode-
rad tavla”  den 4 mars. 

Sture Appelblom och Bernt Melander berättade 
om ”Sjöfart, färjor och broar i Strängnäsbygden” 
den 1 april. Göran Thomasson informerade om 
nytt Disgen program den 29 april.Ragnar Fornö 
föreläste om ” Fader okänd” den 16 november.

Höstens föredrag hade Eskilstuna som tema med 
anledning av 350-årsjubileet och vi fick av Lars 
Elving höra om ”Liv och leverne bland Johan-
niterna”, Bror-Erik Ohlsson berättade om ”Es-
kilstunas historia från Gustav Vasa till Gustav 
V” och slutligen Arne Lindblom om ”Eskilstuna 
vid sekelskiftet 1900 i ord och bild”.

Vi har också haft ett par temadagar i lokalen. 
Först ut var ”Emigrantforskning” och därefter 
talade Kenneth Engvall från Lantmäteriet om 
vad Storskifte och Laga skifte innebär.

I slutet av april gjordes en utflykt till Forsby 
kalkbrott och Häfla bruk.  

Ann-Sofie Johansson

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 regist-
rerar och dels vid regelbundna träffar i lokalen 
där också problem diskuteras.

Registreringsgruppen har lagt ner ett enormt ar-
bete under året med kontrolläsning. Under 2010 
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planerar vi att ge ut utgåva 3 där födda skall 
vara ganska komplett för samtliga församlingar 
t.o.m. 1926.

Kjell Ivarsson

Lokalen
Lokalansvarig har under året varit Sven Kjell-
berg fram till november, därefter Karl-Inge 
Karlberg.

Det har varit öppet hus i lokalen under våren 
fr.o.m. 13 januari t.o.m. 16 maj och under hös-
ten fr.o.m. 15 augusti t.o.m. 5 december under 
tisdagar och torsdagar mellan 13.00–18.00 och 
lördagar mellan 10.00–14.00.

Under året har följande personer fungerat som 
lokalvärdar: Connie Andersson, Göte Anders-
son, Richard Attered, Krister Fredriksson, Ber-
til Grip, Ingvard Hoffman, Birgitta Hörnlund, 
Karl-Inge Karlberg, Sven Kjellberg, Leif Lind-
holm, Nils-Georg Lindström, Börje Länn, Gerd 
Niedergesäss, Krister W Nilsson, Eva Rundin, 
Ulla-Britt Svensson och Rolf Åberg.

Två lokalvärdsmöten har hållits under året.

Totalt har 2514 besök gjorts i lokalen under året 
fördelat enligt följande.

  

           Öppet hus  Cirklar  Registervårdsgr  Möten/övrigt

Våren              511              90             271                                    241

Hösten             445            400            274                                    272

Totalt            966         490          545                           513

Under året har merparten av våra microkortslä-
sare tagits bort. 

Sven Kjellberg/Karl-Inge Karlberg

 

Lokalen Strängnäs
Medlemsantalet var dec. -09 82 personer 
(Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen).

Våra datorer är uppdaterade med nya skivor 
som t.ex. Vallonättlingar, Polisunderrättelser. 
Dataunderhåll har skett vid 5 tillfällen. Skrivare 
har installerats under året.

Lokalen har varit öppen för alla 2 ggr/v, ca 50 
gånger under året med totalt 250 besökare och 
även använts av kursdeltagare

Gunilla Thörne

Resor
Resan till Landsarkivet i Uppsala den 21/4 fö-
retogs med tre fyllda minibussar.

Leksandsresan den 26/9 företogs med två väl-
fyllda minibussar.

Gunilla Thörne

Anbudet
Föreningens tidning Anbudet har kommit ut 4 
gånger under 2009. Det har varit lite till och från 
med att få medlemmar och andra att bidra med 
artiklar, framförallt hembygdsföreningarna, 
som vi vädjat till flera gånger, har varit osyn-
liga. Vi tycker att Anbudet är ett utmärkt forum 
för dem att berätta om händelser i och om deras 
hembygd.

Redaktionskommittén, som bestått av Richard 
Attered, Christer Svensson, Bertil Börstell, 
Mats ”Adde” Adolfsson, Birgitta Hörnlund, 
tackar alla som bidragit med artiklar.

Richard Attered, ansvarig utgivare

Datagruppen
Datagruppen bestående av 6 personer har un-
der året 2009 haft en rad informella kontakter. 
Gruppens medlemmar har inför varje termin 
haft stor genomgång av samtliga datorer både 
i Eskilstuna och i Strängnäs. Däremellan har 
det förekommit löpande underhåll och uppda-
teringar för att datorerna skall vara i toppform. 
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Under året har även en del CD-skivor förvärvats 
och blivit inlagda i datorerna såsom ”Gods och 
Gårdar i Sverige”, ”Vallonskivan” samt ”Smed-
skivan 2009”.

Ytterligare en dator speciellt för att användas i 
”Gravstensinventeringen” har förvärvats.

Krister W Nilsson, dataansvarig

Hemsidan
År 2009 har varit jobbigt hemsidesmässigt ef-
tersom vi haft 2 hemsidor, vår vanliga hemsida 
samt Sörmländska Släktforskarmässans hem-
sida som legat som en subdomän under essf.se.

Vår vanliga hemsida, essf.se, har uppdaterats 
minst 25 gånger under året. Många nya och bra 
släktforskarlänkar finns angivna och dessa bor-
de begagnas mera. 

Någon sida har tillkommit och någon sida lagts 
ner, typ Forskarförteckningen som blev alltför 
betungande. 

En motsvarighet till wikipedia när det gäller 
släktforskning har startat. Den heter genea-
wiki och har adressen http://sv.geneawiki.com. 
Där har undertecknad lagt in våra sörmländska 
släktforskarföreningars webbadresser.

Vår hemsida har 2009 besökts i genomsnitt 91 
gånger/dag och totalt 33.133 gånger under året.
De flesta besöken var i september och oktober 
(i genomsnitt 132 besök/dag) beroende på att 
Sörmländska Släktforskarmässans hemsida var 
en subdomän till föreningens hemsida.

Vilka har då besökt vår hemsida? Jo det är från 
praktiskt taget hela världen.  Svenskarnas (.se) 
andel har månadsvis pejlat mellan 60 % upp 
till 88 % med ett genomsnitt på 75 %. Som god 
tvåa kommer USA. Därefter kommer samtliga 
länder i Europa inkl. alla ”östländer”. Asien är 
representerat av Indien, Kina, Taiwan, Syd-Kor-
ea, Filippinerna, Turkiet, Israel och Kazakstan. 
Afrika representeras av Namibia och Nigeria. 
Syd-Amerika finns med Brasilien, Venezuela 
och Chile. Australien finns naturligtvis också 
med och Canada. Kort sagt, vi har haft besök 

från alla 5 världsdelarna. 

Detta faktum kan kanske resultera i att vi om-
formar hemsidan något eftersom den i nuskicket 
vänder sig nästan enbart till våra medlemmar, 
eller.........?

Maj-Britt Sundin, webbmaster

Kursverksamhet   

Intresset för att söka sina rötter har tagit ny fart 
igen. Nytt för året har varit att vi åter 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 samarbetspart-
ners har valt att endast erbjuda släktforskning 
grund till en början och förhoppningsvis kunna 
utöka med våra andra erbjudanden längre fram.

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

Nytt för hösten har också varit den nya kurspla-
nen för släktforskning grund som framtagits av 
medlemmar i föreningen. SVAR har slutat med 
utlåning av mikrokort gällande kyrkböckerna 
och erbjöd ett kursabonnemang 10 veckor vil-
ket resulterade att samtliga datorer i lokalen var 
uppkopplade mot SVAR. I och med avslutade 
cirklar upphörde abonnemanget.

Cirklar under året i Eskilstuna med ledararvode:

Släktforskning,

Grundkurs  6 st. med totalt 45 deltagare 192 tim.

Handskrift  1 st.         ” -  ”  7 deltagare   24 tim.

Disgen       1 st.         ” -  ”  6 deltagare   32 tim.

Cirklar i Eskilstuna utan ledararvode 0-cirklar:

Registrering  4 st. med totalt 22 deltagare   312 tim.

Skrivarcirkel 2 st.          ” -  ” 16 deltagare   20 tim.
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Cirklar i Strängnäs med ledararvode:    

Släktforskning, Grundkurs   4 st. med totalt  36 del-
tagare    128 tim.

Cirklar i Strängnäs utan ledararvode 0-cirklar: 

Släktforskn. 2 st. med totalt 20 deltagare 36 tim.  

Fler av registreringsgruppens deltagare har för-
utom arbetet i lokalen, hemarbete med kontrol-
läsning.

Kjell och Eva Ivarsson har en grannlaga upp-
gift att sammanställa alla uppgifterna innan 
upplaga 3 av CD-skivan Födda Vigda Döda i 
Eskilstuna ges ut.

Nytt kursprogram för Disgen

Göran Thomasson med två medarbetare från 
Dis Bergslagen har arbetat fram en manual som 
används som kursprogram för Disgenkurserna. 
Föreningen. Dis har ensamrätt av programmet 
och används nu som svensk standard för samt-
liga Disgenkurser i landet.

Kursprogram för WinFamily

Manual för WinFamily har skapats av Krister 
W. Nilsson.

Vid sammanlagt fyra tillfällen har cirkelledar/
assistentträffar genomförts.

15 elever och 1 lärare från Rekarnegymnasiet 
har under 1 dag informerats om släktforskning, 
källhänvisningar, källkritik (del som ingår i sko-
lans program).  

Ulla Britt Svensson, Studiesamordnare

gravstensinventeringen
Den sammanhållande länken i Gravstensin-
venteringen, Margareta Gustafsson, har tyvärr 
slutat med sitt arbete med detta och det har 
uppstått ett vakuum. Vi försöker nu se vad som 
återstår att göra och kommer under sommaren 
2010 att fortsätta arbetet.

 
Kjell Ivarsson

Styrelsen vill genom denna verksamhetsberät-
telse tacka alla som på något sätt ställt upp för 
föreningen.

Eskilstuna den 6 mars 2010

Richard Attered 

Ulla-Britt Svensson

Kjell Ivarsson  

Iris Rehnholm  

Maj - Britt Sundin 

Gunilla Thörne

Birgitta Hörnlund 

Bengt Göran Johansson

Ann - Sofie Johansson

SiSta Öppetdag i eSkilStuna  
8 maj

Första Öppetdag i höst 17 augusti 

***************

SiSta Öppetdag i SträngnäS 
19 maj

Första Öppetdag i höst 17 augusti 

Öppet varje onsdag kväll 18 - 21
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  Marie-Louise Backman   – 

         För ett halvår sen var jag på ett föredrag 
om släktforskning på Biblioteket via 
Senioruniversitetet här i Eskilstuna. Då 

skrev jag på ett papper där jag anmälde mitt in-
tresse för en kurs. I vintras blev jag uppringd 
och tillfrågades om jag ville gå en kurs nu i vår. 
Självklart tackade jag ja.

Jag hade gamla släktforskarpapper hemma som 
var åtminstone 50 år gamla som jag fått av en 
kusin till min mor. Dessutom har en av mina 
kusiner också forskat på min mormors sida och 
sänt mig sitt forskningsresultat. 

Men på min farfars och farmors sida visste jag 
ingenting. Jag visste att min farmor kallades 
Fina Lundin och att min farfar hette Ernst.  Kan 
man heta Fina? Nu har jag funnit att hon hette 
Lovisa Josefina, så Fina var alltså en förkortning 
av Josefina. En annan rolig sak var att jag funnit 
att min farfar även hade förnamnen Lars Petter 
och ovetande om detta faktum hade vi döpt vår 
äldste son till just Lars Petter!

På ett sätt har jag återupplevt barndomen genom 

denna släktforskning. Att jag inte tog reda på 
mer förr i världen när alla levde? Nu är de borta. 
Men nu sitter jag hemma och försöker läsa i de 
gamla kyrkböckerna och ibland känner jag mig 
frustrerad över att det är så svårläst. Detta är ett 
av de skäl till att jag gått med som medlem i 
Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening ef-
tersom jag hoppas få hjälp med läsning vid be-
hov. Ett annat skäl är den sociala biten, att man 
kommer ut och träffar folk.

Nu ska jag också åka med föreningen till Riks-
arkivet i Arninge den 13 april. Det ska bli både 
spännande och trevligt.

Nedtecknat av Maj-Britt Sundin

vår 600:e medlem - berättar

8

Anbudet nr 2 - 2010

Foto: 
Richard 
Attered



                       Årsmötet
Föreningens årsmöte hölls lördagen 6 mars på 
Seniorcentrum. Trots det fina vädret som kan-
ske lockade många till utomhusaktiviteter , hade 
ändå ett 50-tal  medlemmar bänkat sig vid de 
dukade kaffeborden.

Som alltid inleddes mötet med ett föredrag 
av någon inbjuden föreläsare, i detta fall den 
välkända radiorösten från Sörmlands-radion, 
Leif Jacobsson. Han hade valt att kåsera över 
ämnet “Vem och vad har jag glömt”.

Det blev ett kåseri med blandade fakta och epi-
soder framförda på hans vanliga sätt en bland-
ning av fakta och humoristiska inlägg som 
varvades med några visor till eget ackompan-
jemang med gitarr. Leif har verkligen förmågan 
att fängsla lyssnarna genom sitt framförande. 
Och när han avslutade efter c:a en timme fick 
han en välförtjänt, varm applåd.

En kaffepaus stod närmast på programmet vilket 
gav tillfälle till resonemang om olika ämnen, 
inte minst om släktforskningen. Men åter till 
allvaret då Richard kallade till årsmötesförhan-
dlingar.

Efter de sedvanliga procedurpunkterna på dag-
ordningen  valdes Richard till mötesordförande 
med Iris Rehnholm som sekreterare. Dagordnin-
gen fastställdes och därefter föredrogs styrelsens 
berättelse över det gångna verksamhetsåret följt 
av genomgång av resultat- och balansräkning.

Revisionsberättelsen följde och därefter kunde 
balans-och resultaträkningen fastställas. Mötet 
gav sedan styrelsen ansvarsfrihet för den tid 
som revisionen omfattade.

Så följde val av styrelse enligt följande:

Ordförande på 1 år, Richard Attered , omval

Sekreterare på 2 år , Iris Rehnholm, omval

Styrelseledamöter på 2 år, Maj-Britt Sundin,  
Ann-Sofie Johansson, Christer Fredriksson.

Revisorer 2 st och 1 suppleant på 1 år, Gerd 
Niedergesäss , Eva Strömberg samt Sven Kjell-
berg som suppleant

Till valberedning valdes Karl-Inge Karlberg och 
Leif Lindholm med Nils-George Lindström som 
suppleant.

Genomgång och beslut av verksamhetsplan och 
budget för innevarande verksamhetsår stod när-
mast på tur. Det kan konstateras att föreningen 
har en stabil ekonomi vilket kan vara en fördel 
då vissa investeringar är planerade. Föreningens 
medlemsantal uppgick vid årsskiftet till 600.

För det innevarande året har planerats en resa till 
Österbybruk och ev till Landsarkivet i Uppsala, 
Riksarkivet i Arninge samt släktforskardagar-
na i Örebro. Dessa resor kommer att redovisas 
senare på hemsidan, via E-post och i Anbudet.

För närvarande pågår en utställning om släkt-
forskning på biblioteket.

Rapporterat av Bertil Börstell

        Tipsrutan

                   

       Det  finns ett

               GRATIS   
      Släktforskar-     
         Program  på
              svenska
      som heter 

   FAMILY TREE BUILDER   
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Börja aldrig släktforska...
...om Du inte har väldigt mycket tid över 
som Du inte kan fylla med något bättre . 
 
Du riskerar att glömma städa, vattna krukväx-
ter, tömma kattlådor, äta, köra och handla, 
och att gå och lägga dig (när Du förvän-
tas göra det för att orka upp till jobbet  ). 
I ett plötsligt - men snabbt bortflyende ögon-
blick - blir Du medveten om att magen 
gnäller, krukväxterna nästan trillar ur sina 
krukorna - Asch... de klarar sig säkert några 
dagar till! - , odören från katt-toan och... Jäk-
lar! Väckar-klockan ringer om två timmar! 
 
 
Släktforskning borde vara triangelmärkt... 
precis som vissa mediciner... eftersom det 
påverkar koncentrationen och är starkt vane-
bildande. Man vill bara ha mer, mer, mer...  
När man lyckas lösa ett problem får man dess-
utom förhoppningsvis två nya... dvs när man 
klurat ut när farfarsfar föddes, får man nam-
net på hans föräldrar. Har man otur är han 
en oäkting, dvs fadern är okänd... Inte kul 
om det inträffar redan på farfarsfar, resulta-
tet blir stora tråkiga luckor i stamtavlan ju .
 
 
M a r t i n - m y s t e r i e t . . .
Nå! Fick för länge sedan (typ 3 år) namn  och  
fö-delsedata på svågerns mor- och farföräldrar. 

Då var detta inte ett helt en-
kelt projekt att gå vidare med...  
 
Eftersom de var födda på 1900-talet finns 
de inte med på CD-skivan över Sveriges be-
folkning 1900... vilket annars är det ställe 
man brukar börja med att söka på. Micro-
film och Genline slutade dessutom un-
gefär samtidigt, så det gick inte heller... 
 
Lade lappen från svågern på ett säkert ställe... 
och hittade den först när jag sorterade pap-
per, tidningar m.m. efter jul . Bättre sent 
än aldrig, och nu var förutsättningarna dess-
utom mycket bättre eftersom jag tog ett 
SVAR-abonnemang strax före jul, och där 
finns födda fram till runt 1939 iallafall... 

 
Att hitta Ingeborg Åkesson var ganska lätt eft-
ersom jag även fått förslag på vilken socken i 
Skåne som det handlade om, dessutom vis-
ste jag vad föräldrarna skulle heta i förnamn...  
Det visade sig vara en snäll präst som skri-
vit in Ingeborg i födelseboken! Han hade 
förutom föräldrarnas namn även skrivit de-
ras födelsedata. Flyt kallas det... men det 
stod dock inte VAR de var födda, så det blev 
till att söka på SvBef 1900 för att få reda 
på var de såg dagen ljus för första gången.  
 
Mamman Johanna gick jättebra, hon bodde fort-
farande hemma hos sina föräldrar (som jag då 
fick namnet på), men pappan Martin hade flyt-
tat hemifrån och jobbade i Wittskövle (Skåne).  
 
Ringde en vän som jag visste hade SvBef 1890 
i sin dator, och bad henne slå på Martin Åkes-
son och födelsedatat. Han fanns inte ...
 
 
Triangeldrama mitt i natten...
På  1900-skivan fanns Thure Martin Åkes-
son (som han var döpt till) med... han 
var faktiskt den ende Martin Åkesson + 
födelsedata, född det året i hela Sverige. 
På 1890-skivan fanns han inte... var i helsike 
var han då? Var han född oäkta med annat eft-
ernamn? Mot detta  talade att han senare blev 
åbo, och det var en sak som knappast oäktingar 
lyckades med... men vi kom inte på något bättre.  
 
Jag hade som sagt min vän Lotta  i luren, och 
hon hade sin tur kontakt med sin kompis i Es-
kilstuna via Skype... blev vi klokare på Martin? 
Neeeej... blev till att söka på enbart Martin + 
årtalet + Skåne! En massa Martin blev det... ut-
spridda över hela Skåne! Godnatt och Sov gott!  
Sov inget vidare kan jag meddela... 
 
Dagen efter ringde Lotta, som är envis som jag vet 
inte vad... då höll hon på att gå igenom alla Martin. 
 
En prick mer eller mindre spelar väl ingen 
roll, eller?

 
Blev Lotta som till slut löste Martin-mys-
teriet!  Att stavningen är viktig på skivorna 
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vet jag, men ändå... på 1890-skivan hette 
mannen vi letat halva natten och halva da-
gen efter Ture MÅRTEN ÅKESSON! 
 
Ha en trevlig kväll... och tänk Er 
noga för innan Ni börjar släktforska!
 
PS: Skulle krukväxterna mot förmodan inte 
överleva, så finns det nya att köpa !

       Gunvor Persson  (bloggen ”Lilla Damen”)

Kommentarer till bloggen:
Krukväxterna hemma hos mig har här-
dats den hårda vägen, de som överlever 
utan vatten mellan vattenbytena finns kvar, 
resten står som torkade eterneller i fön-
stret. Hmm, kanske dags att slänga dem och 
inse att dom aldrig kommer återhämta sig. 
/B
--------------------------------------------------
Personligen har min släktforskning legat på 
is ett tag. Och det är inte kul att hitta oäktin-
gar. Glappet är störande. Men som piga hos 
de stora bönderna förr var det inte ovanligt att 
oäktingar kom till tyvärr. Men om man kan 
hitta notis om arbetsgivaren så kan man nästan 
lista ut vem som kan vara fadern. Vet att min 
farmor släktforskade, men slutade när hon hit-
tade en mördare i släkten. Jag har alltid funderat 
vart hennes efterforskningar tog vägen. Och 
det är spännande att söka efter sitt ursprung.  
Och det finns plastväxter... 
--------------------------------------------------
Jag har mammas släktforskning i en pärm här hem-
ma. Hon var den gammaldags typen så hon satt 
på plats i arkiven. Datorer var riktigt svårt, tyck-
te hon. Ska ta upp det så småningom är det tänkt. 
Apropå släktforskning, så visade en gång en 
kompis till mig, den pärm med släktforskning 
hans pappa hade gjort åt honom som trettioårs-
present. Där ser jag plötsligt min mormors 
efternamn som är ovanligt. Det visade sig att 
hans sysslingar är min mammas kusiner!! Så 
vi är släkt i släkten. Vad vi kallade släktskapet?  
Förbryllingar så klart!!

Saxat från bloggen “Lilla Damen” 

Ny dödbok – Nr. 5
Nu pågår arbetet med att färdigställa alla 
uppgifter som kommit in till projektet Namn åt de 
döda 1901-1946. Fantastiska arbetsinsatser har 
gjorts i föreningar, bland föreningsmedlemmar 
och också bland andra släktforskare. Ett stort 
tack till alla som på något sätt bidragit med 
uppgifter! Nu arbetar Anna-Lena Hultman 
tillsammans med två praktikanter, de vana 
släktforskarna Lisbeth och Christina, med 
att sammanställa och i förekommande fall 
komplettera det material som kommit in. Allt 
eftersom det blir klart överförs uppgifterna 
till Carl Szabad, projektanställd fram till 15 
juni för att under projektledaren Johan Gidlöf 
färdigställa CD:n- Namn åt de döda nr 5. Skivan 
kommer att lanseras under släktforskardagarna 
i Örebro.

Hur blev resultatet?

Vi har inte hunnit göra en exakt sammanställning 
och då materialet kompletteras ännu kommer 
mer exakta uppgifter att meddelas senare, men 
cirka två miljoner poster är i hamn. På Rötter är 
församlingslistan i stort sett uppdaterad med vad 
som skickats in till Anna-Lena Hultman. Alla 
församlingar blev inte adopterade och det är en 
del församlingar som behöver kompletteras med 
uppgifter. När det i listan på Rötter står ”Bör 
kompletteras” behöver uppgifterna kompletteras 
med födelseförsamling eller civilståndsdatum 
till större eller mindre del. Även flicknamn kan 
saknas.

Hur går vi vidare?

Förbundsstyrelsen beslutade på sitt senaste 
sammanträde (feb 2010) att projektet fortsätter 
till dess att uppgifterna blir kompletta för 
hela 1900-talet, så långt det är möjligt. 
Vi undersöker nu om vi via ett eller två 
arbetsmarknadsprojekt ska kunna få hjälp att 
skriva av alla uppgifter, och att släktforskarna 
kanske i nästa steg kan komplettera uppgifterna 
med födelseförsamlingar och civilståndsdatum. 
På det viset hoppas vi att även de stora 
stadsförsamlingarna ska kunna bli klara.
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Sveriges befolkning 1880 

■ Riksarkivet SVAR kommer med en ny CD 
i år – Sveriges befolkning 1880. Lagom till 
Släktforskardagarna i Örebro ska den vara 
klar. Den som har abonnemang hos SVAR har 
redan nu tillgång till uppgifterna. Sveriges 
Släktforskarförbund och SVAR samproducerade 
de tidigare skivorna Sveriges befolkning 1890 
och 1900. Den nya cd-skivan är SVARs egen 
produktion. Samtidigt meddelar SVAR att man 
nu fått tillåtelse att släppa 1910 års folkräkning 
på Internet. (3 jan) 

1910 års folkräkning  
 
■ SVAR har nu börjat registrera 1910 års 
folkräkning. Det registrerade materialet 
kommer under våren att läggas ut löpande. 
Skanning av kyrkoarkiven för Skaraborgs län 
och Stockholms län/stad har inletts och nya 
volymer publiceras regelbundet. Materialet 
omfattar husförhörslängder t.o.m. ca 1895 och 
övriga skannade serier t.o.m. ca 1860. (19 jan) 

Meddelat av Runar Hortlund

                      

ÖREBRO I CENTRuM – 
REDAN 1810!
Planeringen inför SFD2010 rullar på, vi söker 
sponsorer utöver ArkivDigital, som är vår hu-
vudsponsor, annonsörer och kontaktar före-
dragshållare för att kunna bjuda på släktfors-
kardagar av riktigt god kvalité. Via vår hemsida 
– www.SFD2010.se - kan man följa hur planering-
en fortgår och redan nu beställa monterplats. 
Det kan också vara idé att redan nu beställa ho-
tellrum med de rabatter vi förhandlat fram och 
som syns på hemsidan.

Vi gläder oss åt ett mycket positivt gensvar inte 
bara från de andra släktforskarföreningarna i lä-
net utan också från Hembygdsförbundet i länet 

och dess lokalföreningar. Vi har mycket gemen-
samt med hembygdsforskarna, t ex när det gäl-
ler alla de människor som levde i hembygden, 
t ex vid torpinventeringar. Vi uppmanar också 
släktforskarföreningarna i andra delar av landet 
att söka samarbete med hembygdsforskarna och 
göra en gemensam monter, kanske med kommu-
nen som medintressent?

Eftersom vårt tema blir tronföljarvalet i Örebro 
1810 har vi, på hemsidan, även lagt ut namnen 
på de riksdagsmän från hela landet som var med 
och valde Bernadotte till kronprins och uppma-
nar släktforskarna att söka rätt på deras ättlingar!

Tronföljarvalet sätter sin prägel på Örebro 2010 
och en del av arrangemangen kommer också 
besökarna på SFD2010 att kunna ta del av. Se 
Örebro-projektets hemsida www.orebro2010.se ! 

Välkomna till 2010 års SFD i Örebro!

Örerbro släktforskare / Planeringsguppen för 
SFD2010.

           

         Örebro släktforskare
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SLÄKTFORSKARDAGARNA I ÖREBRO 28-29 AUGUSTI

Lördagen den 28 augusti anordnar vi en bussresa till Släktforskardagarna i Örebro.
Mässan öppnar kl. 10:00 och stänger kl. 17:00.

Mässan erbjuder förutom en massa utställare även föredrag m.m. 
Se mer på www.sfd2010.se

Påstigning kommer att ske vid följande platser:
Västervikstorget Strängnäs kl. 7:30, ICA Ekängen Eskilstuna kl. 7:50, busshållplatsen Sveaplan kl. 

8:00, Eskilstuna Teater kl. 8:10.
Vi beräknas vara tillbaka i Eskilstuna c:a kl. 18:30 och i Strängnäs kl. 19:00.

Pris medlemmar: 200 kr. Pris icke-medlemmar: 250 kr.

Anmälan till: Karl-Inge Karlberg tel. 016-25 257 eller karlberg.skjulsta@telia.com

Vid anmälan ange påstigningsplats.

Inbetalning till föreningens Pg 73 81 41 - 1 i direkt anslutning till anmälan. Märk inbetalningen 
med ”Örebro”

Anmälan är bindande. Ingen återbetalning vid återbud.

Vi använder oss av principen ”först till kvarn får mala”.  Väl mött till en givande dag.

 _______________________________________________________________________________

SLÄKTFORSKARNAS HUS, LEKSAND

Den 25 - 26 september har vi bokat Släktforskarnas Hus, Leksand.
Pris för resan inkl. forskaravgift, gemensam middag lördag kväll, enkelrum: 1.600 kr. 

del i dubbelrum: 1.460 kr. 
 Frukostbuffé ingår i login.

Påstigningsplatser: Sveaplan, Ica Ekängen, Ica Slagsta, Torshälla, Kjula, Strängnäs.

Tid: 06.00 från Sveaplan

Anmälan till gunilla Thörne E-post: lasse.gunilla@telia.com Tfn: 0152-186 63.
Uppge vid anmälan om ni vill dela rum med någon speciell och påstigningsplats. 

Anmälan och inbetalning senast den 26 augusti. 
Inbetalning i samband med  anmälan till ESSF:s Pg 73 81 41 – 1. Märk inbetalningen med 

”Leksand”.
Begränsat antal. Först till kvarn gäller.

Anmälan är bindande. 
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Riksarkivet Arninge
Den 13 april åkte 26 tappra släktforskare, både erfarna och nyblivna släktforskare i ett underbart 
vårväder med buss till Arninge för att förkovra sig. Nybörjarna  var där i första hand för att se vad ett 
arkiv kan tillhandahålla. Vi hade reservat lokalen för oss efter kl. 16:00, men vi fick komma in redan 
när vi anlände kl. 14.00. De har byggt om och minskat ner antalet platser. Besöksfrekvensen är nu-
mera inte lika stor som tidigare. Alla slet som djur med sin forskning ända fram till 19:30, då det var 
dags att avbryta för hemfärden. Som vanligt var man tvungen att mota på en del, för det är ju nästan 
alltid så att när det är dags att bryta upp då har man hittat något riktigt intressant. Av stämningen att 
bedöma vid hemfärden och alla tack vid avstigningarna, så tror jag att alla vara mycket nöjda med 
dagens äventyr. 

       Rapporterat av Richard Attered
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Nya medlemmar
Charlotte Nordholm  Rikstensvägen 17  146 38 Tullinge
Bengt Nyzell  Nordviksvägen 16  633 47 Eskilstuna
Ove  Karlsson  Kristin Ribbings Väg 68 635 08 Eskilstuna
Gunnel Forss  Äggebyvägen 5A  734 94 Strömsholm
Inger Lennell  Hamra Åttinge  635 20 Eskilstuna
Eilert Rahmn  Berberisvägen 8  633 48 Eskilstuna
Håkan Danielsson  Väsbyholmsvägen 22  644 36 Torshälla
Solweig Danielsson  Väsbyholmsvägen 22  644 36 Torshälla
Elof Nylén  Ripvägen 21  633 69 Skogstorp
Sven Strömberg  Västergatan 3  633 43 Eskilstuna
Inger Bernersson  Gillbergavägen 28 D  632 28 Eskilstuna
Anita Nissengh  Lundavägen 2 B   635 19 Eskilstuna
Kurt Björk  Störtloppsvägen 2 D  633 59 Eskilstuna
Anita Lassesson  Ekuddsvägen 13  644 30 Torshälla
Gunn Lundgren  Flackstavägen 13  632 22 Eskilstuna
Karl-Ivar Käck  Arkeologgatan 20  644 35 Torshälla
Bo Liljestrand  Torsvedsvägen 9  632 39 Eskilstuna
Marie-Louise Backman Stensborgsgatan 54 E  633 55 Eskilstuna
Ragnar Olson  Näktergalsvägen 53  633 69 Skogstorp
Sylvia Olson  Näktergalsvägen 53  633 69 Skogstorp
Ove Jansson  Werrestorpsgatan 4 K  632 30 Eskilstuna
Kerstin Jansson  Werrestorpsgatan 4 K  632 30 Eskilstuna 
Per Cleverdal  Stighultsgatan 20 D  633 47 Eskilstuna
Kenneth Karlsson  Krongatan 3  632 26 Eskilstuna
Christer Fall  Bryggartorpsgatan 10 6tr 633 58 Eskilstuna
Lars Gihl  Kjulavägen 10 D  633 52 Eskilstuna
Hans Mårtensson  Kung Göstas väg 30  645 33 Strängnäs
Ove Hermansson  Thermaeniusgatan 18  644 30 Torshälla
Inger Asplund  Albanovägen 4 B  632 39 Eskilstuna
Christer Adolfsson  Buxbomsvägen 14  633 48 Eskilstuna
Levi Andersson  Granängsringen 24 5tr 135 44 Tyresö
Linda Pettersson  Björkhultsvägen 16 D  632 29 Eskilstuna
Hans Sandén  Djurgårdsvägen 8  633 40 Eskilstuna
Gun Sandén  Djurgårdsvägen 8  633 40 Eskilstuna
Tomas Johansson  Hedensbergsvägen 7  640 43 Ärla
Karin Bendeby  Ladugatan 2 A  645 32 Strängnäs
Hasse Bendeby  Ladugatan 2 A  645 32 Strängnäs
Agneta Karlsson  Lundavägen 2B  635 19 Eskilstuna
Kurt Skalman  Kvinnerstaberg  633 62 Eskilstuna
Kerstin Lundkvist  Ruddamsgatan 4B  633 40 Eskilstuna

Avlidna medlemmar som kommit till styrelsens kännedom:
Åke Carlsson Tranbärsstigen 7 C 645 43 Strängnäs
Sven Gustafsson Magla Solliden 635 13 Eskilstuna
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Min farmor Maria Hall och 
hennes släkt från Västergöt-

land.

Om min farmor, som var född 1850, har 
det   berättats hur hon tillsammans med 
sina föräldrar utvandrade från Edsvära 

socken i Västergötland 1863. 

De lastade sina käraste ägodelar på en dragkärra 
och började den långa vandringen upp till Sörm-
land, vilken slutade i  Hällby Torshälla socken 
dit man troligen kom sent på hösten 1863.

Om vandringen, som måste ha tagit många må-
nader, har farmor berättat att fadern tog tillfäl-
liga arbeten i gårdarna för att försörja familjen 
och att hon, som då var 12 år ibland fick gå i 
gårdarna och tigga mat.

Min farmors far hette Anders Hall, han var 
skräddare och lantarbetare. Dåliga tider och ar-
betsbrist var orsaken till att de sökte sig   upp till 
våra trakter.

Min farmors mor hette Inga-Maja Nilsdotter 
och var född 1821 i Edsvära socken.

Den långa vandringen slutade vid Hemla i Häll-
by, varifrån de senare flyttade till Tallstugan.där 
de bodde under många år. Anders försörjde sig 
som skräddare och jordbruksarbetare. 

Min farmor blev deras enda barn som uppnådde 
vuxen ålder. Hennes syskon dog alla i späd ål-
der. I Hällby föddes det sista barnet, en flicka 
som bara blev någon månad gammal.

Inga-Maja avled 1898 i Hällby, 77 år gammal 
och Anders i Viggeby Vallby 1902 hos dottern 
Maria och mågen Carl Erik Pettersson.

Maria och Carl Erik gifte sig 1876 i Råby och 
arrenderade Egelsäter, som de brukade  i 10 år.

Min farfar hette då Persson i efternamn, ett 
namn som ändrades omkr 1895 till Pettersson, 
som är vårt släktnamn i dag. 

Från 1887 arrenderade de Berga eller Lilla Hult 
som gården allmänt kallades. Den tillhörde kyr-
kan och var komministerboställe, fast det var 
länge sedan någon präst hade bott där. Familjen 

bodde kvar i Lilla Hult till 1902 då de  flyttade 
till Viggeby i Vallby socken. 

Min farbror Johan har berättat om flytten från 
Råby till Vallby, hur han som 15-åring fick an-
svaret att med oxar köra ett av lassen till Vig-
geby. Som bekant går oxar inte så fort och efter-
som den för honom obekanta vägen var lång, 
blev det sena kvällen innan han kom fram till 
Viggeby.

Av de totalt 10 barn som farmor födde    uppnåd-
de 8 vuxen ålder. Min far Erik var yngst bland 
syskonen, född 1894. Farmor var då 44 år.

I Viggeby hade farfar god hjälp av sina vuxna 
barn att driva jordbruket. Farfar och farmor, som 
hade slitit hårt under många år tänkte trappa ner 
och bygga en stuga där de kunde bo på äldre da-
gar. Det blev tyvärr inte så, farmor  fick lungin-
flammation och dog på julaftonen 1911, hon var 
då 61 år gammal.

Stugan blev i alla fall byggd och farfar bodde 
där till sin död 1929, 81 år gammal. Det sista 
minnet jag har av min farfar var när min far min 
bror och jag julen 1928 gick till Viggeby och 
hämtade en julgran. Jag var då 5 år gammal och 
tyckte att de färgade fönsterrutorna i verandan 
hos farfar var så vackra.

Efter att farmor och hennes föräldrar bosatt sig 
i Hällby, uppehöll de kontakten med släkt och 
vänner i Edsvära. Anders Hall som var född 
1820, hade före 1842 års skolplikt lärt sig att 
läsa och skriva av en soldat, som han var god 
vän med. Breven, som finns bevarade handlar 
bland annat om försäljning av en stuga, som 
Anders Hall fortfarande ägde. Breven handlade 
även om hans gamle far, förre soldaten Peter 
Hall. Han hade i flera år varit änkling och drivit 
omkring i gårdarna utan någon fast punkt i till-
varon. Han kom därför till fattigstugan där han 
tydligen vantrivdes så mycket att han gick och 
hängde sig 1870, 78 år gammal.

Peter Hall var född 1792 och hade som 16-
årig tagit värvning och som trosskusk deltagit 
i 1808-1809 års finsk-ryska krig. Han gifte sig 
1819 med den 12 år äldre änkan Greta Johans-
son Åvall, tidigare gift med torparen Sven Bryn-
tesson. Hon var dotter till klockaren i Edsvalla 
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Johannes Åvall vars far var kronolänsmannen 
Sven Åvall. 

Bernt vid  Åvalls minnes-
sten

Sven Åvall var född 
1704, kronolänsman 
i Edsvära och bodde 
vid Odensberg som 
han brukade. Han 
var gift 2 gånger, 
först med prästdottern Christina Källström och 
sedan med Margareta Schmidt, som är min ana. 

Sven Åvall var från Kartegården i Jung där hans 
far, farfar och farfarsfar varit gästgivare, anfa-
dern hette Olof Svensson, och var född 1610

Sommaren 2009 besökte jag för andra gången 
trakten där min farmors släkt bott och många 
fortfarande bor. Vi började med att besöka 
Edsvära kyrka där en vacker gravsten till minne 
av kronolänsmannen Sven Åvall står inställd 
i vapenhuset. När Edsvära nya kyrka byggdes 
1859 flyttades stenen in i vapenhuset från den 
gamla nedlagda kykogården.

Gravstenens tex lyder:

Si wandringsmannen,

I thenna gafwen

der hwilar sina ben

En man Som nedlagt wandrins-

Stawen,  i Kronans tienst ej arit sen,

Sin Länsmas Syssla Rdedigt Skiött

Fast mycken motgång honom mött Hans makar 
här och Sin hwilo äga, Christina Kiellman Mar-

gareta Schmidt, the aldrig efter 

Welden fråga men Åwalls hierta bandt till

Sitt The fölgde här Guds nådes lag . Thet giör 

Them godt på dommedag.

The vworemed waran förnöjde och hade Te 

Sum för sin frögd, the sina hiertan alltid bögde

Till Guds försyn av Himelsh högd eij dör Swen 

Åvalls kienda namn fast han nu nådt sin tryg      
ga hamn .  Barnens namn

S Åw  N Åw  A Åw  J Åw  O Åw  J Åw  E

Åw  A Åw  M Åw  EC Åw  AC Åw  C Åw

Lat wåra ben hafwa roo tils kropp och siäl

hos Gud få bo Christus är wårt lif och döden är

wår winning. 

I Edsväras hembygdsbok 1959 finns en utförlig 
artikel om Sven Åvall, hans verksamhet som 
länsman och lantbrukare på Odensberg. I bo-
ken redogörs utförligt om barnen och då främst 
Nils, som blev kyrkmålare och fabrikör. Nils 
Åvall har bl a målat altartavlan i Seglora kyrka. 
1918 flyttades den gamla träkyrkan från Seglora 
socken till Skansen i Stockholm.

Margareta Schmidt var Sven Åvalls andra hust-
ru och dotter till Mathias Schmidt, kyrkoherde 
i Tun. 

Om Mathias Schmidt kan man läsa i Skara stifts 
herdaminnen att han blev avsatt för fylleri i 
tjänsten. Han benådades men återföll i fylleri 
och blev åter avsatt. Enär familjen var fattig och 
hade flera små barn, beviljades familjen ett min-
dre månatligt underhåll för att de skulle klara 
uppehället. 

(1944 gjorde jag 8 månaders militärtjäst vid Så-
tenäs flygflottilj och besökte vid några tillfällen 
Tuns kyrka, som ligger någon km från flottiljen, 
utan att veta att en anfader varit präst där.) 

Sonen Sven Schmidt hade också utbildat sig till 
präst, han hade goda ämbetsmannagåvor och 
prästvigdes 1763, tjänstgjorde som pastorsad-
junkt i bl a Källby församling.  År 1771 inkal-
lades han till domkapitlet för att ha blivit vurmig 
av Svedenborgs skrifter. Han återfick tjänsten en 
tid, men avsattes  på nytt därför att han fortfa-
rande försvarade de Svedenborgska teserna.

Sven Schmidt flyttade 1775 till Stockholm och 
blev hospitalspredikant. Där utmärkte han sig 
för nattliga möten, skriande och   tungomålsta-
lande, varför han 1776 blev arresterad och förd 
till fängelset i Mariestad. Utlöstes därifrån 1778 
och dog 1805 i Skattegården  Sal, 68 år gammal. 
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När Margareta Schmidt var 50 år och änka efter 
kronolänsman Åvall, gifte hon 1775 om sig med 
den 66 år gamla komministern Jonas Winroth i 
Kvänum.  Han blev på slutet så vurmig och elak, 
att de måste skicka in maten till honom genom 
en lucka i dörren. Efter Winroths död 1793 flyt-
tar Margareta hem till yngste sonen Mathias, 
som var soldat och antagit soldatnamnet Tapper.

Mathias Schmidts hustru hette Ingrid Källberg. 
Hon var dotter till komministern Sven Källberg 
i Sunnersberg. Efter Källbergs död 1730 över-
togs tjänsten av mågen Mathias Schmidt

Sven Källberg var född 1654 och av bondesläkt 
från Källby Han klarade uppehället och studi-
erna i Skara genom att läsa med yngre kamrater. 
Även rädslan att bli uttagen i militärtjänst bidrog 
till att han och brodern Jöns sökte sig till Skara. 

Svens hustru hette Christina Walldon,  dotter 
till  slottsträdgårdsmästaren på Läckö slott Da-
niel Eriksson Walldon. Daniel, liksom hans bror 
Erik Eriksson Palm hade  tidigare varit i tjänst 
hos Magnus Gabriel De la Gardie, Daniel bl a 
som trädgårdsmästare på De la Gardies gård 
Räfsnäs i Sörmland. På Läckö blev Daniel träd-
gårdsmästare och Erik slottsskrivare.

Bröderna var från Eskilstuna,  fadern Erik är för 
mig en okänd person, som det skulle vara intres-
sant att få veta mera om.

Daniel Walldon, som var född omkr. 1625 är 
min fmfmfmmf. Han var gift med Bengta Wind-
rufva, troligen dotter till borgmästaren i Skövde 
Sven Phersson Windrufv.

På min resa förra sommaren besökte jag även 
Fornstugan i Edsvära, som är det gamla soldat-
torpet 718 från Härlingstorp. Där bodde min 
fmmff  Anders Fahlqvist född 1752 och hustrun 
Maria Arvidsdotter.

Skylten för soldattorp nr 718 finns bevarat vid 
fornstugan.

År 1779 blev soldaten Anders Fahlqvist instämd 
till tinget för att han ihjälslagit tvenne ej honom 
tillhöriga  grisar. På grund av bristande bevis 
blev han dock  frikänd. 

Hustrun Maria blev 1783 stämd för att ha   bränt 
brännvin av en halv skäppa säd. Detta skedde i 
samband med att Anders just hade kommit hem 
från kriget i Finland. Eftersom det fanns vittnen, 
fick hon böta 18 riksdaler 32 skilling och red-
skapen förverkades till kronan.

Detta var något om farmor och vår brokiga släkt 
från Västergötland.

Skrivet av Bernt Pettersson
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  Släktforskningens dag i Torshälla den 20 mars
Denna dag samlades många släktforskare på något arkiv eller bibliotek. Det gjorde också vår 
förening. Vi var på flera platser bl.a. Stadsbiblioteket i Eskilstuna, biblioteket i Strängnäs, 
biblioteket i Torshälla samt i våra lokaler, där vi hjälpte till med svårigheter.
Eftersom jag naturligtvis var i centrum, så var jag alltså på Torshällas bibliotek just denna dag.

De som hjälpte mig var Lilian Andersson och nr 70 (alias Leif Lindholm).

Förmodligen tycker Ni att det var få medhjälpare, men i Torshälla finns bara en dator med släkt-
forskning i. Så det var tillräckligt med medhjälpare.

Vi hade c:a 10 st besökare. Jag tyckte det var ganska bra med besökare. 

Vi lyckades också att förmodligen ”sälja” nybörjarkurser till intresserade. Några sade också att de 
skulle bli medlemmar för att kunna utnyttja vårt utbud.

Vi började alltså när Biblioteket öppnade den dagen. Det var nästan så att folk hade kommit innan 
Biblioteket öppnade. Eftersom nr 70 hade med sig en bärbar laptop med programmen för släktforsk-
ning på ”pinne”, så gick det faktiskt att surfa där, så att vi fick flera datorer med släktforskning i.

Den person som var kvar längst kom kl 11.30 och gick kl 13.00. Det kan man kalla intresse.

Som en slutkläm måste jag säga att i Torshälla var jag i alla fall nöjd. Eventuellt bör någon från 
Torshälla bibliotek lära sig det här med släktforskning. Jag tycker att vi har bra kontakt med fö-
reståndaren där ute. Biblioteket i centrum också bör ha samma möjligheter som det i kommunens 
utkant.

        Rapporterat av Adde

 ____________________________________________________________________

Kalendarium
Dag Kl Aktivitet Ämne Plats
12/6  Lör   8.00 Resa till Österbybruk Bussresa från E-tuna
28/8  Lör   7.30 Resa till Släktforskardagarna i 

Örebro
Bussresa från Sträng-

näs
25-26/9   6.00 Resa till Släktforskarnas Hus i 

Leksand
Bussresa från E-tuna

28/9  Tis 18.30 Föredrag av lektor Ragnar Fornö Sockenstämmoprotokoll Contrast
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Bussresa till vallonbruken i Österbybruk,
lördagen den 12 juni.

Österbybruk är ett av vallonbruken i Upplands bergslag. Smedjan är världsunik och byggdes upp av 
vallonerna på 1600-talet. Här tillverkades stångjärnet som de skickliga vallonsmederna framställde 
av järnmalm från Dannemora gruvor. Den är världens bäst bevarade vallonsmedja.

Vi blir guidade i smedjan, som då är i drift. Guiden berättar om folkets, arbetets och brukets histo-
ria. Ett besök i en smedbostad ingår också.

Efter guidningen finns möjlighet till att äta lunch på värdshuset Tammen, för de som så vill, pris 130 
kr. Beställning av lunch tas upp i bussen. Möjlighet att köpa kaffe med tilltugg finns också.

Det blir gott om tid efter lunch att vandra runt i området på egen hand. Det finns en hel del att titta 
på. 40 personer är maximala antalet i guidade grupper. Varför principen först till kvarn är det som 
tillämpas vid anmälningarna till resan.

Vi startar kl. 8.00 från Teatern för vidare färd till Sveaplan, ICA Ekängen och sedan till Strängnäs 
(planen nedanför Biblioteket) där vi beräknas vara kl. 8.30.  Sedan går färden via Enköping, Upp-
sala till Österbybruk.

Visningen av smedjan och smedbostaden 
börjar kl. 11:30.

Hemresan startar 15.00 och vi är i Sträng-
näs vid 17-tiden och i Eskilstuna strax efter 
17,30. Ta gärna med något fika, som vi tror 
smakar bra före besöket i Smedjan.

Anmälan till Karl-Inge Karlberg, tel. 016-
25 257 karlberg.skjulsta@telia.com 

Sista anmälningsdag 28 maj. Uppge 
påstigningsplats vid anmälan. Priset för resan, 325 kr för medlemmar och 375 kr för icke medlem-
mar, insättes på föreningens Pg 73 81 41 - 1 i samband med anmälan. Märk inbetalningen med 
”Österbybruk”

Anmälan är bindande. Ingen återbetalning vid återbud.
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